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�لإمار�ت تدين �لهج�م �لإرهابي وت�ؤكد ت�سامنها مع �أفغان�ستان 

مئات القتلى واجلرحى بتفجري اإرهابي يف احلي الدبلوما�سي بكابول
•• ابوظبي-وام-عوا�صم-وكاالت: 

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ادان����ت 
ال����دويل االن��ف��ج��ار االره���اب���ي الذي 
وق�����ع يف احل�����ي ال���دب���ل���وم���ا����س���ي يف 

العا�سمة االفغانية كابول.
وا�سارت الوزارة يف بيان ام�س اىل ان 
اال�سرار  بع�س  يف  ت�سبب  االنفجار 
الدولة  ����س���ف���ارة  م��ب��ن��ى  يف  امل����ادي����ة 
وزارة  اط���م���اأن���ت  وق�����د  ك����اب����ول.  يف 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل على 
والعاملني  الدبلوما�سيني  �سالمة 

يف ال�سفارة كافة.
ال���وزارة عن ت�سامن دولة  واأع��رب��ت 
جمهورية  م���ع  ال���ك���ام���ل  االم�������ارات 
والوقوف  اال���س��الم��ي��ة  اف��غ��ان�����س��ت��ان 
على  الق�ساء  اج��ل  من  جانبها  اىل 
والتي  واالره�����اب  االج����رام  عنا�سر 

ت�ستهدف اأرواح االبرياء.
ك��م��ا ���س��ددت ع��ل��ى م��وق��ف االم����ارات 
الثابت الراف�س لالرهاب بكل �سوره 
بالتن�سيق  ال���وزارة  وا�سكاله.وتتابع 
بالدولة..مع  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 

وزارة اخلارجية االفغانية تداعيات 
هذا الهجوم االرهابي.

وقد ُقتل 90 �سخ�سا على االأقل يف 
مفخخة  ب�ساحنة  انتحاري  انفجار 
العا�سمة  يف  الدبلوما�سي  احل��ي  يف 

االأفغانية كابول، ح�سب ال�سلطات.
�سخ�سا   350 ن����ح����و  واأ������س�����ي�����ب 
قالت  ك���م���ا  م����دن����ي����ون،  م��ع��ظ��م��ه��م 

وزارتا الداخلية وال�سحة.

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

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

حممد بن را�سد يطلق خطة دبي اال�سرتاتيجية لالأمن االإلكرتوين   )وام(
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�أطلق خطة دبي �ل�سرت�تيجية للأمن �لإلكرتوين

حممد بن را�سد: الإمارات حققت مكانة 
متقدمة يف جمال الأمن والأمان اإقليميًا وعامليًا
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)�لتفا�سيل �ص4( �لإمار�ت �لدولة �لعربية �ل�حيدة �سمن �أف�سل 10 دول يف تقرير �لكتاب �ل�سن�ي للتناف�سية �لعاملية 2017  

•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اهلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س  را�سد  بن حممد بن 
لالأمن  اال�سرتاتيجية  دبي  خطة  التنفيذي  املجل�س 
االلكرتوين تعزيزاً ملكانة دبي كمدينة عاملية رائدة يف 
االبتكار وال�سالمة واالأمن ومبا ي�سهم يف تاأكيد ريادة 

دولة االإمارات.                        )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
الدكتور  معايل  بح�سور   ، امل�سلحة 
�سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة 
رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 
ل��الإع��الم روؤ���س��اء وم����دراء وممثلي 
يف  العاملة  االإع��الم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال��دول��ة ح��ي��ث ت��ب��ادل ���س��م��وه معهم 
مبنا�سبة  وال���ت���ري���ك���ات  ال���ت���ه���اين 

حلول �سهر رم�سان املبارك.
ال�سيخ  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب  كما 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
البطني  بق�سر  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
تنمية  وزارة  وف����دي  ام�����س  م�����س��اء 

املجتمع وهيئة تنظيم االت�ساالت.
ال�سيخ  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب  كما 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�سلحة بح�سور �سمو ال�سيخ ذياب 
نادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

�سهد حما�سرة ح�ل تاأثري�ت و�سائل �لت���سل �لجتماعي 

حممد بن زايد ي�ستقبل روؤ�ساء ومدراء املوؤ�س�سات الإعالمية ووفدي 
وزارة تنمية املجتمع وهيئة تنظيم الت�سالت وفريق نادي الوحدة 

ال���ري���ا����س���ي م�����س��اء ام�س  ال����وح����دة 
بق�سر البطني فريق نادي الوحدة 
كاأ�س  ع��ل��ى  ال���ق���دم احل���ائ���ز  ل���ك���رة 
ال�سمو رئي�س الدولة لكرة  �ساحب 
القدم للمو�سم 2016 - 2017.

���س��ه��د �ساحب  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ام�س  م�ساء  البطني  جمل�س  يف   -

ن�ستعيد  كيف  بعنوان  حما�سرة   -
ل���وج���ه يف ع�سر  وج���ه���ا  امل���ح���ادث���ة 
من�سات التوا�سل االجتماعي والتي 
األقتها الروفي�سورة �سريي توركل 
االجتماعية  ال���درا����س���ات  اأ����س���ت���اذة 

مبعهد  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ل���ع���ل���وم 
يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 

الواليات املتحدة االأمريكية.
)التفا�سيل �س4-3-2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله ممثلي املوؤ�س�سات االإعالمية  )وام(

وقال م�سدر غربي مطلع يف كابول 
االنفجار  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة 
جنم عن �سهريج مياه كان يحتوي 
ع��ل��ى اأك�����ر م���ن ط���ن ون�����س��ف من 
وت����رك ح��ف��رة عمقها  امل��ت��ف��ج��رات، 

�سبعة اأمتار.
ال�سفارة  ق�����رب  االن����ف����ج����ار  ووق������ع 
االأمل����ان����ي����ة خ������الل ����س���اع���ة ال�������ذروة 
�سحب  وت�������س���اع���دت  ال�������س���ب���اح���ي���ة، 

الدخان يف �سماء املنطقة.
وت��ع��ر���س ع��دد م��ن امل��ن��ازل الواقعة 
ق�����رب م���ك���ان ال��ت��ف��ج��ري الأ�����س����رار، 
وه���رع���ت ����س���ي���ارات االإ����س���ع���اف اإىل 
طوقتها  ال���ت���ي  االن���ف���ج���ار  م��ن��ط��ق��ة 

قوات ال�سرطة.
وقال عبد الواحد وهو �ساهد عيان 
يف املنطقة لبي بي �سي اإن التفجري 

كان اأ�سبه بزلزال �سخم. 
االأفغانية  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  ون���ف���ت 

م�سوؤوليتها عن التفجري. 
املتحدث  جم��اه��د  اهلل  ذب��ي��ح  وق����ال 
مقاتلي  اإن  ب��ي��ان  يف  ط��ال��ب��ان  با�سم 
يف  دور  ل����ه����م  ي����ك����ن  مل  احل������رك������ة 
مثل  ت��دي��ن  احل��رك��ة  واإن  التفجري 
التي  امل��وج��ه��ة  غ��ري  الهجمات  ه��ذه 

ي�سقط فيها �سحايا مدنيون.
�سرطة  رئي�س  ب�سري جماهد  وق��ال 
الهجوم  اإن  روي���رتز  لوكالة  ك��اب��ول 
االأملانية  ال�سفارة  من  بالقرب  وق��ع 
ال�����س��ع��ب حت���دي���د املوقع  ل��ك��ن م���ن 
التفجري على وجه  ا�ستهدفه  الذي 

اخل�سو�س. 

احد �سحايا الهجوم االرهابي يف كابول يطلب امل�ساعدة  )رويرتز(

قطر تلعب دورا ايرانيا بتدخالتها يف املنطقة
•• عوا�صم-وكاالت

ب�سبب  �سواء  املنطقة،  اأزم��ات  �ساعفت مواقف قطر من 
عالقاتها بدول تعمل على زعزعة اأمن دول املنطقة، اأو 
نفت باإجماع  ب�سبب مواقفها وعالقاتها مع منظمات �سُ
خليجي على اأنها منظمات اإرهابية كميلي�سيا حزب اهلل.

الداخلية  ال�سوؤون  يف  االإيرانية  التدخالت  غ��رار  وعلى 
لدول عدة، تلعب الدوحة دوراً م�سابهاً �سّجلت من خالله 

مواقف كثرية �ساهمت يف م�ساعفة اأزمات املنطقة.
انقالب  ال���دوح���ة  دع��م��ت  الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ة  ف��ف��ي 
االنق�سام  عّمق  م��ا  الفل�سطينية،  ال�سلطة  على  حما�س 
رغم  باإ�سرائيل  عالقتها  على  اأك���دت  كما  الفل�سطيني. 

اعتبار االأخرية حما�س تنظيماً اإرهابياً.

الدعم  ال�ساحة خفايا  على  ب��رزت  ال�سورية،  االأزم��ة  ويف 
الن�سرة  كجبهة  فيها،  املتطرفة  للتنظيمات  القطري 
والدعم  وال�����س��الح  ب���امل���ال   ،) ح��ال��ي��ا  #جف�س   ( ���س��اب��ق��ا 

االإعالمي، واإ�ساءاتها لدور املعار�سة املعتدلة.
دور  قطر  لعب  على  بظالله  األ��ق��ى  للن�سرة  قطر  دع��م 
فيما  #حزب_اهلل  وميلي�سيا  ال��ن�����س��رة  ب��ني  ال��و���س��ي��ط 

يتعلق بتحرير اجلنود اللبنانيني قبل ثالث �سنوات.
باأنه حركة مقاومة، يف  اأم��ري قطر احل��زب  وق��د و�سف 
منظمة  بت�سنيفه  اخلليجي  االإجماع  عن  وا�سح  خ��روج 

اإرهابية.
اإىل جماعة  ق��ط��ر  ت��ق��دم��ه  ال���ذي  ال��دع��م  ك��م��ا ال يخفى 
اإىل  الهاربني  عنا�سرها  اإي���واء  من  االرهابية،  االإخ���وان 

مناه�سة احلكومة امل�سرية دعما لالإخوان.

اإدارة اأمن عدن تت�سلم الإ�سراف على مطار املدينة
•• عدن-وكاالت:

ام�س  ع����دن  اأم�����ن  اإدارة  ت�����س��ل��م��ت 
االأرب���ع���اء ر���س��م��ي��ا االإ����س���راف على 
مطار عدن الدويل بتكليف مبا�سر 
من قبل  قوات التحالف  العربي.

اأمن  اإدارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
عدن النقيب عبد الرحمن النقيب 
يف بيان ح�سل اإرم نيوز على ن�سخة 
هادئة  املطار  يف  االأو���س��اع  اإن  منه 

للتحالف  ت���اب���ع���ة  وق��������وات  االآن 
اأمنية  ب��وح��دات  م�سنودة  العربي 
ب�سكل  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  ت��ف��ر���س  ب��ات��ت 
ك���ام���ل ع��ل��ى امل���ط���ار ف��ي��م��ا تتوىل 
تاأمني  م�����س��ان��دة  اأم��ن��ي��ة  وح�����دات 

املطار وحميطه.
االأمنية  ال���ق���ي���ادات  اأن  واأ�����س����اف 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ت��وىل ح��م��اي��ة املطار 
ليل  اأمنية   اإ�سكاليات  يف  وت�سببت 
اأم�س �سّلمت نف�سها لقوات االأمن.

اأم��ن عدن  اأن مدير  واأك��د النقيب 
وب���ن���اًء ع��ل��ى اأوام������ر م��ب��ا���س��رة من 
ت�سلم  ال���ع���رب���ي  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات 
وتاأمني  االإ����س���راف  مهمة  ر�سميا 

وحماية مطار عدن الدويل.
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
توجيهات  اأم���������س  ف���ج���ر  اأ������س�����در 
بوحدات  م�سنودة  لقواته  حا�سمة 
اأمنية بال�سيطرة على مطار عدن 

الدويل.

تق�سف  الرو�سية  البحرية 
�سوريا يف  لداع�ش  اأه��داف��ًا 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  ال��رو���س��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  ق��ال��ت 
ق���وات���ه���ا ال���ب���ح���ري���ة اأط���ل���ق���ت اأرب���ع���ة 
���س��واري��خ ك���روز ع��ل��ى اأه����داف تابعة 
لتنظيم داع�س االإرهابي قرب مدينة 

تدمر ال�سورية. 
ال�سواريخ  اأن  ال������وزارة  واأو����س���ح���ت 
اأط����ل����ق����ت م�����ن ع���ل���ى م�����ن م���دم���رة 
واأنها  املتو�سط  البحر  يف  وغ��وا���س��ة 
امل���ح���ددة �سرقي  اأه���داف���ه���ا  اأ����س���اب���ت 
املدينة.  وقالت الوزارة اإن االأهداف 
ك��ان��ت خم��اب��ئ ت��ق��ع اإىل ال�����س��رق من 
املدينة، حيث توجد االأ�سلحة الثقيلة 
واملقاتلون الذين انتقلوا اىل املنطقة 

من مدينة الرقة.
اأبلغت  رو���س��ي��ا  اإن  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
واإ�سرائيل  وتركيا  املتحدة  الواليات 

قبيل تنفيذ ال�سربة.
الكرملني  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق  واأو����س���ح 
االنباء  ل��وك��االت  بي�سكوف  دمي��رتي 
فالدميري  ال��رئ��ي�����س  ان  ال��رو���س��ي��ة 
ب��وت��ني اب��ل��غ م��ن ق��ب��ل وزي����ر الدفاع 
�سربات  ب�سل�سلة  ���س��وي��غ��و  ���س��ريغ��ي 
ن��اج��ح��ة ب�����س��واري��خ ع���اب���رة م���ن نوع 
كالير من مياه املتو�سط �سد اأهداف 

لداع�س على االرا�سي ال�سورية.
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اأخبـار الإمـارات

�أطلق خطة دبي �ل�سرت�تيجية للأمن �لإلكرتوين

حممد بن را�سد: الإمارات حققت مكانة متقدمة يف جمال الأمن والأمان اإقليميًا وعامليًا

��ستقبل روؤ�ساء ومدر�ء �مل�ؤ�س�سات �لإعلمية 

حممد بن زايد: الإمارات تعترب الإعالم �سريكا اأ�سا�سيا يف عملية التنمية ال�ساملة
�سم�ه ي�ؤكد �أن �لإعلم �مل�س�ؤول، و�ملدرك لدوره ور�سالته ميثل �أد�ة �أ�سا�سية من �أدو�ت م��جهة �أفكار �لتطرف و�لإرهاب

•• دبي-وام:

را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأط��ل��ق 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل ب��ح�����س��ور �سمو 
اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ ح��م��دان 
خطة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
تعزيزاً  االلكرتوين  لالأمن  اال�سرتاتيجية  دبي 
مل��ك��ان��ة دب���ي ك��م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة رائ����دة يف االبتكار 
ريادة  تاأكيد  يف  ي�سهم  ومب��ا  واالأم���ن  وال�سالمة 
اأ�س�س  تر�سيخ  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  االإم�����ارات  دول���ة 
منظومة االأمن و�سمان االأمان للمجتمع بكافة 
اأفراده وموؤ�س�ساته ومبا يواكب متطلبات الع�سر 

الرقمي ويوؤكد القدرة على مواجهة حتدياته.
وبهذه املنا�سبة اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
االإم����ارات حققت  دول���ة  اأن  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
مكانة متقدمة يف جمال االأمن واالأمان اإقليمياً 
وعاملياً ب�سهادة التقارير الدولية يف �سوء اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها احلكومة على ال�سعيدين 
االحتادي واملحلي ال�ستكمال كافة الركائز التي 

االأمن  املجتمع مبا يف ذلك  اأمن و�سالمة  تكفل 
املعلوماتي الذي بات ميثل مطلباً ُملحاً يف وقتنا 
ترابطاً  اأك��ر  العامل  اأ�سحى فيه  ال��ذي  احل��ايل 
اإلكرتونياً مع االنت�سار الكبري للتقنيات الذكية 
والتي باتت متثل ركيزة مهمة من ركائز العمل 
يوجب  م��ا  والتخ�س�سات  امل��ي��ادي��ن  خمتلف  يف 
التكنولوجيا  حتمله  م��ا  لكل  وب��ق��وة  اال�ستعداد 
م��ن حت��دي��ات اإىل جانب م��ا ت��وف��ره م��ن فر�س. 
وقال �سموه اختارت دولة االإمارات ومنذ قيامها 
طريق التميز واالبداع لت�سلكه يف �سبيل حتقيق 
طريق  ع���ن  م�ستقبله  وازده�������ار  ���س��ع��ب��ه��ا  رف��ع��ة 
م���ب���ادرات وم�����س��اري��ع ت��ع��ني ع��ن حت��ق��ي��ق نقالت 
نوعية يف حياة اأهلها وتقدم منوذجاً يحتذى يف 
التطوير امل�ستمر من اأجل غد اأف�سل للجميع .. 
لالأمن  اال�سرتاتيجية  دبي  خطة  نطلق  واليوم 
اإىل �سل�سلة  االلكرتوين لن�سيف اإجن��ازاً جديداً 
االجنازات احلكومية لنثبت للعامل اأن التحديات 
مهما كان حجمها مل تثنينا يوماً عن ا�ستكمال 
تعرقل  اأن  اأب���داً  لها  ن�سمح  ول��ن  التميز  م�سرية 

م�ساعينا لبلوغ اأعلى درجاته.

املوؤ�س�سات  ت��وح��ي��د ج��ه��ود  اأه��م��ي��ة  ���س��م��وه  واأك����د 
توفري  اأج��ل  واالأف���راد من  واخلا�سة  احلكومية 
وال���ت���ع���اون يف تر�سيخ  اآم����ن  اإل���ك���رتوين  ف�����س��اء 
مكانة دولة االإمارات بني اأكر دول العامل اأمناً 
التكنولوجيا  وت�سخري  االإل��ك��رتوين  الف�ساء  يف 
ل�����س��ن��ع واق����ع ج��دي��د وح���ي���اة ح��اف��ل��ة بالفر�س 
ومنوذج يحتذى يف التنمية واالأمن االلكرتوين 
دبي  خطة  اإط��الق  ح�سر  العامل.  م�ستوى  على 
ال�سيخ  �سمو  االلكرتوين  اال�سرتاتيجية لالأمن 
اأح��م��د ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم رئي�س 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
القرقاوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  وم��ع��ايل  مكتوم 
ال��وزراء وامل�ستقبل ومعايل  وزير �سوؤون جمل�س 
ال���ف���ري���ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن���ائ���ب رئي�س 
ال�����س��رط��ة واالأم����ن ال��ع��ام ب��دب��ي و���س��ع��ادة اللواء 
ط���الل ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي وع���دد م��ن القيادات 

احلكومية يف دبي.
اإطالق خطة دبي اال�سرتاتيجية لالأمن  وياأتي 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  م��ع  متا�سياً  االل��ك��رتوين 

ال����ذي ي�����س��ه��ده ال��ع��امل وال��ت��ح��ول ال��ذك��ي الذي 
ت�����س��ه��ده دب���ي وم���ا ي�����س��اح��ب ذل���ك م��ن حتديات 
اأجل  م��ن  للطاقات  ا�ستنفار  تتطلب  وخم��اط��ر 
حت��ق��ي��ق االأه������داف ال��ت��ي ت�����س��ب��و اإل��ي��ه��ا اخلطة 
لالأمن  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  اخل���ط���ة  وت����ه����دف   .
�سد  املتكاملة  احلماية  توفري  اإىل  االل��ك��رتوين 
خم��اط��ر االأم���ن االل��ك��رتوين ودع���م االب��ت��ك��ار يف 
ال��ف�����س��اء االل���ك���رتوين مم���ا ي��ع��زز من���و االإم�����ارة 

وازدهارها االقت�سادي.
الر�سيدة وتكفل  القيادة  وتلبي اخلطة تطلعات 
املعلومات  الأنظمة  االل��ك��رتوين  االأم���ن  حتقيق 
والبيانات يف اإمارة دبي كما تغطي كافة اجلهات 
اجلميع  ليتمتع  واالأف���راد  واخلا�سة  احلكومية 
با�ستخدام اآمن للتكنولوجيا ويتعاون مركز دبي 
لالأمن االلكرتوين مع كافة اجلهات احلكومية 
يف االإم��ارة ل�سمان رفع م�ستوى الوعي باالأمن 
االحتياطية  ال���ت���داب���ري  وات����خ����اذ  االل����ك����رتوين 
املعلومات  اأن��ظ��م��ة  م���واءم���ة  و���س��م��ان  ال���الزم���ة 
و�سبكات االت�ساالت يف االإمارة مع املعايري املتبعة 
دولياً. وت�ستند خطة دبي اال�سرتاتيجية لالأمن 

رئي�سية  حماور  خم�سة  تنفيذ  على  االلكرتوين 
هي : - جمتمع واع .. ويهدف املحور االأول اإىل 
زيادة وعي املجتمع مبخاطر االأمن االإلكرتوين 
خماطر  وي���درك  يعي  جمتمع  بناء  م��ن  للتاأكد 
االأم�����ن االإل����ك����رتوين وب���ن���اء ال���وع���ي وامل���ه���ارات 
االأم����ن  خم���اط���ر  الإدارة  ال����الزم����ة  وال�����ق�����درات 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  االإل��ك��رتوين 

واالأفراد يف اإمارة دبي.
باالبتكار  ال���ث���اين  امل���ح���ور  ُي��ع��ن��ى   .. االب��ت��ك��ار   -
االإلكرتوين  االأم���ن  جم��ال  يف  العلمي  والبحث 
واإن�ساء ف�ساء اإلكرتوين يت�سم باحلرية والعدل 

واالأمن وي�سجع االبتكار يف اإمارة دبي.
-  اأم���ن ال��ف�����س��اء االل���ك���رتوين .. وي��ه��دف هذا 
اآم���ن بو�سع  اإل��ك��رتوين  ب��ن��اء ف�ساء  اإىل  امل��ح��ور 
وم�سداقّيتها  البيانات  �سرية  حلماية  �سوابط 

وتوافرها وخ�سو�سيتها.
�سيتم   .. االل����ك����رتوين  ال��ف�����س��اء  يف  امل���رون���ة   -
احل���ف���اظ ع��ل��ى م���رون���ة ال��ف�����س��اء االل���ك���رتوين 
و�سمان ا�ستمرارية اأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
وتوفرها يف حالة حدوث اأي هجمات اإلكرتونية 

اأو م�ساكل ذات �سلة باالإ�سافة اإىل توفري من�سة 
اإدارة احل���وادث  وال��دع��م يف  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ب��ادل 
املتطورة  واالآليات  االلكرتوين  باالأمن  اخلا�سة 
والدويل  املحلي  التعاون   - التهديدات  ملكافحة 
اإىل  وال��دويل  املحلي  التعاون  .. ويهدف حم��ور 
تر�سيخ  بهدف  وعاملية  حملية  �سراكات  تاأ�سي�س 
اأط����ر ال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
التهديدات  ملواجهة  واملحلي  العاملي  امل�ستويني 
وُيعد  االل��ك��رتوين  الف�ساء  جم��ال  يف  واملخاطر 
لروؤية  الرئي�سة  امل��ح��اور  اأح���د  املحلي  ال��ت��ع��اون 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
التي تقر باأن العن�سر االأ�سا�سي لبناء دولة قادرة 
العامل  الرائدة حول  البلدان  التناف�س مع  على 
العمل  الكفاءات ومنهج  تعزيز  كليا على  يعتمد 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  و�ست�سهد  امل��ت��ك��ام��ل.  ال��وا���س��ح 
العديد من املبادرات الفعالة التي من �ساأنها اأن 
ت�سهم يف حتقيق اأهداف اال�سرتاتيجية وتوفري 
ف�ساء اإلكرتوين اآمن للم�ستخدمني مما يجعل 
جتربة دبي يف جمال االأمن االلكرتوين منوذجاً 

عاملياً ُيحتذى به.

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة ، بح�سور معايل الدكتور �سلطان 
ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي����ر دول����ة رئ��ي�����س جمل�س 
ومدراء  روؤ�ساء  لالإعالم  الوطني  املجل�س  اإدارة 
وممثلي املوؤ�س�سات االإعالمية العاملة يف الدولة 
والتريكات  التهاين  معهم  �سموه  تبادل  حيث 

مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك.
اإن دولة االإمارات العربية املتحدة  وقال �سموه: 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ي��ادة  حت��ت 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، تعتر 
التنمية  عملية  يف  اأ�سا�سي  �سريك  االإع���الم  اأن 
الكامل  الدعم  له  تقدم  فهي  ولذلك  ال�ساملة، 
االأخرى  املوؤ�س�سات  جانب  اإىل  دوره  ي��وؤدي  لكي 
والو�سطية  واحل�����وار  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 

واالعتدال يف املجتمع.

واأو����س���ح ���س��م��وه ان االإع����الم امل�����س��وؤول، وامل���درك 
اأدوات  من  اأ�سا�سية  اأداة  ميثل  ور�سالته،  ل��دوره 
م��واج��ه��ة اأف���ك���ار ال��ت��ط��رف واالإره��������اب، يف ظل 
الرقمية  االإع�����الم  ل��و���س��ائ��ل  ال��ك��ب��ري  االن��ت�����س��ار 

وتاأثريها الكبري يف اأفكار وتوجهات النا�س.
مهنة  جم��رد  لي�س  االإع����الم  اإن  �سموه  واأ���س��اف 
ول��ك��ن��ه ر���س��ال��ة ���س��ام��ي��ة، وال��ك��ل��م��ة اأم��ان��ة كرى، 
ومثلما ميكن اأن تكون هذه الكلمة لبنة �ساحلة 
اإذا م��ا مت  ب��ن��اء التقدم واحل�����س��ارة وال�����س��الم  يف 

اأن  ميكن  فاإنها  ال�سحيح،  مو�سعها  يف  و�سعها 
تكون معوال للهدم .

وعر �سموه عن ثقته باأن االإعالم االإماراتي قادر 
العربية  االإم��ارات  ت�سهده دولة  على مواكبة ما 
كافة،  امل��ج��االت  يف  �ساملة  نه�سة  م��ن  امل��ت��ح��دة 
والتعامل االإيجابي مع ما يفرزه التطور الذي 
وامل�ساركة  متنوعة،  ق�سايا  من  الوطن  ي�سهده 
الفاعلة يف البناء والتقدم، ونقل �سورة اإيجابية 
عن املجتمع االإماراتي وقيمه واأخالقه وعاداته 

اإىل ال��ع��امل ك��ل��ه، واأن ي��ك��ون امل����راآة ال�����س��ادق��ة ملا 
على  رائ���دة  تنموية  جتربة  م��ن  ال��وط��ن  يعي�سه 
كلما  اأن���ه  اإىل  �سموه  ..م�����س��ريا  ك��اف��ة  امل�ستويات 
ت��ق��دم��ت دول���ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
اأهمية  التنمية وال��رق��ي، زادت  االأم��ام يف جم��ال 
االإعالم والدور الذي يقوم به يف التوعية، ونقل 
االإيجابية،  القيم  وت��ع��زي��ز  ال��دق��ي��ق��ة،  املعلومة 
االأدوار  م��ن  وغ��ريه��ا  الوطنية،  الهوية  و���س��ون 

املهمة واحليوية.

اأداء  ومت��ن��ى ���س��م��وه ل��الإع��الم��ي��ني ال��ت��وف��ي��ق يف 
م��ه��ام��ه��م، واأن ي��ظ��ل��وا دائ���م���اً ���س��وت االإم�����ارات 

ال�سادق واالأمني وامل�سوؤول اأمام العامل كله.
�سكرهم  ع��ن  االإع��الم��ي��ون  اأع����رب  جانبهم  م��ن 
اأر�ست مبادئ  التي  وتقديرهم للقيادة احلكيمة 
التوا�سل واحلوار مع كافة القطاعات يف الدولة 
وتبادل  االإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���س�����س��ات  �سمنها  وم���ن 
االأفكار واالآراء حول الق�سايا احليوية التي تهم 

املجال االإعالمي.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�ستقبل وفدي وزارة تنمية املجتمع وهيئة تنظيم الت�سالت

حممد بن زايد ي�ستقبل فريق نادي الوحدة لكرة القدم احلائز على كاأ�ش رئي�ش الدولة

•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

م�ساء  البطني  بق�سر  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
ام�س وفدي وزارة تنمية املجتمع وهيئة تنظيم 

االت�ساالت.
وتبادل �سموه التهاين مع وفدي الوزارة والهيئة 

املوىل  داع���ني  امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة 
على  الف�سيل  ال�����س��ه��ر  ه���ذا  يعيد  اأن  وج���ل  ع��ز 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سحة  الدولة حفظه اهلل وهو مبوفور  رئي�س 

والعافية وعلى وطننا العزيز مبزيد من التقدم 
والرقي والتطور.

ودعا اجلميع اهلل عز وجل ان يعيد هذه املنا�سبة 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  على  امل��ب��ارك��ة 

عليها  ي��دمي  وان  وال��رك��ة  اخل��ري  بكل  و�سعبها 
نعمة االأمن واالأمان والعزة والرخاء.

زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 
والنجاح  بالتوفيق  لهم  متنياته  عن  نهيان  اآل 

وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل واجل����د واالج���ت���ه���اد خلدمة 
يف  واملباركة  اخل��رية  م�سريته  يف  الغايل  وطننا 
ظل رعاية وقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ذي��اب  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
رئي�س نادي الوحدة الريا�سي م�ساء ام�س بق�سر البطني فريق نادي الوحدة 
لكرة القدم احلائز على كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة لكرة القدم للمو�سم 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتبادل   .2017  -  2016
الالعبني واجلهازين  املبارك مع  �سهر رم�سان  والتريكات مبنا�سبة  التهاين 
االإداري والفني لنادي الوحدة، داعني اهلل عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي 
على دولة االإمارات العربية املتحدة مبزيد من التقدم والتطور واخلري والركة 

واالأمن واالأمان وعلى �سعب االإمارات بالعزة والرخاء والرقي والنماء.
واجلهازين  الالعبني  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وهناأ 
التي  الغالية  البطولة  الوحدة على حتقيق هذه  نادي  والفني لفريق  االإداري 
حتمل ا�سم �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل متمنيا لهم حتقيق املزيد 
ان  يف  اأمله  عن  �سموه  واأع���رب   ، القادمة  البطوالت  يف  والتوفيق  النجاح  من 
تنعك�س نتائج امل�سابقات الريا�سية املحلية على اأداء الفرق الوطنية يف امل�سابقات 

االإقليمية والعاملية.
من جانبهم اأعرب الالعبون عن �سعادتهم بلقاء �سموه، مثمنني الدعم الذي 
تقدمه القيادة احلكيمة للريا�سة يف الدولة التي كان لها الدور الكبري يف تطور 
وتقدم كل االألعاب، ومن �سمنها ريا�سة كرة القدم من اأجل ال�سعي دائما لرفع 
راية االإمارات يف خمتلف البطوالت وامل�سابقات الريا�سية وحتقيق االإجنازات 

امل�سرفة.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
األك�سندر فوت�سيت�ش مبنا�سبة توليه رئا�سة �سربيا

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الرئي�س األك�سندر فوت�سيت�س رئي�س جمهورية �سربيا 

مبنا�سبة توليه الرئا�سة يف بالده.

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة 

الرئي�س األك�سندر فوت�سيت�س .

لبنان يف  �سوري  يتيم   200 “ تكفل  الإن�سانية  "خليفة 
•• طرابل�س-وام:

�سفارة  يف  والتنموية  االإن�سانية  ال�سوؤون  ملحقية  وقعت 
اتفاقية  النور” ام�س  “ �سنابل  الدولة يف لبنان وجمعية 
بهبة  ط��راب��ل�����س  ����س���وري يف  ي��ت��ي��م   200 ك��ف��ال��ة  ب�������س���اأن 
لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�س�سة خليفة  مقدمة من 

االإن�سانية.
 - فرن�سبك  بنك  عن  ممثلون   .. االتفاقية  توقيع  ح�سر 
- وذلك  االأيتام  برنامج كفالة  اال�سرتاتيجي يف  ال�سريك 
االأمل  ل��زرع  تهدف  اخلري” التي  “عام  مل��ب��ادرة  ا�ستكماال 

املن�سوري  م�سلم  امل�ست�سار  وق���ال  املحتاجني.  نفو�س  يف 
بالعمل  االهتمام  من  انطالقا  اإن��ه  امللحقية  مكتب  مدير 
اخل���ريي واالن�����س��اين ت��ويل دول���ة االإم����ارات ب��رام��ج كفالة 
االأيتام اهتماما بالغا ويكمن ذلك يف احلر�س على �سالمة 
االجراءات املتعلقة بتوزيع الكفاالت و�سمان و�سولها اإىل 
م�ستحقيها. واأ�سار اإىل اأن امللحقية وقعت اتفاقيات تعاون 
مع م�سرف فرن�سبنك - اجلهة امل�سدرة لبطاقات م�سبقة 
وذل���ك ل�سمان  وم��ن��ف��ذة  وع���دة ج��ه��ات م�سرفة   - ال��دف��ع 

متابعة اأحوال االأيتام العلمية وال�سحية واالجتماعية.
اإىل  يهدف  االأي��ت��ام  كفالة  برنامج  اأن  املن�سوري  واأو���س��ح 

حت�سينهم �سد فكر االإرهاب والتطرف وتعزيز دورهم يف 
املجتمع وحمايتهم من جميع اأنواع اال�ستغالل وت�سليحهم 
بالعلم ليكونوا قادرين على بناء م�ستقبلهم وامل�سي قدما 

يف حتقيق اأحالمهم.
واأكد اأن هذا العمل يوؤكد وقوف دولة االإمارات اإىل جانب 

االأ�سقاء ال�سوريني يف حمنتهم وظروفهم الراهنة .
مو�سحا اأن هذا العمل االإن�ساين ي�ستكمل الدعم امل�ستمر 
اأو  ال�سحية  اأو  الغذائية  امل�ساعدات  عر  �سواء  للنازحني 
التعليمية اأو غريها والتي ال تتوقف عند حد معني بل كل 

غايتها اأن توفر ظروفا معي�سية اأف�سل لكل املحتاجني.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�سهد حما�سرة حول تاأثريات و�سائل التوا�سل الجتماعي 

الإمارات الدولة العربية الوحيدة �سمن اأف�سل 10 دول يف تقرير الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية 2017

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ام�س  م�����س��اء  ال��ب��ط��ني  جم��ل�����س  يف   -
ن�ستعيد  ك��ي��ف  ب��ع��ن��وان  حم��ا���س��رة   -
ع�سر  يف  ل����وج����ه  وج����ه����ا  امل����ح����ادث����ة 
والتي  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 
توركل  ���س��ريي  ال��روف��ي�����س��ورة  األقتها 
للعلوم  االجتماعية  الدرا�سات  اأ�ستاذة 
ما�سات�سو�ست�س  مبعهد  والتكنولوجيا 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأمريكية.
الثانية  تعد  التي   - املحا�سرة  ح�سر 
�سمن �سل�سلة املحا�سرات الرم�سانية 
�سموه  جم��ل�����س  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  ال���ت���ي 
اأمل  الدكتورة  معايل   ..  - العام  ه��ذا 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ع���ب���داهلل 
الوطني االحتادي و�سمو ال�سيخ نهيان 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
واالإن�سانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزير 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سمو ال�سيخ 
اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر  ع���ب���داهلل ب���ن زاي�����د 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل و�سمو 
ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
العليا  زاي����د  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
للرعاية االإن�سانية وذوي االحتياجات 
اخل��ا���س��ة وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 

وزير  ال�سفدي  اأمين  ومعايل  املعرفة 
اخلارجية و�سئون املغرتبني االأردين.

توركل  ال���روف�������س���ورة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
خراتها املمتدة ملا يزيد عن 30 عاما 
وو�سائل  الرقمية  االأج��ه��زة  ت��اأث��ري  يف 
االإع����الم االج��ت��م��اع��ي .. حم���ذرة مما 
لتطبيقات  ال�سلبي  التاأثري  ب�  و�سفته 

التوا�سل االجتماعي.
واأكدت اأن اإفراط االأطفال واملراهقني 
ال���ت���وا����س���ل  و�����س����ائ����ل  ا�����س����ت����خ����دام  يف 
مواجهة  يف  ي�����س��ع��ه��م  االج���ت���م���اع���ي 
مبا�سرة مع حماوالت ا�ستقطابهم من 
قبل جماعات ذات اأفكار متطرفة عر 
ت�ستهدف  ا�ستدراجية  �سيا�سات  اتباع 
م��ن خالل  وال�سباب  االأط��ف��ال  ه���وؤالء 
ال��درد���س��ة واالأل��ع��اب اجلماعية  غ��رف 
التكنولوجية  الو�سائل  م��ن  وغ��ريه��ا 

االأخرى بعيدا عن اأعني االأهل.
ا�ستخدام  يف  االإ����س���راف  اأن  واأ���س��اف��ت 
ب��رام��ج ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يحمل 

ت����اأث����ريا ع��م��ي��ق��ا ع���ل���ى االأف���������راد على 
ال�سعور  زي���ادة  ع��ر  النف�سي  ال�سعيد 
بالوحدة بعد اأن ر�سخت تلك الرامج 
اأنا  مفاده  فل�سفيا  مبداأ  والتطبيقات 

اأ�سارك .. اإذن اأنا موجود.
وا����س���ت���ط���ردت امل��ح��ا���س��رة ب��ت��اأك��ي��د اأن 
االأفراد حول العامل ا�ستبدلوا مفهوم 
بالرغبة  م��ك��امل��ة  اإج������راء  يف  ال��رغ��ب��ة 
هذا  ي�سكله  وم���ا  ر���س��ال��ة..  اإر����س���ال  يف 
املبا�سر  التوا�سل  اإ�سعاف  يف  التحول 
االجتماعية  احلياة  على  ذلك  وتاأثري 

والنواحي الرتبوية لدى االأجيال.
يناأى  اأن  خطورة  من  توركل  وح��ذرت 
االأفراد باأنف�سهم عن االت�سال املبا�سر 
املعتمد على اللقاء املبا�سر وجها لوجه 
تتم عر  التوا�سل  و�سائل  باتت  حيث 
هذه  مثل  اأن  اإىل  م�سرية  املحادثات.. 
اأجيال  ظهور  اإىل  �ستوؤدي  املمار�سات 
منطوية وغري قادرة على التعبري عن 
متواتر  ب�سكل  اأخفتها  التي  عواطفها 

ويومي خلف املحادثات وال�سا�سات.
التطورات  ت���اأث���ري  م���ن  ح�����ذرت  ك��م��ا 
ت�����س��ه��ده��ا خدمات  ال���ت���ي  امل��ت�����س��ارع��ة 
على  االجتماعي  التوا�سل  تطبيقات 
م�ستوى االأ�سرة واملجتمع .. داعية اإىل 
على  مبنية  اأ���س��ري��ة  ع��الق��ات  تاأ�سي�س 
اأف���راد االأ���س��رة .. اإ�سافة  احل���وار ب��ني 
يف  املبا�سر  احل���وار  ثقافة  تعميم  اإىل 
موؤ�س�سات العمل واملوؤ�س�سات التعليمية 

ما ينعك�س على ترابط املجتمع ككل.
واأ�سارت اأ�ستاذة الدرا�سات االجتماعية 
مبعهد  وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا  ل���ل���ع���ل���وم 
م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
اأن  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 
����س���ورا منوذجية  ي��ر���س��م��ون  االأف������راد 
ل�سخ�سياتهم عر تطبيقات التوا�سل 
التعامل  معه  ي�سعب  م��ا  االجتماعي 
عن  بعيدا  االع��ت��ي��ادي��ة  ب�سخ�سياتهم 
و�سفته  م���ا  وه����و   .. امل��ن�����س��ات  ت��ل��ك 
ب�����ن��ق��اط ���س��ع��ف ال��ث��ق��اف��ة ال��رق��م��ي��ة .. 

اإىل عزلة  ي��وؤدي  ذل��ك  اأن  اإىل  م�سرية 
النف�سية  حالته  على  والتاأثري  الفرد 
بالكاآبة  االإح�سا�س  تنامي  خ��الل  م��ن 

والعزلة املجتمعية.
ويف هذا االإطار .. نوهت الروفي�سورة 
ن��ت��ائ��ج درا����س���ات  اإىل  ت���ورك���ل  ����س���ريي 
89 يف  اأن  اأك�����دت  ح��دي��ث��ة  اأم��ري��ك��ي��ة 
يتخل�سون من  االأمريكيني  املائة من 
اإبعادها  اأو  باإغالقها  الذكية  هواتفهم 
العائلي  االج��ت��م��اع��ي  احل��دي��ث  اأث��ن��اء 
اإن  قالوا  املائة  يف   82 واأن  واالأ���س��ري 
ب�سبب  تتدهور  االجتماعية  العالقات 
االع���ت���م���اد ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام االأج���ه���زة 
ال��ع��ائ��ل��ي دون  ال��ت��وا���س��ل  ال��ذك��ي��ة يف 

احلوار املبا�سر.
واأو�ست اأ�ستاذة الدرا�سات االجتماعية 
للعلوم والتكنولوجيا باإغالق الهواتف 
الذكية اأثناء اجللو�س مع العائلة على 
التوا�سل  يتحقق  لكي  واح��دة  طاولة 

الكامل بني اأفراد االأ�سرة الواحدة.

احلديثة  ال���درا����س���ات  اأن  واأو����س���ح���ت 
يف   40 بن�سبة  انخفا�س  ع��ن  ك�سفت 
املدار�س  طلبة  بني  التوا�سل  يف  املائة 
اإىل  اإ�سافة   .. الذكية  الهواتف  ب�سبب 
مع  التحدث  على  القدرة  ن�سب  زي��ادة 
وا�ستخدام  مبا�سر  ب�سكل  االآخ���ري���ن 
م�سرية   .. بطالقة  اللغوية  امل��ف��ردات 
اأو عنف يف عالقات  اإىل ظهور ق�ساوة 
التي  الفيديو  األ��ع��اب  ب�سبب  ال��ط��الب 
الإثبات  كو�سيلة  العنف  فيها  ي�ستخدم 
ال����ذات. واأك����دت ال��روف�����س��ورة �سريي 
تعميم جت��ارب حقيقية  اأهمية  توركل 
خ�سو�سا  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل  ت���ع���زز 
املوؤ�س�سات  اأن  .. موؤكدة  لدى الطالب 
التعليمية مطالبة باإزالة اخلوف من 
مبا�سر  ب�سكل  العواطف  عن  التعبري 
ملا حتمله من  املحادثات  اإىل  واللجوء 
وا�ستخدام  ال��ت��ع��دي��ل  ت��ت��ي��ح  خ���دم���ات 
املرتبطة  ال���رام���ج  ت��ل��ك  خ�����س��ائ�����س 

باإظهار امل�ساعر.

وقالت علينا اأن نعلم الطالب الكيفية 
كلماتهم  يف  ب���ه���ا  ي��ت��ح��ك��م��ون  ال���ت���ي 
ا�ستخدام  يف  وت�ساعدهم  وعواطفهم 
طرق التوا�سل املبا�سر يف كل املواقف.

اأن نرى يف  وزادت لي�س من امل�ستغرب 
انخفا�س  املا�سية  الثالثني  ال�سنوات 
م�����وؤ������س�����رات ال���ت���ع���اط���ف ب�����ني ط���الب 
علما  امل��ائ��ة  40 يف  بن�سبة  اجل��ام��ع��ات 
ب��اأن معظم ه��ذا االنخفا�س ح��دث يف 
اأن  .. موؤكدة  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات 
يف  الرقمية  االأج��ه��زة  ت�سع  ال��ب��ح��وث 

مو�سع االتهام االأول.
وع�����ر������س�����ت اأ�������س������ت������اذة ال������درا�������س������ات 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  االج��ت��م��اع��ي��ة 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  مبعهد 
يف الواليات املتحدة االأمريكية جتربة 
اأجرتها اإح��دى امل��دار���س اأج��رت فيها 
ال����ت����واج����د يف خميم  ع���ل���ى  ال����ط����الب 
اأج����ه����زة  دون  اأي��������ام   5 مل�����دة  ���س��ي��ف��ي 
اأن االأطفال  اإىل  اإلكرتونية .. م�سرية 

بداأوا بعدها يف التعرف ب�سكل مبا�سر 
فيما  االآخرين  م�ساعر  على  وحقيقي 
تنامت بينهم احلوارات املبا�سرة ب�سكل 

ملحوظ.
وق��ال��ت اإن امل��ح��ادث��ة وج��ه��ا ل��وج��ه هي 
اأكر االأمور الب�سرية واالإن�سانية التي 
نقوم بها وميكننا ا�ستعادتها يف العمل 

واملنزل والتعليم.
و������س�����ددت يف اخل����ت����ام ع���ل���ى ����س���رورة 
املحادثات  على  ت�سجع  لبيئة  التمهيد 
لها  الكافية  امل�ساحات  وخلق  املبا�سرة 
ع��ر اإج��ب��ار اأف����راد االأ���س��رة على ترك 
املعي�سة  ب��ع��ي��دا ع��ن غ���رف  اأج��ه��زت��ه��م 
الدرا�سية  والف�سول  الطعام  وغ��رف 

واللقاءات االجتماعية والثقافية.
ال���ذات���ي���ة  ال���������س����رية  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
بالعديد  توركل  �سريي  للروفي�سورة 
..حيث  وامل��ن��ا���س��ب  ال��ع�����س��وي��ات  م���ن 
ملعهد  وم������دي������رة  م���وؤ����س�������س���ة  ت���ع���ت���ر 
م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����س ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
والذي  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال��والي��ات 
التي  للعالقات  لالأبحاث  مركزا  يعد 
اأنها  .. كما  الب�سر واالأدوات  تن�ساأ بني 
ب��روف��ي�����س��ورة وك��ات��ب��ة وب��اح��ث��ة اأم�ست 
م���ن عمرها  االأخ������رية  ع���ام���ا   30 ال����� 
ال��ن��ف�����س��ي��ة حول  ال��ب��ح��وث  يف درا����س���ة 

العالقات الب�سرية.
وحت��م��ل ت��ورك��ل دك��ت��وراة م��زدوج��ة يف 
ال�سخ�سية  نف�س  وعلم  االجتماع  علم 
اأن��ه��ا طبيبة  ه��ارف��رد كما  م��ن جامعة 
نف�سية �سريرية مرخ�سة ولها العديد 
من االإ���س��دارات يف جم��ال تخ�س�سها 
املحادثة  ن�ستعيد  ك��ي��ف  ك��ت��اب  م��ن��ه��ا 
وجها لوجه يف الع�سر الرقمي وكتاب 
وح��ي��دون م��ع��ا .. مل���اذا ي��ت��وق��ع الكثري 
بع�سنا  والقليل من  التكنولوجيا  من 

البع�س ؟.

•• دبي-وام:

حققت دولة االمارات العربية املتحدة املركز االأول 
اإقليميا والعا�سر عامليا �سمن اأكر الدول تناف�سية 
اإ�سدار  اأحدث  اإىل ما ك�سف عنه  ا�ستناداً  العامل  يف 
لعام  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  لتقرير 
العاملي  التناف�سية  م��رك��ز  ع��ن  وال�����س��ادر   2017
مبدينة  االإداري����ة  للتنمية  ال���دويل  للمعهد  التابع 
املتخ�س�سة  الكليات  اأه��م  اأح��د  ال�سوي�سرية،  ل��وزان 
على م�ستوى العامل يف هذا املجال. وتقدمت دولة 
االإمارات يف تقرير عام 2017 بخم�س مراتب عن 
ت�سنيف عام 2016، حيث مت ت�سنيفها يف املرتبة 
االإمارات  دولة  اذ تقدمت  واإقليميا،  العا�سرة عامليا 
االأو�سط  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول 

واأفريقيا .
وق��ف��زت ال��دول��ة يف ت��ق��ري��ر ه���ذا ال��ع��ام - يف حمور 
كفاءة قطاع االأعمال - من املرتبة 11 اإىل املرتبة 
الثانية عاملياً، - ويف حمور االأداء االقت�سادي - من 

املرتبة 12 اإىل املرتبة اخلام�سة عاملياً، - ويف حمور 
الكفاءة احلكومية - من املرتبة ال�سابعة اإىل املرتبة 
ال��ت��ق��ري��ر - الذي  ال��راب��ع��ة ع��امل��ي��اً. واأظ��ه��ر حتليل 
االحتادية  الهيئة  يف  التناف�سية  عمل  فريق  اأع��ده 
تنقالت  العام  هذا  لنتائج   - واالإح�ساء  للتناف�سية 
�سملها  التي  ال��دول  ت�سنيفات  من  للعديد  كبرية 
ال��ت��ق��ري��ر، م��ن اأه��م��ه��ا حم��اف��ظ��ة ه��ون��غ ك��ون��غ على 
حافظت  بينما   2017 للعام  عاملياً  االأول  امل��رك��ز 
�سنغافورة  و���س��ع��دت  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  �سوي�سرا 
اإىل  املتحدة  الواليات  وتراجعت  الثالث  املركز  اإىل 
ال�سويد  مكان  هولندا  واحتلت  عامليا  الرابع  املركز 
للمركز  االأخ���رية  تراجعت  فيما  اخلام�س  باملركز 
واالإمارات  لوك�سمبورج  من  كل  وان�سمت  التا�سع. 
هذا  لتقرير  امل��ت�����س��درة  الع�سر  ال���دول  قائمة  اإىل 
ال��ع��ام م��ق��اب��ل خ���روج ك��ل م��ن ال��روي��ج وك��ن��دا من 
العا�سر  املركز  االإم���ارات يف  دول��ة  القائمة. وج��اءت 
الدول  اأف�سل  �سمن  مكانتها  على  حمافظة  عاملياً 
متقدمة  دول  على  وتفوقت  العامل،  يف  التناف�سية 

وعلى  ونيوزيلندا.  واأ�سرتاليا  املتحدة  اململكة  مثل 
اأداًء  االإم���ارات  حققت  واملوؤ�سرات،  املحاور  م�ستوى 
حققت  حيث  احلكومية  الكفاءة  حم��ور  يف  متميزاً 
املركز الرابع عاملياً ، كما حققت املركز االأول عاملياً 
املحور،  هذا  الفرعية حتت  املوؤ�سرات  ت�سعة من  يف 
ال�سيا�سات احلكومية”  “مرونة  اأبرزها موؤ�سر  من 
وموؤ�سر  احلكومية”  ال���ق���رارات  “جودة  وم��وؤ���س��ر 
االأداء  حم���ور  يف  اأم���ا  االإقامة”.  ق��وان��ني  “كفاءة 
اأعلى قفزة من  االإم��ارات  االقت�سادي، فقد حققت 
املركز 12 العام املا�سي، اإىل املركز اخلام�س عامليا 
لهذا العام .. كما حققت املركز االأول عاملياً يف ثالثة 
نفقات  منو  موؤ�سر  اأب��رزه��ا  الفرعية  املوؤ�سرات  من 
املرتبة  االأ�سري والذي قفزت فيه من  اال�ستهالك 
لعام  ع��امل��ي��اً  االأول  امل��رك��ز  اإىل   2016 ل��ع��ام   25
اأم��ا حم��ور ك��ف��اءة االأع��م��ال، فقد حققت   .2017
االإمارات قفزة نوعية بتقدمها من املركز 11 لعام 
اإىل  وتقدمت   .. عامليا  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل   2016
تابعة  فرعية  موؤ�سرات  �ستة  يف  عاملياً  االأول  املركز 

لهذا املحور اأهمها موؤ�سر قلة النزاعات العمالية” 
ا�ستخدام  وم���وؤ����س���ر  امل������دراء  م�����س��داق��ي��ة  وم���وؤ����س���ر 
التحليلية”  واالأدوات  الكبرية  للبيانات  ال�سركات 
وموؤ�سر التحّول الرقمي يف ال�سركات وموؤ�سر دعم 

قيم املجتمع للتناف�سية.
فقط  مبركزين  الطفيف  ال��رتاج��ع  م��ن  وب��ال��رغ��م 
والذي   ،37 امل��رك��ز  اإىل  التحتية  البنية  حم��ور  يف 
يرجع اإىل تقدم ملحوظ لبع�س الدول امل�سمولة يف 
التقرير يف هذا املحور، اإال اأن الدولة حققت املركز 
 2017 العام  يف  موؤ�سرات  خم�سة  يف  عاملياً  االأول 
 .2016 ال��ع��ام  واح��د فقط يف  موؤ�سر  م��ع  مقارنة 
وتعقيبا على اأداء هذا العام، قالت معايل رمي بنت 
التعاون  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م 
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س��ة  ال����دويل 
للتناف�سية واالإح�ساء: كل عام، تثبت دولة االإمارات 
اال�سرتاتيجية  وك���ف���اءة  ف��ع��ال��ي��ة  اأج���م���ع  ول��ل��ع��امل 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����س��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا ح��ك��وم��ة دولة 
الر�سيدة،  القيادة  روؤي��ة وتوجيهات  االإم��ارات حتت 

واملبنية على اال�ستثمار يف التنمية الب�سرية وحتفيز 
نبارك   .. امل�ستمر  والتحديث  والتطوير  االبتكار 
االإجن���از ون�سكر  ه��ذا  االإم���ارات على  لدولة و�سعب 
ت�سافر  على  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  جميع 

جهودهم لدعم تناف�سية االإمارات العاملية.
وق���ال ع��ب��داهلل ن��ا���س��ر ل��وت��اه امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
املقايي�س  اتباع  اإن  واالإح�ساء  للتناف�سية  االحتادية 
واملوؤ�سرات الدولية لتقييم اأداء وتناف�سية موؤ�س�سات 
الدولة احلكومية االحتادية واملحلية ي�ساعدنا على 
االأداء  اال�ست�سارات لتطوير  اأداء مهمتنا يف تقدمي 
املقرتحات  لتحويل هذه  تلك اجلهات  والعمل مع 
هدفها  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  وم����ب����ادرات  خ��ط��ط  اإىل 
االرتقاء بالتناف�سية العاملية للدولة وحتقيق روؤية 
ب��اأن ت�سبح ال��دول��ة واح���دة من   2021 االإم����ارات 
على  الذهبي  اليوبيل  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�سل 

تاأ�سي�س االحتاد.
ومقره  االإداري����ة  للتنمية  ال���دويل  املعهد  وي�����س��در 
للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  �سوي�سرا  يف  ل���وزان  يف 

عر  ال��دول  تناف�سية  التقرير  يقي�س  حيث  العاملي 
االقت�سادي،  االأداء  وه���ي  رئي�سية  حم���اور  اأرب��ع��ة 
وال���ك���ف���اءة احل��ك��وم��ي��ة وف��ع��ال��ي��ة ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال 
االأربعة  امل��ح��اور  �سمن  وت��ن��درج  التحتية،  والبنية 
اجلوانب  خمتلف  ت�سمل  فرعيت  م��وؤ���س��رت   346
امل��ح��اور. وتعتمد  ت��وؤث��ر على ه��ذه  التي  وال��ع��وام��ل 
 33.3 االأعمال  رجال  اآراء  على  التقرير  منهجية 
% وعلى بيانات اإح�سائية 66.7 % تخدم 346 
ال�سنوي  للكتاب  تقرير  اأول  اإ���س��دار  ومت  م��وؤ���س��را 
اأهم  اأح��د  ويعد   1989 عام  العاملية يف  للتناف�سية 
الدول  التقرير  يقيم  اذ  عاملياً  التناف�سية  تقارير 
االزدهار  اإدارة مواردها لتحقيق  ح�سب كفاءتها يف 
ل�سعوبها. جدير بالذكر اأن تقرير الكتاب ال�سنوي 
للتناف�سية العاملية يعتر مرجعاً مهماً للعديد من 
هذا  على  تعتمد  التي  االأخ��رى  الدولية  املوؤ�س�سات 
كما  تقاريرها،  ون�سر  درا�ساتها  اإج��راء  يف  التقرير 
مقيا�ساً  االأكادميية  املوؤ�س�سات  من  العديد  تعتره 

مهماً لتحديد اأف�سل املمار�سات الدولية.

•• دبي-وام:

اأو�سى جمل�س املرور االحتادي باإلغاء حظر مرور ال�ساحنات 
على �سارع االإمارات وذلك بهدف ت�سجيع �سائقي املركبات 
املركبات  ع���دد  وتقليل  ال��ط��ري��ق  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  الثقيلة 

الثقيلة على �سارع ال�سيخ حممد بن زايد.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الذي عقد يف نادي �سباط 
�سرطة دبي برئا�سة �سعادة اللواء املهند�س امل�ست�سار حممد 
ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد  املجل�س  رئي�س  الزفني  �سيف 

العمليات وح�سور اأع�ساء املجل�س.
ناق�س االجتماع عددا من املوا�سيع ذات االأهمية من بينها 
اإح�سائية احلوادث املرورية على م�ستوى الدولة ومقارنة 
كال�سويد  الوفيات  موؤ�سر  املتقدمة يف  الدول  مرجعية مع 

وب��ري��ط��ان��ي��ا و���س��وي�����س��را. و ق���دم امل��ق��دم ال��دك��ت��ور عبداهلل 
الكعبي من القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي عر�سا تقدمييا 
املرورية  الوفيات  موؤ�سر  �سمن  تدخل  ال  التي  املواقع  عن 
الع�سكرية  املناطق  بينها  �سبق ذكرها ومن  التي  ال��دول  يف 
واملطارات وامل�ست�سفيات واملناطق ال�سكينة ومواقف املوالت 

واملناطق ال�سناعية و�سكك احلديد وحمطات البرتول.
و اأكد رئي�س جمل�س امل��رور االحت��ادي - يف ختام االجتماع 
يتعلق  ال�سائقني فيما  امل��روري بني  الوعي  ن�سر  - �سرورة 
�سيدخل حيز  ال��ذي   2017 لعام   178 ال��وزاري  بالقرار 
التعريف  بهدف  وذل��ك  القادم  يوليو  �سهر  بداية  التنفيذ 
ال��غ��رام��ة وعدد  ح��ي��ث  م��ن  تعديلها  ال��ت��ي مت  ب��امل��خ��ال��ف��ات 
واللوائح  امل��خ��ال��ف��ات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ن��ق��اط وم���دة احل��ج��ز 

امل�ستحدثة.

•• اأبوظبي -وام:

التي  اأبوظبي االحتادية يف جل�ستها  ا�ستئناف  حكمت حمكمة 
عقدتها ام�س االول مبعاقبة ع.ف ،باك�ستاين اجلن�سية ب� 22 
بق�سد  القتل  يف  بال�سروع  اإدان��ت��ه  بعد  امل��وؤب��د  بال�سجن  عاما، 
ارتكاب فعل اإرهابي. كما اأمرت املحكمة مبعاقبته بال�سجن ملدة 
15 �سنة واالبعاد عن البالد بعد انق�ساء فرتة احلكم وحتميله 
�سيارات   8 بحرق  ادانته  بعد  وذل��ك  الق�سية،  كافة م�ساريف 
اإمارات  ب��اإح��دى  �سكنية  فيال  واح���راق  فيها  ال��ن��ريان  با�سعال 
اإرهابي..  فعل  وارت��ك��اب  والرتهيب  التخريب  بق�سد  الدولة 
ال�����س��ادرة بحقه م��ن املحكمة  وب��ذل��ك يبلغ جم��م��وع االأح��ك��ام 
ن�سبت  التي  امل��دان بجميع االتهامات  اع��رتف  �سنة حيث   40
جرائم  ارتكاب  تهمة  الدولة  اأم��ن  نيابة  اليه  ووجهت  اإل��ي��ه.. 
مكافحة  قانون  يخالف  مبا  املجتمع  وا�ستقرار  امن  لزعزعة 
ا�ستئناف  ام���رت حمكمة  اآخ���ر  االإره���اب���ي. ويف حكم  اجل��رائ��م 
ترتاوح  مواطنني  �سباب  �ستة   6 بتحويل  االحتادية  اأبوظبي 
املنا�سحة  مراكز  اأح��د  اىل  �سنة   25 و   20 بني  ما  اعمارهم 
و�سحب جوازات ال�سفر اخلا�سة بهم ملدة 6 �سهور ملنعهم من 
واخ�ساعهم  املنا�سحة  تواجدهم يف مركز  ال�سفر طوال مدة 
للرقابة االأمنية وذلك بعد ان وجهت اليهم نيابة اأمن الدولة 
جل�ستها  بداية  يف  املحكمة  وكانت  االإرهابية.  اخلطورة  تهمة 
قد نظرت يف ق�سية املتهم ح.ر.م.ح، اإيراين اجلن�سية يبلغ من 
تهمة  الدولة  اأم��ن  نيابة  اإليه  وجهت  حيث  عاما،   59 العمر 
اأجنبية ، لكونه مديرا ل�سركة  القيام بعمل عدائي �سد دولة 
جتارية تعمل داخل الدولة يف اال�سترياد والت�سدير، حيث قام 
دولة  داخ��ل  له  نهائي  اخل��ارج كم�ستخدم  با�سترياد جهاز من 
االإمارات... ولكنه ومبخالفة �سريحة للقانون، قام بت�سديره 
احلظر  ق��وان��ني  خ��ال��ف  حيث  ه��ن��اك  ال�ستخدامه  اإي����ران  اىل 

ال��دويل ال��ذي كان مفرو�سا على دول��ة اي��ران من قبل االمم 
املتحدة يف ذلك الوقت... وقد واجهت املحكمة املتهم مب�ستند 
ر�سمي .. واتهمته املحكمة مبخالفة القرار وخرقه القوانني 
اليه  املن�سوبة  االتهامات  املتهم  انكر  وق��د  والدولية.  املحلية 
وطالب حمامي الدفاع بتاأجيل النظر يف الق�سية واحل�سول 
على اوراق وم�ستندات ملف التحقيقات العداد مذكرة الدفاع 
اىل  بالدعوى  النظر  بتاأجيل  املحكمة  وام��رت  موكله...  عن 
ملرافعة حمامي  2017 لال�ستماع  يوليو   29 بتاريخ  جل�سة 
الدفاع. ويف ق�سية اخرى وجهت نيابة امن الدولة اىل اربعة 
 35 ت��رتاوح اعمارهم ما بني  متهمني من اجلن�سية العربية 
و38 عاما ومقيمني يف االمارات، تهمة ال�سعي لالن�سمام اىل 
تنظيم داع�س االرهابي وذلك بال�سفر عر االمارات اىل تركيا 
ملع�سكرات  لالن�سمام  ال�سورية  االرا�سي  اىل  الدخول  بق�سد 
التدريب التابعة للتنظيم. كما اتهمتهم النيابة بان�ساء مواقع 
على �سبكات التوا�سل االجتماعي و�سبكة وات�ساب داخل دولة 
االرهابي  داع�����س  تنظيم  الف��ك��ار  ال��رتوي��ج  بق�سد  االم�����ارات 

وحتبيذها وت�سجيع ال�سباب لالن�سمام اىل التنظيم.
وكليبات  و���س��ور  م��ق��االت  ن�سر  اي�سا  االت��ه��ام  وج��اء يف الئحة 
�سورة  وحت�سني  داع�س  افكار  ن�سر  �ساأنها  من  واخبار  فيديو 
التنظيم االرهابي واال�ساءة لدولة خليجية �سقيقة مبا يعر�س 

عالقة االمارات مع هذه الدولة للخطر.
حية  ذخ��ائ��ر  بحيازة  االرب��ع��ة  ال��دول��ة  ام��ن  نيابة  اتهمت  كما 
ت�سريح  على  احل�سول  ب��دون  النارية  اال�سلحة  يف  ت�ستعمل 
املن�سوبة  االتهامات  جميع  املتهمون  انكر  وقد  بذلك.  ر�سمي 
الدفاع اجال لالطالع على ملفات  .. وطالب حمامي  اليهم 
التحقيقات واعداد مذكرة الدفاع... وامرت املحكمة بتاأجيل 
لال�ستماع  املقبل  يوليو   19 ت��اري��خ  اىل  الق�سية  يف  النظر 

ملرافعة الدفاع.

حمكمة ا�ستئناف اأبوظبي الحتادية ت�سدر 
اأحكاما بحق مدانني يف ق�سايا اأمنية

املجل�ش املروري يو�سى باإلغاء حظر 
مرور ال�ساحنات ب�سارع الإمارات

القائد العام ل�سرطة دبي 
ي�ستقبل اأيتام جمعية دار الرب

•• دبي -وام:

اأثنى �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�سرطة دبي على 
اخلدمات واالأعمال االإن�سانية التي تنفذها جمعية دار الر داخل وخارج 
الدولة وعلى تعاونها امل�ستمر مع خمتلف االإدارات العامة ب�سرطة دبي 
التي حتر�س  اأه��م اجلمعيات اخلريية  اأح��د  الر  دار  اأن جمعية  موؤكدا 

�سرطة دبي على التعاون معها.
خارج  اجلمعية  قبل  من  املكفولني  لاليتام  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الفال�سي  ه��وي��دي  ب��ن  �سعيد  ال�سالل  الدكتور  ال��ل��واء  بح�سور  ال��دول��ة 
اجلالف  جمال  العميد  ونائبه  االإداري���ة  لل�سوؤون  العامة  االإدارة  مدير 
وال�سيد عبد اهلل بن زايد املدير التنفيذي للجمعية وال�سيد ح�سني مراد 
ال�سنوي  احلفل  عام  من�سق  واال�سر  االيتام  كفالة  اإدارة  مدير  البلو�سي 

لاليتام.
كما زار االيتام متحف ال�سرطة واإدارة مركز القيادة وال�سيطرة يف االإدارة 
العامة للعمليات والتقوا املقدم تركي بن فار�س مدير املركز الذي قدم 
�سرحا عن اخلدمات االإن�سانية التي تقدمها �سرطة دبي من خالل مركز 
اأنواع  اأ�سحاب الهمم وهي ت�سمل جميع  القيادة وال�سيطرة مثل خدمة 
االإعاقات باالإ�سافة اىل خدمات مر�سى القلب وكبار ال�سن وغريها من 
م�سوؤول  املن�سوري  اول من�سوري  الوكيل  قدم  فيما  االأخ��رى  اخلدمات 

متحف �سرطة نبذة �ساملة عن التاريخ العريق ملتحف �سرطة دبي .
ل�سرطة دبي  العامة  القيادة  زايد  ال�سيد عبد اهلل بن  �سكر  ومن جانبه 
قوية  بناء عالقات  على  موؤكدا حر�س اجلمعية  اال�ستقبال  على ح�سن 
لدعم  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  وكافة  دب��ي  �سرطة  مع  ومثمرة 

توجهات الدولة واال�ستمرار بتاأدية ر�سالة اجلمعية االإن�سانية .
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفيات �حلك�مية 
�أب�ظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
�م �لقي�ين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
ر��ص �خليمة 

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

�لفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أب�ظبى

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

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

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

�لعني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �ب�ظبى

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

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

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

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

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

�م �لق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بلدية دبي ت�سرف على تنفيذ 26 األفا و653 مبنى بالإمارة 
•• دبي-وام:

ببلدية  املباين  الإدارة   2017 لعام  االأول  الثلث  تقارير  نتائج  اأظ��ه��رت 
 110 اإىل  البلدية  عليها  ت�سرف  التي  القائمة  املباين  عدد  ارتفاع  دبي 
اآالف مبنى فيما ت�سرف حاليا على تنفيذ 26 األفا و 653 مبنى متنوعا 
�سناعية  ومبان  ومن�ساآت  عامة  ومبان  وا�ست�سارية  خا�سة  فلل  بني  ما 

ومتعددة الطوابق وغريها.
ببلدية  املباين  اإدارة  مديرة  امل��ال  الرحمن  عبد  ليايل  املهند�سة  وقالت 
اأن ق�سم االإ�سراف  االإدارة يوؤكد  ال�سادر من  التقرير االإح�سائي  اإن  دبي 
و  ا�ستثمارية  فيال  و870  األفا   16 تنفيذ  على  االآن  ي�سرف  الهند�سي 
1238 مبنى متعدد الطوابق و770 مبنى عاما و737 مبنى �سناعيا 

و6111 فيال خا�سة .
نهاية  وحتى  العام  بداية  منذ  املنجزة  املباين  اإجمايل  اإن  املال  واأ�سافت 
ا�ستثمارية  2296 فيال  3360 مبنى منها  اإىل  املا�سي و�سلت  مار�س 
و103 مبان متعددة الطوابق و783 فيال خا�سة و67 مبنى �سناعيا 

و47 مبنى عاما و65 تعلية طابقية .
33 مليونا  اإىل  املنجزة كبناء جديد و�سلت  املباين  اأن م�ساحة  وك�سفت 
 5 منها  الطوابق  متعددة  املباين  �سغلت  مربعا  قدما  و772  األفا  و47 
ماليني و313 األفا و909 اأقدام مربعة فيما �سغلت الفلل اال�ستثمارية 
قدما مربعا والن�سبة الطابقية �سغلت  و682  األفا  و420  ماليني   7
مفت�سي  اأن  مو�سحة   .. مربعا  قدما  و598  األفا  و122  مليونا   11
املباين  على  اإن�سائي  تدقيق  زي��ارة  و840  األفا   18 بنحو  قاموا  الق�سم 

قيد التنفيذ .
ونوهت املال اإىل اأن اإجمايل االإ�ست�سارين املقيدين يف �سجل اال�ست�سارات 
العام  االأول من  الثلث  املوافقة خالل  ا�ست�ساريا ومتت   789 اإىل  و�سل 
اأجنبية وترفيع  ا�ست�ساريا حمليا و3 مكاتب هند�سية   21 اجلاري على 
امليداين  للتدقيق  ا�ست�ساريا  مكتبا   292 املفت�سون  زار  فيما  مكاتب   3
مقاول  و200  اآالف   7 املقيدين  املقاولني  عدد  اإجمايل  وو�سل  عليها. 
ومتت املوافقة على 397 مقاوال جديدا وترفيع 58 �سركة وقام مفت�سو 
634 زيارة  األف و  ق�سم تاأهيل وت�سجيل اال�ست�ساريني واملقاولني بنحو 

تدقيق .
االأول من  الربع  تلقى خالل  البناء  واأنظمة  تراخي�س  ق�سم  اأن  وذك��رت 
اآالف   5 واإ�سافات منها  لبناء جديد  األفا و67 طلبا   20 العام احل��ايل 

اآالف  و3  اإ�ستثمارية  فيال  و820  اآالف  و3  خا�سة  لفلل  طلبا  و81 
�سناعية  ملن�ساآت  طلبا  و2582  ال��ط��واب��ق  متعددة  مل��ب��ان  طلبا  و975 
و2310 طلبات لتعلية طابقية .. منوهة باأنه مت اإجناز 11 األفا و139 
طلبا منها 1863 مبنى متعدد الطوابق و3330 فيال خا�سة و2708 

فلل اإ�ستثمارية و1038 مبنى �سناعيا و1038 من�ساأة .
واأ�سارت اإىل اأن اإجمايل امل�ساحات املرخ�سة بالقدم املربع و�سلت اإىل 77 
األفا  و484  مليونا   20 منها  مربعا  قدما  و481  األفا  و239  مليونا 
األفا  و422 قدما مربعا للمباين متعددة الطوابق و6 ماليني و282 
مربعا  قدما  و319  األفا  و166  ماليني  و4  اإ�ستثمارية  فيال  و676 
للفلل اخلا�سة موؤكدة اأن جميع معامالت وخدمات االإدارة تقدم ب�سورة 

اإلكرتونية من خالل نافذة بلدية دبي .

اأطباء الإمارات يختتمون املرحلة الثالثة لرباجمهم التطوعية يف زجنبار
•• زجنبار-وام: 

املرحلة  االإم������ارات  اأط���ب���اء  اخ��ت��ت��م 
التطوعية  براجمهم  من  الثالثة 
يف زجنبار بعالج ما يزيد عن 10 
العيادات  يف  وم�����س��ن  ط��ف��ل  اآالف 
يف  املتحركة  وامل�ست�سفيات  املتنقلة 
مليون  لعالج  العطاء  اط��ار حملة 

طفل وم�سن.
جرت الرامج حتت �سعار »العطاء 
�سعادة » مببادرة م�سرتكة من زايد 
العطاء وجمعية دار الر وموؤ�س�سة 
وجمموعة  اخلريي  ال�سارقة  بيت 
االأملانية  ال�����س��ع��ودي��ة  امل�ست�سفيات 
ومركز االإمارات للتطوع بالتن�سيق 
مع وزارة ال�سحة يف منوذج مميز 
للعمل االن�ساين الطبي التطوعي 

ال�سبابي امل�سرتك.
الأطباء  االإن�����س��ان��ي��ة  امل���ه���ام  ت���اأت���ي 
االإم����ارات وق��واف��ل زاي��د اخل��ري يف 
بني  امل�سرتك  العمل  توثيق  اإط��ار 
والتطوعية  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 
والتنزانية  االإماراتية  واالإن�سانية 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  ان�����س��ج��ام��ا 
 2017 ع��ام  ي��ك��ون  ب���اأن  احلكيمة 

لدعوة  وا����س���ت���ج���اب���ة  اخل�����ري  ع�����ام 
ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ر�سمية 
برنامج  و����س���م���ن  وال���ت���ط���وع���ي���ة 
تطوعي �سنوي للو�سول اإىل اآالف 
خمتلف  يف  وامل�����س��ن��ني  االأط����ف����ال 
عمق  يعك�س  م��ا  التنزانية  ال��ق��رى 
البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات 
امل�سرتك  التطوعي  العمل  ويعزز 
بني الكوادر الطبية من البلدين .

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�ساحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
اأ������س�����رف ع���ل���ى » م�����ب�����ادرة اأط���ب���اء 
االإم���ارات » يف مهامها احلالية يف 
االأطباء  كبار  من  نخبة  الزجنبار 
االماراتي  ال��ق��ل��ب  ج���راح  ب��رئ��ا���س��ة 

الوقاية  ���س��ب��ل  واأف�����س��ل  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
ور�س  لتنظيم  وال��راب��ع��ة  وال��ع��الج 
لرفع  علمية  وملتقيات  تدريبية 
وبناء  ال����ك����وادر  وادراء  م�����س��ت��وى 
اف�سل  وف�����ق  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ق�����درات 

املعايري العاملية.
و اأ�ساد امل�سوؤولون يف وزارة ال�سحة 
يف زجنبار بجهود الكوادر الطبية 
ب�سكل  �ساهموا  الذين  التطوعية 

الذي  النهج  املبادرة مع  و تن�سجم 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ق��واع��ده  اأر���س��ى 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
مل�سرية  ا�ستكماال  وت��اأت��ي  ث��راه  اهلل 
ال�سمو  ل�ساحب  وال��ع��ط��اء  اخل��ري 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال�����دول�����ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«  رئ���ي�������س 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 

ي�سكلون  ال�سامري  ع��ادل  الدكتور 
االأوىل  ت��ط��وع��ي��ة  ط��ب��ي��ة  ف���رق   4
ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر عن 
االأم������را�������س ال���ق���ل���ب���ي���ة وامل���زم���ن���ة 
وال�سكري  ال����دم  ���س��غ��ط  ك��ارت��ف��اع 
تقدم  عالجية  والثانية  والدهون 
املعوزة  ل��ل��ف��ئ��ات  امل��ج��ان��ي��ة  ال�����دواء 
زيادة  على  تركز  وقائية  والثالثة 
وع����ي امل��ج��ت��م��ع ب���اأه���م االأم����را�����س 

واقعية  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  يف  ك���ب���ري 
معاناة  م��ن  التخفيف  يف  �ساهمت 

االآالف من املر�سى املعوزيني .
وت����ق����دم امل���ر����س���ى م����ن االأط����ف����ال 
وامل�سنني بال�سكر والتقدير الأطباء 
مابذلوه من جهد  على  االإم���ارات 
متوا�سل لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمر�سى  ال��ت��ط��وع��ي��ة  امل��ج��ان��ي��ة 

املعوزين.

جم��ال����ش الأحي��اء ت�س��ت�سيف  ال��علماء ال��سيوف

مبادرة �جتماعية ن�عية لت�فري �لدو�ء للمحتاجني

مبانيها  يف  بالأدوية  للتربع  اخلريي  الأدوية  �سندوق  “ات�سالت” تطلق 

•• ابوظبي-الفجر:

نخبا  االأح��ي��اء  جمال�س  ت�ست�سيف 
من العلماء �سيوف رئي�س الدولة 
وندوات  حفظه اهلل يف حما�سرات 
املجتمع  اأب��ن��اء  مع  نوعية  م�سائية 
مكانة  عن  متحدثني  العلماء  مع 
الوطن يف االإ�سالم ، وف�سائل �سهر 
 ، احل�����س��اري  والتعاي�س   ، ال�سيام 
وال���وئ���ام وم���ك���ارم االأخ�����الق ، فقد 

ال��ق��ائ��ل م���ا خ���ري ر����س���ول اهلل بني 
مل  ما  اأي�سرهما  اختار  اإال  اأم��ري��ن 

يكن اإثما .
وعليه فقد كان ر�سول اهلل ال ي�سق 
وال  املري�س  على  وال  امل�سافر  على 
ال�سيام  االأع����ذار يف  اأ���س��ح��اب  على 
لل�سائمني  ي�ستحب  كان  وباملقابل 
ال��ت��ع��ج��ي��ل ب���االإف���ط���ار ع��ن��د غروب 
موعد  يف  وال����ت����اأخ����ري  ال�������س���م�������س 

ال�سحور قبيل اأذان الفجر.

باالأم�س املو�سوع الرئي�س املطروح 
يف املحا�سرات رم�سان توبة واأوبة  
دع�����ا ال���ع���ل���م���اء ف��ي��ه��ا ال���ن���ا����س اإىل 
باخلري  رم�����س��ان  اأوق����ات  ا�ستثمار 
الذي  وج��ل  ع��ز  ب��ال��ب��اري  والتعلق 
التوابني  ي���ح���ب  اهلل  اإن   ( ق�����ال 
ويحب املتطهرين (. كما ا�ست�ساف 
جمل�س �سهيل حممد املرر مبدينة 
الدكتور  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  خليفة 
رئي�س   ، كفايف  �سعبان حممد علي 

اأبوظبي  يف  البطني  م�سجد  �سهد 
حما�سرة  ك��ث��ي��ف  ح�����س��ور  و����س���ط 
كمال  ح�سن  الدكتور  األقاها  قيمة 
الدرا�سات  ك��ل��ي��ة  وك��ي��ل  ال��ق�����س��ب��ي 
بجامعة  وال��ع��رب��ي��ة  االإ����س���الم���ي���ة 
االأزه��ر يف القاهرة ، واأ�ستاذ الفقه 
الر�سول  م��ع  ع��ن��وان  حت��ت   ، فيها 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف رم�سان ، 
حتدث فيها عن منهجية التي�سري 
يف العبادة اأخذا بحديث ر�سول اهلل 

االإم�����ارات ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و�سعبا 
اخلري  ح��ب  يف  اهلل  بر�سول  تاأ�سيا 
وال���ع���ط���اء ح���ت���ى اأ����س���ب���ح���ت دول����ة 
االإمارات االأ�سهر عامليا يف املجاالت 

االإغاثية واالإن�سانية .
الرئي�س  امل��و���س��وع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
بقية  حم����ا�����س����رات  يف  امل�����ط�����روح 
واملوؤ�س�سات  امل�����س��اج��د  يف  ال��ع��ل��م��اء 
االأخ�����رى ام�����س االأرب���ع���اء 5/31 
وكان  رم�سان  يف  الر�سول  م��ع  ه��و 

 ويف جمال تعزيز عام  اخلري الذي 
اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل ، اأورد املحا�سر اأحاديث 
ال�سخاء وحب اخلري واأعمال الر 
يف �سهر رم�سان اإذ كان ر�سول اهلل 
كالريح املر�سل يف ال�سخاء واجلود 
ع���ل���ي���ه جريل  ي����ن����زل  ك�����ان  ح����ني 
 . ال��ق��راآن  فيدار�سه  ال�سالم  عليه 
اأهل  بكرم  املحا�سر  اأ�ساد  وقد  هذا 

ق�سم البالغة بكلية اللغة العربية 
–الزقازيق  االأزه����������ر  ب���ج���ام���ع���ة 
“ ال��وط��ن��ي��ة غريزة  م��ت��ح��دث��ا ع��ن 
“ اأثرى  �سرعية  و�سرورة  فطرية 
ف��ي��ه��ا م��ك��ان��ة ال���وط���ن ال��ت��ي يجب 
امل�سوؤوليات  ج��م��ي��ع��ا  ن��ت��ح��م��ل  اأن 
والدفاع  ال��وط��ن  لرفعة  واالأم��ان��ة 
اأالعيب  وك�����س��ف  م��ك��ت�����س��ب��ات��ه  ع���ن 
للجميل  ال���ن���اك���ري���ن  امل���ت���اآم���ري���ن 

واملتطرفني .

•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون  “ات�ساالت”  ت�سرفت 
اخلريية  االإح�����س��ان  جمعية  م��ع 
للترع  خ��ريي  �سندوق  ب��اإط��الق 
باالأدوية على مدار �سهر رم�سان 
املتطوعني  ل��ت�����س��ج��ي��ع  امل����ب����ارك 
على  “ات�ساالت”  م��وظ��ف��ي  م��ن 
ل�سالح جممع  ب��االأدوي��ة  ال��ت��رع 
جلمعية  التابع  الطبي  االإح�سان 
جماناً  ملنحها  اخلريية  االإح�سان 

للمر�سى املحتاجني اإليها.
اإط����ار  يف  “ات�ساالت”  وق���ام���ت 
�سناديق  ب��ت��وزي��ع  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
الغر�س  لهذا  خ�سي�ساً  م�سممة 
يف مبانيها يف الدولة، ومت توزيع 
املوظفني  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  اأك���ي���ا����س 
لو�سع االأدوي��ة فيها واإيداعها يف 

ال�سناديق. 
“ات�ساالت”  ت�����ق�����وم  و������س�����وف 
الترع  مت  التي  االأدوي���ة  بتقدمي 
الطبي  االإح�سان  جممع  اإىل  بها 
التحقق  ب�����دوره  ���س��ي��ت��وىل  ال����ذي 
ومطابقتها  االأدوي���ة  �سالمة  من 
بها  امل��ع��م��ول  ال�سحية  للمعايري 
توفريها  ث����م  وم�����ن  ال����دول����ة  يف 

ات�������س���االت مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا جتاه 
موؤكداً  فيه،  تعمل  الذي  املجتمع 
ت�سعى  “ات�ساالت”  اأن  ع���ل���ى 
�سراكات  بناء  اإىل  دائ��م��ة  ب�سورة 
يف  ال�سعادة  ن�سر  يف  ت�سهم  فاعلة 
التطوع  ثقافة  وت��ر���س��خ  املجتمع 
ب��ني امل��وظ��ف��ني.  م��ن جهته قال 
املدير  اإ�سماعيل،  حقي  الدكتور 
التنفيذي ملجمع االإح�سان الطبي 

يف ه����ذه امل����ب����ادرة اخل���ريي���ة من 
ت��ط��وع م��وظ��ف��ي��ن��ا للترع  خ���الل 
الفائ�سة  اأو  اجل��دي��دة  ب���االأدوي���ة 
ح�سول  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  ل��دي��ه��م 
امل��ر���س��ى حم����دودي ال��دخ��ل على 
احتياجاتهم من االأدوية الالزمة 
ل��ع��الج��ه��م.  واأ����س���ار ب��ن ع��ل��ي اأن 
ه���ذه امل���ب���ادرة ت���اأت���ي مت��ا���س��ي��اً مع 
التزام  ع����ام اخل����ري وك���ج���زء م���ن 

للمر�سى ذوي الدخل املحدود.  
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى امل����ب����ادرة ق����ال د. 
اأول  رئي�س  نائب  علي،  بن  اأحمد 
“جمموعة  املوؤ�س�سي يف  االت�سال 
االإح�سان  ج��م��ع��ي��ة  ات�ساالت”: 
اجتماعية  م��وؤ���س�����س��ة  اخل���ريي���ة 
ع���ري���ق���ة ول���ه���ا ب�����س��م��ة ج��ل��ي��ة يف 
وخارج  داخ��ل  االإن�سانية  امليادين 
بالتعاون معها  ونت�سرف  الدولة، 

اخلريي: يعتر جممع االإح�سان 
الرئي�سية  امل�ساريع  اأح��د  الطبي 
يف  اخل��ريي��ة  االإح�����س��ان  جلمعية 
اأول جم��م��ع طبي  وه���و  ع��ج��م��ان 
خريي يف دولة االإمارات احلبيبة، 
ويقدم الرعاية ال�سحية املجانية 
ع��ائ��ل��ة من   3000 م���ن  الأك�����ر 
الفقراء وحمدودي الدخل، حيث 
اأن ا�ستدامة هذا امل�سروع تاأتي من 
ال��دع��م ال��ذي ي��وف��ره ل��ه �سركاوؤه 

اال�سرتاتيجيون مثل ات�ساالت. 
ومت��ا���س��ي��اً م���ع ع���ام اخل����ري، ومع 
انطلقت  ال����رك����ة،  ���س��ه��ر  ب���داي���ة 
جلمع  حملة  يف  ات�ساالت  مبادرة 
املحتاجني  ل��ل��م��ر���س��ى  االأدوي��������ة 
وباإ�سراف  املحدود  الدخل  وذوي 
جممعنا الطبي وح�سب ال�سروط 
االأدوي���ة  ه��ذه  ل�سالمة  ال�سحية 
عليهم  امل�������ادي  ال����ع����بء  ل��ت��ق��ل��ي��ل 
باالأمرا�س  امل�سابني  وخ�سو�ساً 
يتطلبون  وال������ذي������ن  امل����زم����ن����ة 
ال��ع��الج ع��ل��ى م���دار ال�سنة.  اأخ���ذ 
’ات�ساالت‘  مع  التعاون  وي�سعدنا 
االإن�سانية ونثمن  املبادرة  يف هذه 
م�ساعيها ال�سباقة دائماً اإىل عمل 

اخلري .

غرفة راأ�ش اخليمة تطلق 
موؤ�سر قيا�ش �سعادة املتعاملني 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأط��ل��ق��ت غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي لل�سعادة 
واالإيجابية، موؤ�سر قيا�س ال�سعادة يف مركز �سعادة املتعاملني، التابع للغرفة 
كاأحد املبادرات االأوىل يف تطبيقه يف احلكومة املحلية، وذلك �سمن اجلهود 
ولتوفري  واالإيجابية،  لل�سعادة  الوطني  الرنامج  حماور  لتنفيذ  املبذولة 

نتائج مبا�سرة عن االأداء، لالرتقاء باخلدمات املقدمة لبيئة االأعمال. 
وقال حممد ال�سبب، مدير عام غرفة راأ�س اخليمة بالوكالة اأن املوؤ�سر يعتر 
املقدمة،  اخلدمات  عن  املتعاملني  �سعادة  لقيا�س  و�سرورية  نوعية  مبادرة 
عر و�سع اإطار وا�سح لتحديد رغباتهم وتطلعاتهم يف رحلة احل�سول على 
اخلدمات، مبا ي�سمن حتقيق النتائج املن�سودة، واالرتقاء بجودة اخلدمات 
يفخرون  عملها،  وفريق  اخليمة  راأ���س  غرفة  اأن  ال�سبب  واأ�ساف  املقدمة. 
الر�سيدة  القيادة  وروؤي��ة  امل�ساهمة يف حتقيق توجهات  العوامل  اأحد  باأنهم 

لتفعيل واإجناح املبادرات، وتطوير اخلدمات، واالرتقاء باالأداء.
وم�ساعد  واالإيجابية،  لل�سعادة  التنفيذي  الرئي�س  الهيا�س،  اإمي��ان  وقالت 
املدير العام لقطاع اخلدمات امل�ساندة واملوؤ�س�سية اأن موؤ�سر قيا�س ال�سعادة 
من  بالغرفة،  املتعاملني  �سعادة  مركز  اأداء  عن  النتائج  توفري  اإىل  يهدف 
ت�سريع  يف  ي�ساهم  مما  القيا�س،  يف  ودقيقة  ومبتكرة  �سهلة  طريقة  خالل 
عملية االرتقاء باخلدمات، كما يهدف اإىل تعزيز روح ال�سعادة واالإيجابية 
�سعادتهم  م�ستوى  ير�سد  ذك��ي  نظام  توفري  خ��الل  م��ن  املتعاملني،  ل��دى 
بدقة. واأ�سافت اإميان اأن املوؤ�سر يوفر نتائج مبا�سرة عن اأداء مركز �سعادة 
املتعاملني، ما ي�سكل عامال فعااًل يف حتديد جوانب التح�سني، اإىل جانب 
�سعادتهم  م�ستوى  تقييم  يف  م�ساركتهم  باأهمية  املتعاملني  �سعور  تعزيز 
اأ�سئلة،   3 على  االإجابة  املوؤ�سر  ويتيح  اخلدمة،  على  احل�سول  جتربة  من 
حتدد مدى ر�سا املتعاملني العام عن خدمات غرفة راأ�س اخليمة كما يتيح 
اأن  بالذكر  جدير  مالحظاته.  اأو  مقرتحاته  يقدم  اأن  للم�سارك  التطبيق 
موؤ�سر ال�سعادة، هو مقيا�س ذكي ير�سد تقييم املتعاملني لرحلة ح�سولهم 
على اخلدمة، وكانت غرفة راأ�س اخليمة قد اأطلقت يف مار�س املا�سي 14 

مبادرة خالل احتفالها باليوم الدويل لل�سعادة يف مبنى الغرفة الرئي�سي.
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�سفري الإمارات يف نيوزيلندا يبحث التعاون مع مفو�سية العالقات العرقية النيوزيلندية 
•• ويلينغتون-وام:

بحث �سعادة �سالح اأحمد �سامل الزرمي ال�سويدي �سفري الدولة لدى نيوزيلندا خالل لقائه �سعادة �سوزان ديفوي 
رئي�سة مفو�سية العالقات العرقية النيوزيلندية اأم�س االأول.. �سبل تعزيز التعاون بني املفو�سية وموؤ�س�سات الدولة 
يف املوا�سيع ذات االإخت�سا�س . وحتدث ال�سويدي خالل اللقاء الذي جرى مبقر املفو�سية يف العا�سمة ويلنغتون .. 
عن اإجنازات االإمارات يف جماالت حقوق االإن�سان والت�سامح وتعزيز دور املراأة والتوازن بني اجلن�سني وجهودها يف 
مكافحة التطرف وخطابات الكراهية يف و�سائل التوا�سل االإجتماعي م�سريا اإىل اأن هذه االإجنازات حظيت بثناء 
املوؤ�س�سات الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة وعلى راأ�سها االأمم املتحدة . وقال ال�سويدي اإن االإمارات اأ�سبحت اأيقونة 

الت�سامح امل�ستمد من قيم االإ�سالم الو�سطي وتقاليد جمتمع االإمارات املبني على احرتام كل االأعراق والديانات .
من جانبها ثمنت ال�سيدة �سوزان ديفوي جهود االإمارات يف هذه املجاالت موؤكدة حر�س مفو�سية العالقات العرقية 
 . ال�سلة  ذات  املوا�سيع  العديد من  اخل��رات يف  تبادل  واإمكانية  الدولة  االإ�ستفادة من جت��ارب  على  النيوزيلندية 
وقدمت رئي�سة مفو�سية العالقات العرقية النيوزيلندية نبذة عن املفو�سية واالأدوار التي تقوم بها لتعزيز مفاهيم 

التعاي�س والت�سامح الذي تتميز بها بالدها .

ملتقى را�سد بن حممد الرم�ساين يكرم 
نخبة من قراء وحما�سري العامل الإ�سالمي 

•• دبي -وام: 

القراء  والعمل اخلريي بدبي نخبة من  االإ�سالمية  ال�سوؤون  دائرة  كرمت 
بن  را�سد  ملتقى  فعاليات  من  االأول  االأ�سبوع  يف  امل�ساركني  واملحا�سرين 
حممد الرم�ساين الذي يقام حتت رعاية من �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اأحمد  ال�سيخ  بن  الدكتور حمد  ك��رم  كما    . الف�سيل  رم�سان  �سهر  ط��وال 
بن  �سالح  ال�سيخ  ف�سيلة  ال�سعودي  الداعية  الدائرة  عام  مدير  ال�سيباين 
عواد املغام�سي على م�ساركته يف اإلقاء حما�سرة بعنوان “وقفات مع اآيات” 

يف اأول اأيام ال�سهر الف�سيل .

حممد بن كايد القا�سمي ي�سهد حفل تخريج ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف راأ�ش اخليمة

جمعية الإح�سان تخ�س�ش 15 مليون درهم خالل ال�سهر الف�سيل

•• راأ�س اخليمة -ام:

ب����ن كايد  ال�����س��ي��خ حم���م���د  ���س��ه��د 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 
اخليمة  راأ��������س  يف  االق���ت�������س���ادي���ة 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اح��ت��ف��ال 
والتدريب التقني واملهني بتخريج 
ث���ان���وي���ة  م�����ن  م����واط����ن����ا   158
التكنولوجيا التطبيقية والثانوية 
راأ�س اخليمة ي�سكلون  الفنية فرع 
املواطنني  م��ن  ال�����س��اب��ع��ة  ال��دف��ع��ة 
الهند�سية  العلوم  يف  املتخ�س�سني 
وهند�سة  املكيانيكية  الهند�سة  و 
وهند�سة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����س��ي��ان��ة 

اجلهات  مت���ك���ني  و  م��ت��خ�����س�����س��ة 
تطوير  م��ن  واخلا�سة  احلكومية 

مهارات العاملني فيها .
وذكر اأنه يتم تطوير الرامج وفق 
م���ع قطاعات  م��ت��ق��دم��ة  ���س��راك��ات 
املحلية  وال�������س���ن���اع���ة  االأع������م������ال 
ومتطلباتها  احتياجاتها  لتلبية 
باخلريجني  ال��ع��م��ل  ���س��وق  ورف����د 

واخلريجات املواطنني املوؤهلني.
عبدالرحمن  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
ب�سدد  اخل��ري��ج��ني  اإن  احل���م���ادي 
العمل  من  جديدة  مرحلة  دخ��ول 
للوطن  اجل��م��ي��ل  ل����رد  واالإب���������داع 
ال�سيخ  وك��رم  الر�سيدة.  وال��ق��ي��ادة 

اإقبال  وزي�������ادة  وامل���ه���ن���ي  ال��ت��ق��ن��ي 
درا�سة  الوطن على  وفتيات  �سباب 
التي  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
التنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��واف��ق 
ال�سناعي  وال��ت��ط��ور  االقت�سادية 
احلا�سر  يف  الدولة  ت�سهده  ال��ذي 

وامل�ستقبل.
الرحمن  ع���ب���د  ال���دك���ت���ور  وع�����ر 
معهد  ع�������ام  م�����دي�����ر  احل������م������ادي 
املهني  اأبوظبي للتعليم والتدريب 
- يف كلمته خالل االحتفال - عن 
الر�سيدة  القيادة  جلهود  تقديره 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

وهند�سة  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ال�����س��ي��ان��ة 
�سيانة الطائرات.

واأ�����س����اد ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن كايد 
القا�سمي بجهود القيادة الر�سيدة 
الإعداد الكفاءات الوطنية املتقدمة 
مبا  ال���ت���خ�������س�������س���ات  خم���ت���ل���ف  يف 
ال�سناعي  التطور  متطلبات  يلبى 
واالقت�سادي الذي ت�سهده الدولة 

يف احلا�سر وامل�ستقبل.
جلهود  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  واأع�����������رب 
املزيد  الإن�����س��اء  التقني«  »اأب��وظ��ب��ي 
م����ن امل���ج���م���ع���ات امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
اأدى  م��ا  ال��دول��ة  اإم�����ارات  خمتلف 
التعليم والتدريب  لتو�سيع قاعدة 

اإح���داث  ال���دول���ة »ح��ف��ظ��ه اهلل« يف 
التعليم  يف  ك����رى  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 

املتخ�س�س بالدولة.
التقني«  اأبوظبي   « اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ومنها  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  معهد 
للتعليم  اأب������وظ������ب������ي  وم�����ع�����ه�����د 
والثانويات  امل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
الفنية  وال�����ث�����ان�����وي�����ات  ال���ف���ن���ي���ة 
وثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
ت��ع��م��ل وف���ق اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة رائ���دة 
املحلية  الثقافة  احتياجات  تتفهم 
واملجتمع املحلي من منظور عاملي 
مبا ي�سمن تخريج كفاءات وطنية 

•• عجمان ـ الفجر 

يعد �سهر رم�سان املبارك من اأبرز 
املوا�سم التي يكر فيها عمل اخلري 
لروحانية  عائد  وذل��ك  واالإح�سان 
اهتمت  وق����د  ال��ف�����س��ي��ل،  ال�����س��ه��ر 
منذ  اخل��ريي��ة  االإح�����س��ان  جمعية 
بداياتها على اال�ستفادة من اإقبال 
رم�سان،  يف  واملح�سنني  املترعني 
الرم�سانية  ح��م��ل��ت��ه��ا  ف��اأط��ل��ق��ت 
َك«،  ك.. َي��ك��ررْ َخ����ريرْ َ »���َس��اِع��درْ َغ�����ريرْ
الرم�ساين«  »«املري  بتوزيع  فبداأت 
هيئة  يف  اأ������س�����رة   3500 ع���ل���ى 
بطاقات اإلكرتونية حتوي كل منها 
على 500 درهم ل�سراء حاجياتهم 
بع�س  م��ن  والت�سوق  الرم�سانية 
امل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

ل�سراء  درهم، تخولهم  األف   550
االإح�سان  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م.وت��ن��ف��ذ 
بتوفري  امل��������اء«  »����س���ق���ي���ا  م�������س���روع 
وتوزيعها  ماء  كرتون   15.000
زاي�������د بن  ال�������س���ي���خ  م�������س���ج���دي  يف 
عجمان،  يف  الغرير  واآمنة  �سلطان 
�سمن  ال������رتاوي������ح  �����س����الة  ع���ق���ب 
فعاليات  يف  املجتمعية  م�ساركتها 
»رم�سان عجمان« طيلة اأيام ال�سهر 
توجيهات  مع  ومتا�سياً  الف�سيل. 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، ب��اع��ت��ب��ار يوم 
زايد للعمل  »يوم  19 رم�سان هو 
االإن�ساين«، تنظم جمعية االإح�سان 
ال�سنوي  االأي���ت���ام  ح��ف��ل  اخل���ريي���ة 
بينهم  م��ن  ي��ت��ي��م��اً   250 ل��ت��ك��رمي 
وفق  درا���س��ي��اً،  متفوق  يتيماً   30
ومميزة،  نوعية  اإن�سانية  م��ب��ادرات 

راأ�س  اإم���ارة  يف  »االإف���ط���ار«  مل�سروع 
 600 توزيع  اإىل  اإ�سافة  اخليمة، 
»رم�سان  حملة  �سمن  وجبة  األ��ف 
اجلمعية  تنفذها  ال��ت��ي   »6 اأم����ان 
ل��ل��ع��ام ال�����س��اد���س ع��ل��ى ال���ت���وايل، يف 
مب�ساركة  ال��دول��ة،  اإم����ارات  جميع 
ورع�����اي�����ة ال����ع����دي����د م����ن اجل���ه���ات 

احلكومية واملوؤ�س�سات اخلدمية.
ك���م���ا ت����ق����وم ج���م���ع���ي���ة االإح���������س����ان 
بتوزيع  رم�سان  �سهر  يف  اخلريية 
»زك������اة ال���ف���ط���ر« ب���اإج���م���ايل 900 
اأ�سرة   2000 ع��ل��ى  دره�����م  األ�����ف 
اجلمعية  قامت  للزكاة،  م�ستحقة 
واالأ�سرية،  املادية  حالتهم  بدرا�سة 
املالية  امل�ساعدات  من  لي�ستفيدوا 
مببالغ  عليهم  توزيعها  يتم  التي 
متفاوتة، وت�سمل امل�ساعدات املالية 

مقدمة  اإلكرتونية  بطاقة   200
ب���ن را�سد  م���ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
واالإن�سانية،  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
درهم،   1،850.000 ب��اإج��م��ايل 
الرم�سانية«  »ال�����س��ل��ة  وزع���ت  ك��م��ا 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأك��ي��ا���س االأرز 
وال�����س��ك��ر وال��دق��ي��ق وزي����ت الطبخ 

وبع�س املواد االأ�سا�سية.
»اإفطار  مب�����س��روع  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
ف��ق��د ح����ددت اجلمعية  ال�����س��ائ��م«، 
امل�ساجد  من  بالقرب  موقعاً   17
موزعة  خيام   6 منها  عجمان،  يف 
وكورني�س  ال�سناعية  املنطقة  يف 
بعدد  الرا�سدية،  ومنطقة  عجمان 
حتتوي  اإفطار،  وجبة  األف   150
واالأل����ب����ان  وال�����دج�����اج  االأرز  ع���ل���ى 
وال��ت��م��ر. ك��ذل��ك ح���ددت 8 مواقع 

اأي�����س��اً كفالة االأي��ت��ام وط��ال��ب علم 
وكفالة اأ�سرة.

تنفذها  التي  امل�ساريع  �سمن  ومن 
ال�سهر  »االإح�سان اخلريية« خالل 
اليتيم«  وك�سوة  »عيدية  الف�سيل 
يتيم،   800 منها  ي�ستفيد  ال��ت��ي 
بقيمة  �سراء  كوبونات  توزيع  يتم 
200 درهم للك�سوة و100 درهم 
األ���ف   240 ب���اإج���م���ايل  ل��ل��ع��ي��دي��ة 
درهم، ويحظى هذا امل�سروع بدعم 
كبري من املح�سنني وطالبي اخلري 
اهتماماً  ال��ي��ت��ي��م  ي���ول���ون  ال���ذي���ن 

ورعاية.
اأ�����س����رة   1100 حت���ظ���ى  ك����ذل����ك 
بقيمة  �سرائية  بكوبونات  متعففة 
�سمن  اأ����س���رة  ل��ك��ل  دره����م   500
باإجمايل  العيد«،  »ك�سوة  م�سروع 

و�سلم ال�سهادات للخريجني الذين 
بالوطن  ف���خ���ره���م  ع����ن  اأع�����رب�����وا 

الدكتور  ي��راف��ق��ه  القا�سمي  ك��اي��د 
ع��ب��دال��رح��م��ن احل���م���ادي االأوائ����ل 

ي��ك��ون��وا عند  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م 
ح�سن ظن قيادته الر�سيدة.

وغر�س مفهوم التطوع لدى الكثري 
من ال�سباب والفتيات، ي�ساركون يف 
تنظمها اجلمعية،  التي  الفعاليات 
احلمالت  يف  م�ساركتهم  خ�سو�ساً 
الرم�سانية.. اأي�ساً تتعاون الكثري 
من الفرق التطوعية داخل الدولة 

املتميزين  وتكرمي  بهم  لالحتفاء 
الهدايا  وت���وزي���ع  درا����س���ي���اً،  م��ن��ه��م 
بع�س  واإق���ام���ة  عليهم،  واجل���وائ���ز 
وت�سهم  لهم.  الرتفيهية  الفقرات 
جمعية االإح�سان اخلريية يف ن�سر 
واالإن�ساين،  اخلريي  العمل  ثقافة 

وتتمثل  »االإح�����س��ان«  فعاليات  م��ع 
اأه����م امل�����س��ارك��ات يف ت��ف��اع��ل��ه��م مع 
حملة »رم�سان اأمان« التي حتر�س 
ر�سالة  اإي�������س���ال  ع���ل���ى  اجل��م��ع��ي��ة 
ال���ت���ط���وع ك��م��ف��ه��وم وط���ن���ي ميثل 

ال�سراكة املجتمعية لدى االأفراد.

ملنا�سبة �سهر رم�سان �لف�سيل

راأ�ش  �سرطة  ت�سادرها  خمالفة  نارية  دراجة   24
مب�ساركة فرق حماية �لب��بة �لذكية 

�سرطة راأ�ش اخليمة تكرم امل�ساركني يف جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

الرم�س  ����س���رط���ة  م����رك����ز  اأط����ل����ق 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، حملة  ال�����س��ام��ل 
ل�سبط الدراجات النارية املخالفة 
مبادرة  ���س��م��ن  امل��رخ�����س��ة  وغ����ري 
اأكد  ال�����س��اه��رة ( ح��ي��ث  ال��ع��ي��ون   (
املقدم اإبراهيم حممد مطر رئي�س 
ال�سامل،  ال��رم�����س  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
ه��ذه احلمالت  اج��راء مثل  اأهمية 
ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ل�����س��ب��ط ال����دراج����ات 
ال���ن���اري���ة امل��خ��ال��ف��ة، االأم������ر ال���ذي 
اي��ج��اب��ي يف فر�س  ب�����س��ك��ل  ي�����س��ه��م 
�سلطة القانون وحتقيق �سبط اأمن 
الطرق، وك�سف املخالفات املرورية 
ومعاجلتها  اإدراك�����ه�����ا  ي���ت���م  ح���ت���ى 
اجلوانب  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

املرورية االيجابية. 
واأو����س���ح امل���ق���دم اإب���راه���ي���م حممد 
حممد  را����س���د  ال���رائ���د  اأن  م���ط���ر، 
ب��ورق��ي��ب��ة – ه��و م��ال��ك م���ب���ادرة ) 
ال��ع��ي��ون ال�����س��اه��رة (، ال��ه��ادف��ة اإىل 
ال���ن���اري���ة التي  ال����دراج����ات  ���س��ب��ط 
باأمن  اإخ�����الاًل  اأو  اإزع���اج���اً  ت�سبب 
وه���دوء ال�����س��ارع ال��ع��ام، ف�ساًل عن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

َكّرم  اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
راأ�س  ���س��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي 
اخليمة، جميع امل�ساركني يف جائزة 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
الدورة الثالثة – 2017م، وفرق 
الذكّية  وال���ب���واب���ة  ح��م��اي��ة  ع��م��ل 
ب��ح�����س��ور امل�����دراء ال��ع��ام��ون وعدد 
من �سباط ال�سرطة، وذلك بقاعة 
امل���رك���ز االإع���الم���ي ب�����س��رط��ة راأ����س 

اخليمة.
هذا  اأن  النعيمي،  ال��ل��واء  واأو���س��ح 
لتكرمي  ا�ستكمااًل  ي��اأت��ي  ال��ت��ك��رمي 
�سبق  ال��ذي  الداخلية،  وزي��ر  �سمو 
ل�سرطة  العامة  القيادة  ك��ّرم  واأن 
راأ����س اخل��ي��م��ة، ب���درع ج��ائ��زة وزير 
وذلك  العلمي،  للبحث  الداخلية 
ل��ك��ون��ه��ا اأف�����س��ل ج��ه��ة م�����س��ارك��ة يف 
اجل���ائ���زة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال������وزارة، 
ب��اأك��ر ع��دد م��ن االأب��ح��اث العلمية 
جائزة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ن��اف�����س  امل���ق���دم���ة 
العلمي  ل��ل��ب��ح��ث  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
جمموع  ب���ل���غ  ح���ي���ث  2017م، 
 44 اجلائزة  يف  امل�ساركة  االأبحاث 

واالأم�������ان يف ك���اف���ة رب�����وع االإم�����ارة 
وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

مراكز ال�سرطة ال�ساملة.
اأ���س��ف��رت عن  اأن احل��م��ل��ة  وا����س���اف 
ن��اري��ة خمالفة  دراج���ة   24 �سبط 
من  االأوىل  االأي���������ام  ال����ث����الث  يف 
اأنها  م����وؤك����داً  ال��ف�����س��ي��ل،  ال�����س��ه��ر 
���س��ت�����س��ت��م��ر ب��ال��ك��ث��اف��ة ن��ف�����س��ه��ا اإىل 

دون  قيادتها  يتم  التي  ال��دراج��ات 
الرئي�س  ال�سبب  ت�سكل  اإذ  رخ�سة، 
يف وق��������وع ك����ث����ري م�����ن احل��������وادث 
اإىل خ�سائر  ت���وؤدي  ال��ت��ي  امل��روري��ة 
ب�سرية ومادية، وتاأتي هذه احلملة 
وزارة  واأه����داف  خطة  م��ع  متا�سياً 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
امل���روري���ة ون�����س��ر االأمن  ال�����س��الم��ة 

الظاهرة  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  ي��ت��م  اأن 
الكاملة  ال�سيطرة  متاماً، وتتحقق 
م�ستخدمي  داع���ي���اً  ال�����س��ارع،  ع��ل��ى 
القيادة  اإىل  ال���ن���اري���ة  ال����دراج����ات 
املرور،  بتعليمات  وااللتزام  بحذر، 
واحلر�س على اأن تكون دراجاتهم 

مرخ�سة.
�سرطة  م����رك����ز  رئ���ي�������س  ون����ا�����س����د 
املحال  اأ�سحاب  ال�سامل،  الرم�س 
للعاملني  ال�سماح  ع��دم  التجارية 
فيها بقيادة الدراجات النارية من 
دون رخ�����س��ة ق���ي���ادة، ح��ف��اظ��اً على 
حوادث  لوقوع  وتالفياً  اأرواح��ه��م، 
التوعية  دور  م��ث��م��ن��اً  م�����روري�����ة، 
املرورية والتثقيف باأهمية االنتباه 
تبداأ  التي  ال�سري  قواعد  واح��رتام 
العام،  الطريق  ثم  اأواًل  املنزل  من 
وم�ستخدمي  ال�����س��ائ��ق��ني  داع����ي����اً 
الطرق اإىل االلتزام الكامل باتباع 
والقوانني  واالأن��ظ��م��ة  التعليمات 
االأهايل  بتعاون  م�سيداً  امل��روري��ة، 
وحر�سهم على تقدمي كل عنا�سر 
الدعم لرجال ال�سرطة، ف�ساًل عن 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال��دائ��م  توا�سلهم 
حتقيق االأهداف االأمنية املن�سودة. 

م�ساركة.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر مت ت��ك��رمي فريق 
باملركز  ال��ف��ائ��ز  ح��م��اي��ة  م�����س��روع 
حكومي  م�����س��روع  ك��اأف�����س��ل  االأول 
�سقر  برنامج  ج��ائ��زة  يف  م�سرتك 
للتميز احلكومي 2016م، والذي 
املن�ساآت برتكيب  ال��زام  اإىل  يهدف 
اأنظمة املراقبة، واحلماية االأمنية، 
مع ربط ما يلزم من من�ساآت بغرفة 
املمتلكات  بهدف حماية  العمليات، 
وتعزيز االأمن واالأمان يف االإمارة، 

اأف�سل  بحثا علميا، كما مت تكرمي 
وزير  جائزة  يف  م�ساركة  جهات   3
الدورة  العلمي  للبحث  الداخلية 
القيادة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة 
امل�ساركة  االأب��ح��اث  ع��دد  م��ن حيث 
تكرمي  فتم  واجلماعية،  الفردية 
واخلدمات  ال��ع��ام��ة  امل�����وارد  اإدارة 
عامة  اإدارة  ك���اأف�������س���ل  امل�������س���ان���دة 
م�ساركة، ومعهد تدريب ال�سرطة، 
ومكتب  املخدرات،  مكافحة  واإدارة 
اإدارات  ك��اأف�����س��ل  ال����ع����ام،  ال���ق���ائ���د 

كما مت تكرمي فريق عمل التحّول 
الذكية  ال��ب��واب��ة  م�سروع   ( ال��ذك��ي 
ي�سهل  الذي   ) الذكي  – الرتا�سل 
اإدارة املرا�سالت ال�سرطية بوا�سطة 
الهاتف الذكي، مما ميكن منت�سبي 
با�سلوب  العمل  اإدارة  من  ال�سرطة 
م��رن، يف اأي زم��ان وم��ك��ان، ف�ساًل 
القرار  ات��خ��اذ  مهمة  ت�سهيل  ع��ن 
اأ�سحاب  ب��ني  والتوا�سل  القيادي 
يحقق  ق��ي��ا���س��ي  زم�����ن  يف  ال����ق����رار 

�سرعة ا�ستجابة عالية.

حماكم راأ�ش اخليمة تطلق » �سقيا املاء » مب�ساجد الإمارة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��داأت دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة م�سروع  �سمن مبادراتها يف ع��ام اخل��ري 
املياه  توزيع عبوات  االإم���ارة، من خالل  للم�سلني يف م�ساجد  امل��اء«  »�سقيا 
على خمتلف امل�ساجد بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية 

واالأوقاف براأ�س اخليمة. 
اأن  اخليمة  راأ����س  حماكم  ع��ام  مدير  ال�سميلي  علي  �سيف  ال��دك��ت��ور  واأف���اد 
الدائرة خ�س�ست مبلغا مل�سروع »�سقيا املاء« �سمن مبادرات حماكم اخلري 
التي اعتمدتها بالتزامن مع اإطالق القيادة احلكيمة عام اخلري على هذا 
العام. وقال د. �سيف: اإننا يف االإمارات دولة اخلري والعطاء، يف عام يرتجم 
روؤى القيادة الر�سيدة يف تقدمي يد العون وامل�ساعدة للمحتاجني، وتعزيز 
اخليمة  راأ���س  حماكم  اأن  مو�سحا  املجتمع،  وخدمة  والعطاء  البذل  قيم 
حر�ست على حتقيق هذه الروؤية، من خالل املبادرات املتنوعة التي تطلقها 
ومنها م�سروع �سقيا املاء للم�سلني، حيث قام فريق »�سواعد اخلري« بتزويد 
ثالجات امل�ساجد مبا يقارب 1000 عبوة ماء، وفق خطة مدرو�سة بحيث 
تنفيذ عدد  الدائرة م�ستمرة يف  اأن  االإم��ارة، مبينا  تغطي خمتلف مناطق 

كبري من مبادراتها يف عام اخلري.

طرق دبي توفر اإمكانية �سراء الأرقام 
املميزة يف الأكواد املتقدمة

•• دبي-وام: 

واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
اقتناء  ل���راغ���ب���ي  ج���دي���دة  خ���دم���ة 
االأرقام املميزة وذلك باإتاحة اأرقام 
للبيع من  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ف��ئ��ات  م��ن 
تلبية  االإل��ك��رتوين  خ��الل موقعها 
ل��رغ��ب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني ومت��ا���س��ي��ا مع 

تطلعاتهم .
امل����رزوق����ي مدير  ���س��ل��ط��ان  وق�����ال 
مبوؤ�س�سة  املركبات  ترخي�س  اإدارة 
هذه  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��رتخ��ي�����س 
اخلدمة تتيح للمتعامل باالإ�سافة 
الرموز  و����س���راء  اال���س��ت��ع��الم  اإىل 

و����س���راء  اال����س���ت���ع���الم   .. احل���ال���ي���ة 
الرمز  اإىل   “ امل�ستقبلية  ال��رم��وز 
الدخول  خ��الل  م��ن  “ وذل��ك   Z
 www.rta.ae الهيئة  مل��وق��ع 
اال�ستعالم  خدمة  على  وال�سغط 
باإمكان  حيث  املميزة  االأرق����ام  ع��ن 
امل��ت��ع��ام��ل اال���س��ت��ع��الم ع��ن االأرق����ام 
النظام  �سرائها من  وطلب  املتاحة 
النظام  ت��ط��وي��ر  اأن���ه مت  واأو����س���ح   .
عن  معلومات  الإع��ط��اء  وبرجمته 
املتاحة  وغ�����ري  امل���ت���اح���ة  االأرق���������ام 
وق��ي��م��ت��ه��ا امل��ال��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
خ��ا���س��ي��ة اال���س��ت��ع��الم ع��ن االأرق����ام 
ب������اأرب������ع ط�������رق خم���ت���ل���ف���ة وذل�����ك 

ب��ت��ح��دي��د ال��رم��ز اأو ع���دد االأرق����ام 
اأو  امل��ط��ل��وب��ة  االأرق�������ام  اأو حت���دي���د 
القيمة وذلك يف اإطار �سعي الهيئة 
ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات وفق 

اأرقى املمار�سات العاملية .
واأ���س��اف امل��رزوق��ي اإن ه��ذه املبادرة 
على  العمل  يف  الهيئة  نهج  تعك�س 
اال�سرتاتيجية  ال���غ���اي���ة  جت�����س��ي��د 
عر  النا�س”  “اإ�سعاد  ال��ث��ال��ث��ة 
ات���ب���اع���ه���ا اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات يف 
تقدمي خدماتها ومواكبة توجهات 
جلعل  الرامية  الر�سيدة  حكومتنا 
بالعي�س  ج��دي��را  دب��ي مكانا  اإم���ارة 

فيه .
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اأخبـار الإمـارات
لتب�سيط وت�سريع �إجر�ء�ت �لتقا�سي وتنفيذ �لأحكام �لق�سائية

حماكم دبي ودائرة التنمية القت�سادية تتفقان على اإطالق تطبيق نظام ت�سجيل » املوطن املختار«
•• دبي –الفجر:

دبي  ع��ام حم��اك��م  م��دي��ر  املن�سوري  ط��ار���س عيد  �سعادة  ت��راأ���س 
اجتماعاً مع دائرة التنمية االقت�سادية يف دبي الإطالق خدمة 
» املوطن املختار« التي تهدف اإىل العمل على تب�سيط وت�سريع 
اجراءات التقا�سي وتنفيذ االأحكام الق�سائية ما بني ال�سركات 

اأو االأفراد على ال�سواء.
ال�سرق  نوعها يف  م��ن  االأوىل  تعد  التي  اخل��دم��ة  ه��ذه  وت��ه��دف 
املرا�سالت  خل��دم��ات  »ام��ك��ري��دي��ت«  �سركة  وتقدمها  االأو���س��ط 
ال��ق��ط��اع��ات احلكومية  ي��خ��دم  االرت���ق���اء مب���ا  اإىل  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 

واخلا�سة والتي �ستنعك�س اإيجابيا على كل االأ�سعدة االقت�سادية 
والق�سائية والقانونية من خالل امل�ساهمة يف تطوير اخلدمات 
التقا�سي  اج����راءات  وت�سريع  وتي�سري  والق�سائية  احلكومية 
االأحكام  وتنفيذ  القانونية  واالن�����ذارات  االع��الن��ات  فيها  مب��ا 

الق�سائية.
وترتكز خدمة » امكريديت« على كونها اجلهة املخولة قانونيا 
بالنيابة عن اأي عميل با�ستالم البالغات وامل�ستندات الر�سمية 
مثل االن��ذارات القانونية ملن�ساأة جتارية اأو �سخ�س يكون طرفا 
يف اجراء قانوين . واأو�سح �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير 
عام حماكم دبي، اأن هناك حاجة فعلية ملثل هذه اخلدمة والتي 

اإيجابية على تلك املوؤ�س�سات من حيث تقليل  �ستنعك�س ب�سورة 
حت�سيل  و�سرعة  امل��ادي��ة  التكلفة  وتقليل  التقا�سي  اج����راءات 
املالية  امل��خ�����س�����س��ات  تقليل  اإىل  اإ���س��اف��ة  واالل���ت���زام���ات  امل��ب��ال��غ 

وحتديث بيانات العمالء ب�سورة دورية .
عدة  حتقيق  اإىل  �ستوؤدي  اإ�سعار  خدمة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
فوائد للعمالء خا�سة االأف��راد من ناحية حتديد موقع وجهة 
موقع  اإىل  االنتقال  وحرية  وال�سرية  املهمة  امل�ستندات  ا�ستالم 
اجلديدة  باملواقع  املعنية  اجلهات  اب��الغ  اإىل  احلاجة  دون  اآخ��ر 
وحرية ال�سفر واالنتقال دون خماطر اتخاذ حكم ب�ساأنهم دون 
هناك  يكون  اأن  دون  البالغات  ا�ستالم  وكذلك  ذلك  معرفتهم 

مواقف حمرجة لهم اأمام اأفراد العائلة اأو يف مواقع العمل .
املحاكم  م��ن  بالبالغات  اال�سخا�س  اب��الغ  باآلية  يتعلق  وفيما 
�ستقوم  البالغ  ا�ستالمها  حالة  يف  ال�سركة  فان  اخ��رى  جهة  اأو 
ار�سال  وك��ذل��ك  ال��ب��الغ  ب��وج��ود  الإب��الغ��ه  بالعميل  ب��االت�����س��ال 
ر�سالة ن�سيه له بهذا ال�ساأن وكذلك ابالغة عن طريق الريد 

االلكرتوين.
ب��ت��وج��ه��ات وت��ط��ل��ع��ات احل��ك��وم��ة فيما يخت�س  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اد 
لتواكب  االأداء  م�ستويات  رف��ع  على  والعمل  اخلدمات  بتطوير 
الذي  البناء  والتعاون  اجلهود  على  مثنيا   .. الدولية  املعايري 

بادرت به الكثري من اجلهات احلكومية واملوؤ�س�سات.

تنفيذ� لت�جيهات �سلطان بن ز�يد 

نادي تراث المارات يطلق اليوم مهرجانه الرم�ساين  الثاين ع�سر على م�سرح اأبوظبي بكا�سر الأمواج 
 ندوة يف ذكرى فقيد �ل�طن �ل�سيخ ز�يد وحما�سر�ت وندو�ت وم�سابقة �أف�سل مرتل ومالد �إمار�تي وج��ئز ي�مية للجمه�ر . 

 تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان بن  زايد اآل نهيان ممثل �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث االمارات ، يطلق النادي م�ساء اليوم 
اخلمي�س، فعاليات الّن�سخة الثانية ع�سرة  من املهرجان الرم�ساين، الذي 

ي�ستمر على م�سرح اأبوظبي بكا�سر االأمواج  حتى  15 يونيو املقبل. 
اإط��ار حر�س  �سنويا مميزا يف  اأ�سبح تقليدا  ال��ذي  املهرجان  اإط��الق  ياأتي 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان، على اإبراز ال�سورة امل�سرقة ل�سهر 
يف  العظيم  ال�سهر  وف�سائل  ال�سمحة  االإ���س��الم  ور�سالة  امل��ب��ارك،  رم�سان 
نفو�س امل�سلمني، من خالل برنامج ثقايف ديني تراثي يهدف خللق بيئة 
مّد  لغايات   ، وال��ط��اع��ة  واخل���ري  الرحمة  �سهر  روح  م��ع  تتوافق  منا�سبة 
ج�سور التوا�سل مع اجلمهور الكرمي وال�سائمني، وتعزيز اجلانب الثقايف 
واملعريف واإ�ساعة اأجواء روحانية م�سبعة بتقدير واحرتام هذا ال�سهر الذي 
 ، امل�ستويات  كافة  على  ال�سائمني  لدى  وخ�سو�سية  عالية  مبكانة  يتمتع 
برم�سان،  املرتبطة  واالأج���واء  الرتاثية  باحلياة  االهتمام  تاأكيد  بجانب 
من تقاليد وعادات حمببة واإر�ساء نوع من احلوار العلمي املو�سوعي بني 
اجلمهور ونخبة من العلماء واملفكرين ورجال الدين والباحثني، يف اأهم 
ال�سفافية  وحتقيق  البحث  ب�ساط  على  املطروحة  االإ�سالم  �سوؤون  ق�سايا 
يف املناق�سة ما بني املحا�سرين واجلمهور، من خالل برنامج املحا�سرات 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  للجمهور  �سيقّدم  ال��ذي 

االإ�سالمية واالأوقاف باأبوظبي .
ويهدف املهرجان، اأي�ساً اإىل اإبراز املكانة الريادية لعا�سمة اخلري اأبوظبي، 
يف تنظيم االأحداث الكبرية وحتقيق لقاءات �سعبية تتنا�سب، وخ�سو�سية 
�سهر رم�سان الكرمي، وتر�سيخ منظومة من االأفكار التي يتبناها النادي 
منذ اإطالقه احلدث الذي يتطور عاما بعد عام ، يف املحافظة على العديد 
لدى  املهمة  واملوا�سم  باملنا�سبات  املرتبطة  والتقاليد  والعادات  القيم،  من 

املجتمع املحلي.
وبح�سب اللجنة العليا املنظمة للمهرجان يف النادي ، فاإن الرنامج يحفل 
بالعديد من الفقرات والفعاليات  يت�سدرها ندوة خا�سة مبنا�سبة ذكرى 

وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان
زاي��د للدرا�سات والبحوث  واإ���س��راف مركز  ث��راه » من تنظيم  » طيب اهلل 
 ، املختارة  الدينية  املحا�سرات  من  جمموعة  جانب  اإىل   ، للنادي  التابع 
العربي،  والوطن  االإم���ارات  يف  الدين  ورج��ال  العلماء  من  نخبة  يقّدمها 
اأعالم الدعوة والعلم على م�ستوى العامل اال�سالمي ، ويف نهاية كل  من 
حما�سرة تقام م�سابقة تنبع اأ�سئلتها من م�سمون املحا�سرة، حيث تقّدم 
جوائز فورية للفائزين من جلمهور يف كل م�سابقة وب�سورة يومية ، فيما 
واأهم  رم�سان،  �سهر  اأهمية  على  رئي�س  ب�سكل  املحا�سرات  يركز م�سمون 
االأحداث التي وقعت خالله على مر فرتات  الع�سور اال�سالمية الزاهرة 

االإن�سانية  القيمة  ح مدى  تو�سّ اآنية  اإىل طرح موا�سيع وق�سايا  اإ�سافة   ،
لر�سالة االإ�سالم مبواجهة التحديات اخلارجية وبخا�سة الفكر املتطرف 
واإبراز  والثقافات،  الديانات  كل  يحرتم  مو�سوعي  اإط��ار  ويف  واالره���اب، 

�سورة االإ�سالم كدين �سمويل لكل ع�سر وزمان بعيدا عن التع�سب . 
مرتل  اأف�سل  م�سابقة  من  ج��والت   5 مع  املهرجان  برنامج  يتوا�سل  كما 
للمالد  اأم�سية  كذلك   ، وال�سباب  االأ�سبال  لفئتي  للذكور  الكرمي  للقراآن 
االماراتي ، فيما يختتم الرنامج بتكرمي الفائزين والفائزات يف م�سابقتي 

اأف�سل مرتل ومرتلة.
العام  ه��ذا  ن�سخة  تتميز  املنا�سبة:  ب��ه��ذه  املنظمة  العليا  اللجنة  وق��ال��ت 
وبّينت   ، االأ���س��رة  اأف���راد  لكافة  امل��وّج��ه  النوعي  برناجمها  املهرجان  م��ن 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  باهتمام  يحظى  ال��ذي  املهرجان  اأن 
، وه��ذا م�سدر فخر واإع��ت��زاز كبريين لنا ، حقق  اآل نهيان منذ انطالقه 
جناحات كبرية خالل ال�سنوات ال�سابقة، ومن املتوقع اأن يوا�سل باإذن اهلل 
تتزامن  فعالياته  بداية  واأن  خا�سة  العام  ه��ذا  النجاحات  حتقيق  تعاىل 
مع انتهاء الطلبة من امتحاناتهم، ثم تنوع الفعاليات ، واأ�سافت اللجنة 
اإىل جت�سيد �سورة م�سرقة عن تراث وهوية  اإن املهرجان ي�سعى  بقولها: 
االإمارات، واإحياء ليايل ال�سهر الف�سيل �سمن اأجواء روحانية ي�سارك بها 
اجلمهور الذي اعتاد ح�سور فعالياته منذ انطالقته، لتعزيز فكرة الثقافة 

ال�سائمني،  جلمهور  خم�س�سة  مدرو�سة  برامج  خالل  من  اجلماهريية 
واالأ�سر والعائالت و�سيوف االإمارات، واملقيمني فيها و�سط حالة ممتزجة 
بروح الرتاث االأ�سيل الذي �سيرز من خالل فعاليات واأن�سطة متعددة، 
مع توفري املتعة الب�سرية والراحة للجمهور يف مرافق القرية الرتاثية 

بكا�سر االأمواج  .
الفعالية  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  اأه��م��ي��ة  اإىل  ب��ال���س��ارة  ت�سريحها  واإخ��ت��ت��م��ت 
البهجة  اإدخ����ال  ال��روح��ان��ي��ة  احل��ال��ة  تقوية  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  الرم�سانية 
والرتاث  الثقافة  وت��ق��دمي   ، االأ���س��رة  اأف����راد  ك��اف��ة  نفو�س  على  وال�����س��رور 
واالداب  القيم  من  العديد  تغر�س  رم�سانية  اأج��واء  يف  النافعة  واملعلومة 
و�سائل  ع��ر  لها  املتابعني  ول���دى  الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ني  اأب��ن��ائ��ن��ا  ل��دى 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي ، داع��ي��ة اجل��م��ه��ور واالأ����س���ر وال��ع��ائ��الت للح�سور 
وامل�ساركة واإتاحة الفر�سة الأبنائهم للم�ساركة والفوز بالعديد من اجلوائز 
. واإختتمت اللجنة ت�سريحها بتوجيه ال�سكر والتقدير ل�سركائها والرعاة 
الذين ي�ساركوننا يف اإجناح هذا احلدث الثقايف الكبري وهم : مركز �سلطان 
بن زايد ، امل�سعود لل�سيارات، االحتاد الريا�سي العام للموؤ�س�سات احلكومية 
، ال�سيف جرافيك�س للدعاية واالعالن ، مطعم القرية اللبنانية ، والرعاة 
االعالميون كل من :  �سركة اأبوظبي لالإعالم ، تلفزيون بينونة ، و�سحف 

:  اخلليج ، البيان ، الروؤية الوطن ، الفجر وبوابة العني االإخبارية.

م�ست�سفى املفرق ينظم برنامج املحاكاة ل� 85 طالبة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت  اأح���د  امل��ف��رق  م�ست�سفى  نظم 
التطبيقية،  والتقنية  الفنية  الثانوية  لطالب  تدريبا  برناجما  “�سحة” 
للتعرف على التخ�س�سات الطبية املتاحة والتي ميكن لهم التخ�س�س بها 

عند التحاقهم باجلامعات.
ت�سمنت الدورات التدريبية اأق�سام املختر والت�سوير ال�سريري، ومت تدريب 
املختر  بها موظفي  يقوم  التي  املختلفة  املهام  على  85  طالبة  يقارب  ما 
من مرحلة ا�ستالم عينات الفح�س، وطرق فرزها واحلفاظ على �سالمتها 
كما  النتائج،  ودقة  العينات  ل�سمان جودة  دوليا  املعتمدة  االإج��راءات  واتباع 
ال��ت��ي يتم  ال��ف��ح��و���س��ات الت�سويرية  اأن����واع  ال��ت��دري��ب ع��ل��ى  ت��ط��رق��وا خ���الل 
الت�سغيل  وط��ري��ق��ة  ج��ه��از  ك��ل  عمل  وط���رق  امل��ف��رق،  م�ست�سفى  يف  تقدميها 

خماطر  م��ن  املوظفني  حلماية  امل�ست�سفى  يف  املتبعة  ال�سالمة  واج����راءات 
فني  عمل  طبيعة  تو�سح  التي  املعلومات  من  وغريها  االإ�سعاعي،  التعر�س 

الت�سوير واملختر.
املفرق:  م�ست�سفى  امل��خ��ت��رات يف  ق�سم  م��دي��ر  ال��ع��م��ري  ع��م��ر  ث��ري��ا  واأك����دت 
“تخ�س�سات الرعاية ال�سحية من الركائز املهمة يف القطاع ال�سحي وهي 
دولة  الطبي يف  القطاع  لرفد  موؤهلة   اماراتية  ك��وادر  اىل  ملحة  يف حاجة 
االإمارات العربية املتحدة باالإ�سافة اىل امل�ساهمة  يف ا�ستدامة هذه اخلدمات 
)حماكاة(  برنامج  ويتيح  وال�����س��روري��ة،  احليوية  اخل��دم��ات  م��ن  تعد  التي 
الفر�سة لطلبة الثانوية لالطالع عن قرب على  اآلية العمل يف املخترات 
الطبية مل�ساعدتهم على حتديد م�ستقبلهم املهني بناًء على التجربة امليدانية 
التقي  اأن  “ي�سرين  ثريا:  وت�سيف   . الدرا�سة  مقاعد  على  يزالون  ال  وه��م 
وواجبها يف  م�سوؤوليتها  تدرك  ان  التي يجب  القادمة  االمارتية  باالأجيال  

خدمة املجتمع يف خمتلف املجاالت من �سمنها القطاع ال�سحي، ودورنا هنا 
اأن ن�سارك يف مبادرة جذب الطالب لاللتحاق بتخ�س�سات الرعاية ال�سحية 
هذا  يف  املتزايد  للنمو  نظرا  ال�سحي  القطاع  يف  العمل  باأهمية  وتوعيتهم 

القطاع وحاجته امللحة اىل كواد موؤهلة”.
وتقول عائ�سة مبارك طالبة يف جمال ال�سحة يف الثانوية الفنية: برنامج 
حماكاة من الو�سائل التي �ست�ساعدين بال �سك يف اختيار جمال تخ�س�سي 
نظرا ل�سعوبة اختيار التخ�س�س والتعرف على املتطلبات التي قد ال اأكون 
اجلامعة  خ��الل  درا�سية  �سنوات  علي  �ستوفر  تاأكيد  بكل  وه��ي  لها  م�ستعدة 
بحيث لن ا�سطر لتغيري تخ�س�سي يف منت�سف الدرا�سة اجلامعية، حيث ان 
الرنامج اك�سبني مهارات عملية يف عدة تخ�س�سات قدمت خالل الرنامج 
مما اعطاين �سورة وا�سحة عن طبيعة العمل واملجال الذي اأود التخ�س�س 

فيه باإذن اهلل تعاىل .

�سفري الدولة غري املقيم يف كيتو يح�سر 
مرا�سم تن�سيب رئي�ش الإكوادور اجلديد

•• كيتو-وام:

ح�سر �سعادة حممد يو�سف حممد العو�سي �سفري الدولة لدى جمهورية 
البريو ال�سفري غري املقيم لدى جمهوريتي االإكوادور وكو�ستاريكا مرا�سم 

تن�سيب فخامة لينني مورينو رئي�سا لالإكوادور.
ال�سمو  �ساحب  تهاين  اجلديد  االإك���وادور  لرئي�س   .. ال�سفري  �سعادة  ونقل 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  دب��ي  ح��اك��م 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بهذه املنا�سبة.

بالب�سر الإجتار  مكافحة  لبحث  اإندوني�سيًا  وفدًا  والأطفال” ت�ستقبل  الن�ساء  لرعاية  “دبي 
•• دبي-الفجر:

�سعادة عفراء الب�سطي، مدير عام  اإ�ستقبلت موؤخراً 
موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال، وفداً ر�سمياً 
على  للتعرف  ال�سديقة،  اإندوني�سيا  جمهورية  من 
ل�سحايا  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  امل��وؤ���س�����س��ة  دور 
يف  ال��ت��ع��اون  �سبل  وب��ح��ث  بالب�سر،  واالإجت����ار  العنف 

جمال مكافحة هذه اجلرمية.
التي  املهام  اأب��رز  ال��زي��ارة على  الوفد خ��الل  وتعّرف 
املوؤ�س�سة،  يف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة  اإدارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم 
ات�سال  م��رك��ز  ع��ر  ال��ب��الغ��ات  ا�ستقبال  م��ن  ب��داي��ة 
لكل  ع��الج  خطة  وعمل   800111 امل�ساعدة  خط 
حالة، واأبرز اأ�ساليب التاأهيل النف�سي املتبعة للن�ساء 
والعالج  باللعب  ال��ع��الج  ت�سمل  وال��ت��ي  واالأط���ف���ال 

اجلماعي والفردي وغريها من اأ�ساليب العالج.
لدى  ال��ع��ن��ف  �سحايا  ح���االت  �سكن  ال��وف��د  زار  ك��م��ا 

للحاالت،  امل��ت��وف��رة  امل��راف��ق  على  وت��ع��رف��وا  املوؤ�س�سة 
ت�سم عدد من �سحايا  التي  االأطفال  فيال  وكذلك 
اأو الذين  ال��ن�����س��ب  ال��ع��ن��ف م��ن االأط���ف���ال جم��ه��ويل 
اإىل  باالإ�سافة  وال��دي��ه��م،  قبل  م��ن  للعنف  تعر�سوا 
الور�س التدريبية واخلدمات الرتفيهية واالأن�سطة 

املقدمة للحاالت.
ورحبت �سعادة عفراء الب�سطي، بالوفد االإندوني�سي 
موؤكدة حر�س موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ان��ب االإن��دون��ي�����س��ي يف 
خمتلف املجاالت وخا�سة يف جمال مكافحة �سحايا 
العنف واالإجتار بالب�سر، حيث جنحت دولة االإمارات 
واأ�سبحت  املجال  اإجن��ازات كبرية يف هذا  يف حتقيق 
اأح����د اأب����رز ال����دول ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف جمال 

مكافحة االإجتار بالب�سر.
يف  خا�سة  باأهمية  حتظى  الزيارة  هذه  اأن  واأ�سافت 
ظل وجود عدد من الق�سايا امل�سرتكة بني اجلانبني 

خلدمة اجلالية االإندوني�سية التي تعد من اجلاليات 
املوؤ�س�سة  لها  توفر  التي  االإم���ارات  دول��ة  يف  الكبرية 
االأخ���رى،  اجل��ال��ي��ات  خمتلف  ج��ان��ب  اإىل  خدماتها 
مبا ي�ساهم كذلك يف احلفاظ على ا�ستقرار وترابط 

جمتمع االإمارات.
االإجت���ار  �سحايا  اأع����داد  اأن  اإىل  الب�سطي  واأ����س���ارت 
بالب�سر �سواء الذين ا�ستقبلتهم املوؤ�س�سة اأو يف دولة 
االإمارات ب�سكل عام �سهدت انخفا�ساً ملحوظاً خالل 
وتوجيهات  اهتمام  بف�سل  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
ال�سوابط  من  العديد  وتطبيق  الر�سيدة،  القيادة 
واالإجراءات التي تكفل حماية االأفراد، وكذلك رفع 
م�ستوى الوعي يف املجتمع بهذه الق�سية من خالل 

احلمالت التوعوية امل�ستمرة.
املا�سي  العام  خالل  قامت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
االإذاعة  حمطات  خالل  من  مكثفة  توعوية  بحملة 
واإجراء الزيارات امليدانية لع�سرات مكاتب ا�ستقدام 

املن�سورات  توزيع  اإىل  باالإ�سافة  االأجنبية،  العمالة 
وتنظيم الور�س واملحا�سرات التوعوية طوال العام.

االإندوني�سي  ال���وف���د  اأع�������س���اء  اأ����س���اد  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م��وؤ���س�����س��ة دبي 
واالإجتار  العنف  ل�سحايا  واالأطفال  الن�ساء  لرعاية 
بالب�سر من الن�ساء واالأطفال، واجلهود البارزة التي 
اجلالية  بينهم  ومن  املجتمع  اأف��راد  لتوعية  تبذلها 
االإندوني�سية بق�سايا العنف واالإجتار بالب�سر وكيفية 
الوقاية منها. واأكد الوفد اأن هذه الزيارة �ست�ساهم 
يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب���ني دول����ة االإم�����ارات 
العنف  مكافحة  جم��ال  يف  اإندوني�سيا  وج��م��ه��وري��ة 
اجلهات  خمتلف  �ست�ستفيد  كما  بالب�سر،  واالإجت���ار 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا امل��ج��ال يف اإن��دون��ي�����س��ي��ا م��ن اخل���رات 
زيارته.  خ��الل  الوفد  عليها  اإّط��ل��ع  التي  والتجارب 
وكان يف اإ�ستقبال الوفد خالل الزيارة كل من غنيمة 
و�سم�س  وال��ت��اأه��ي��ل،  ال��رع��اي��ة  اإدارة  مدير  ال��ب��ح��ري، 

املهريي، مدير العالقات العامة وعدد من م�سوؤويل 
االإندوني�سي  الوفد  �سم  فيما  املوؤ�س�سة،  وموظفي 

عدد من ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�سة العامة 
يف جمال مكافحة االإجتار بالب�سر.
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امل�ساعدة اخلدمة  عمال  ب�ساأن  قانون  م�سروع  على  “يوافق  الحتادي  “الوطني 

•• ابوظبي-وام:

العادي  االنعقاد  ال�سابعة ع�سرة من دور  الوطني االحت��ادي خالل جل�سته  املجل�س  اأقر 
مقره  يف  االأول  ام�����س  م�ساء  عقدها  ال��ت��ي  ع�سر،  ال�����س��اد���س  الت�سريعي  للف�سل  ال��ث��اين 
باأبوظبي، برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س، م�سروع قانون 

احتادي ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة.
وعمال  االأعمال  اأ�سحاب  بني  العالقة  تنظيم  يف  القانون  م�سروع  اأهمية  املجل�س  واك��د 
للمجتمع،  االأهمية  ذات  الفئات  من  تعد  كونها  اال�ستقدام،  ومكاتب  امل�ساعدة  اخلدمة 
اإ�سافة اإىل ما ت�سمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي اأ�س�س االتفاقيات وااللتزامات 

الدولية التي التزمت بها الدولة.
واأعرب املجل�س الوطني االحتادي عن تهنئته للقيادة الر�سيدة ول�سعب االإمارات ولالأمتني 
العربية واالإ�سالمية مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك واأن يدمي على دولة االإمارات العربية 
املتحدة نعمة االأمن واالأمان والرخاء وال�سعادة، كما اأعرب عن خال�س ال�سكر والتقدير 
مبا  دوره  اأداء  يف  االحت��ادي  الوطني  للمجل�س  القوية  م�ساندتها  على  احلكيمة  للقيادة 
يتما�سى مع متطلبات مرحلة التمكني، وعلى حر�سها على التوا�سل امل�ستمر مع املجل�س 

ملا فيه خري الوطن و�سعادة املواطنني.
ح�سر اجلل�سة معايل �سقر غبا�س وزير املوارد الب�سرية والتوطني، ومعايل نورة الكعبي 

وزيرة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي.
وقالت معايل الدكتورة القبي�سي يف كلمة لها اإنه ملن ح�سن الطالع اأن ياأتي انعقاد جل�ستنا 
�سهر  ال�ساد�س ع�سر يف  الت�سريعي  للف�سل  الثاين  العادي  االنعقاد  لدور  ال�سابعة ع�سرة 
رم�سان املبارك، �سهر اخلري والركات، الذي يهل علينا ونحن يف رحاب عام اخلري، فكل 

عام واأنتم جميعاً بخري، ون�ساأل اهلل العلي القدير اأن يتقبل منا ومنكم �سالح االأعمال.
التهاين  اآي��ات  باأ�سمى  اأت��ق��دم  اأن  ي�سرفني  جميعاً  وبا�سمكم  املنا�سبة  وبهذه  واأ���س��اف��ت: 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  والتريكات 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ، واإخوانهم اأ�سحاب 
واالإ�سالمية،  العربية  واالأم��ت��ني  ال��غ��ايل،  �سعبنا  واإىل  االإم����ارات،  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو 
دولة  يحفظ  واأن  وال��رك��ات،  واليمن  باخلري  علينا  ُيعيده  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  �سائلني 
نعمة  عليها  يدمي  واأن  املخل�س،  و�سعبها  الر�سيدة  وقيادتها  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
امل�سلحة يف ميادين احلق  اأبطال قواتنا  واأن يحفظ  االأم��ن واالأم��ان والرخاء وال�سعادة، 

والواجب واالإن�سانية، وي�سدد خطاهم ويدميهم �ساملني.
واأكدت اأنه ويف اإطار تقاليدنا االإماراتية العريقة يف �سهر رم�سان الف�سيل، والتي نعتز 
اليومني  ونفخر بها ونحر�س على غر�سها يف االأجيال اجلديدة، �سرفنا جميعا، خالل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  املا�سيني، 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، حيث رفعنا ل�سموهما 
خال�س التهاين والتريكات بال�سهر الف�سيل، وقد عك�س اللقاءان مدى اهتمام قيادتنا 
الر�سيدة مبتابعة كل ما يهم الوطن واملواطنني، وتقدمي كل الدعم للمجل�س الوطني 
االحتادي من اأجل اأداء دوره ومبا ي�سهم يف رفعة الوطن وتطوره، ويعزز م�سرية التنمية 

امل�ستدامة.
لقيادتنا  والتقدير  ال�سكر  خال�س  عن  اأع��رب  اأن  يل  ا�سمحوا  جميعاً،  وبا�سمكم  وقالت 
الر�سيدة على م�ساندتها القوية للمجل�س الوطني االحتادي يف اأداء دوره مبا يتما�سى مع 
متطلبات مرحلة التمكني، وعلى حر�سها على التوا�سل امل�ستمر مع املجل�س ملا فيه خري 

الوطن و�سعادة املواطنني.
واأ�سافت معايل الدكتورة القبي�سي: قبل �ساعات قالئل من بداية هذا ال�سهر الف�سيل، 
والعامل االإ�سالمي ي�ستعد ال�ستقبال �سهر رم�سان املبارك، �سهر املحبة واخلري، ارتكبت 
�سنعاء  وح�سياً وجرمية  بارد هجوماً  املا�سي بدم  االإره��اب �سباح يوم اجلمعة  تنظيمات 
ت�ساف اإىل ال�سجل االأ�سود لالإرهاب واالإرهابيني، حيث مت ا�ستهداف مواطنني اأبرياء يف 
حمافظة املنيا بجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، ما اأ�سفر عن مقتل 29 من مواطني 

م�سر االأبرياء، من بينهم اأطفال.
واأق�سى  باأ�سد  اخل�سي�سة  اجلرمية  هذه  يدين  اإذ  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  اإن  وقالت 
العبارات، فاإننا نعرب عن وقوف �سعب االإمارات وت�سامنه الكامل مع �سعب م�سر ال�سقيق 
يف مواجهة هذا املخطط اجلبان، الذي ي�ستهدف �سق ال�سف والنيل من وحدته الوطنية 
ون�سيجه االجتماعي، واإذ ُيعرب املجل�س الوطني االحتادي عن خال�س تعازيه وموا�ساته 
للم�سابني  العاجل  بال�سفاء  ومتنياته  ال�سحايا،  وذوي  ال�سقيق  م�سر  و�سعب  حلكومة 
جراء هذا العمل االإرهابي اجلبان، فاإننا نوؤكد جمدداً اأن انت�سار االإرهاب الذي ا�ستهدف 
كل  يف  قالئل،  اأي��ام  �سوى  يف�سلهما  ال  ب�سعتني  جرميتني  يف  بالع�سرات  اأب��ري��اء  �سحايا 
اأكر  دولياً  ي�ستوجب حتركاً  اإمنا  بجنوب م�سر،  واملنيا  املتحدة  باململكة  مان�س�سرت  من 
اإرادة القادة والروؤ�ساء، الذين اجتمعوا يف القمة  فاعلية وحزماً و�سرامة، ومبا يرتجم 
االإ�سالمية- االأمريكية باململكة العربية ال�سعودية يف الع�سرين من مايو اجلاري واتفقوا 
وقوى  ال��دويل  املجتمع  ليثبت  وت�سميم،  ع��زم  بكل  ومكافحته  ل��الإره��اب  الت�سدي  على 
ت�سعى  التي  ال�سر،  قوى  �سد  واحتادها  توحدها  اأجمع  العامل  يف  لل�سالم  املحبة  اخلري 

جاهدة اإىل الوقيعة بني االأديان واحل�سارات واالأمم وال�سعوب.
واأكدت دعم املجل�س الوطني االحتادي، لالإجراءات التي تتخذها جمهورية م�سر العربية 
ال�سقيقة حفاظاً على اأمنها وا�ستقرارها ووحدتها الوطنية. ويوؤكد املجل�س موقف دولة 
االإمارات الثابت جتاه نبذ العنف واالإرهاب بكافة اأ�سكاله و�سوره واأياً كان م�سدره، واأن 
االأخالقية واالإن�سانية، وال بد من  القيم  تتنافى متاماً مع كل  االإرهابية  االأعمال  هذه 
كل  �سديد مع  بفخر وطني  ن�سعر جميعاً  اإننا  وقالت  واإ���س��رار.  ح��زم  بكل  لها  الت�سدي 
اإجناز يتحقق على اأر�س وطننا الغايل، انطالقاً من ان هذه االإجنازات جميعاً اإمنا تعزز 
املكانة والثقل اال�سرتاتيجي والقوة الناعمة لدولة االمارات، اإقليمياً ودولياً، ومن هذا 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  الوطني  املجل�س  يهنئ  املنطلق، 
الدولة، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأبوظبي” للطاقة  “نور  باإطالق م�سروع حمطة  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ال�سم�سية وهي اأكر يف العامل بتكلفة 3.2 مليار درهم، وهذه املحطة العمالقة هي جزء 
من جممع زايد للطاقة املتجددة” يف منطقة �سويحان باأبوظبي، الذي يقام بتوجيهات 
اآل نهيان رئي�س الدولة، ومتابعة �ساحب ال�سمو  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة. 
املوارد  تنويع  اإىل  الهادفة  اال�سرتاتيجية  اأبوظبي  خطط  اإط��ار  يف  امل�سروع  ه��ذا  وياأتي 
امل�سهد  من  “جزء  اأي�ساً  وهي  الطاقة.  اأم��ن  حتقق  بديلة  م�سادر  وتوفري  االقت�سادية 
احل�ساري والتنموي ال�سامل يف االإم��ارات، وتنطلق من االإمي��ان ب�سرورة اال�ستثمار يف 
امل�ستقبل، وانخراط جميع اأبناء الدولة يف البناء” كما قال �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي اأثناء حفل االإطالق.
الطموحة  الوطنية  ال�سيا�سات  لهذه  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  تقدير  ع��ن  واأع��رب��ت 
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية املدرو�سة، التي تعزز ريادة دولتنا يف جمال طاقة امل�ستقبل، 

وت�سعها على درب التناف�سية العاملية يف هذا القطاع احليوي الواعد.
ثم توالت املناق�سات .

�سوؤال حول �سفر العامل االأجنبي دون علم �ساحب العمل.
ون�س �سوؤال �سعادة حمد اأحمد الرحومي املوجه اإىل معايل اإىل معايل �سقر غبا�س �سعيد 
اأ�سحاب العمل  الب�سرية والتوطني على ما يلي: يتعر�س بع�س  امل��وارد  – وزير  غبا�س 
لهروب العمال االأجانب العاملني لديهم بعد �سرقتهم املنازل التي يعملون بها اأو خيانة 
االأمانة من موؤ�س�سات اأ�سحاب العمل ويغادرون الدولة دون علم �ساحب العمل، ب�سبب 
يت�سبب يف  املكفول مما  ب�سفر  الكفيل  التاأكد من علم  اآلية يتم من خاللها  عدم وج��ود 
�سياع حقوق اأ�سحاب العمل و�سعوبة عودة ال�سخ�س واالأم��وال التي يف حوزته فما هي 
االإجراءات التي اتخذتها الوزارة ملنع مثل هذه احلوادث. ورد معايل وزير املوارد الب�سرية 
واملجل�س  حكومة  اأولوياتنا  را���س  على  تاأتي  الدولة  مواطني  م�سالح  قائال  والتوطني 
اأنه ورد يف ال�سوؤال عدة وقائع يرتبط بع�سها باجلرائم  الوطني االحت��ادي، م�سريا اإىل 
وال�سرقة ومغادرة االأجنبي للدولة دون علم كفيله، م�سيفا ما هي نوعية احلوادث التي 

يتحدث عنها �سعادة الع�سو يف �سوؤاله.

وعقب �سعادة الرحومي قائال بداية ا�سكر معايل الوزير على تفعيل املادة 14 من قانون 
التوطني وهي احدى تو�سيات املجل�س، م�سيفا اأنه يتحدث عن واقع وم�سكالت موجودة 
عينية  اأم��وال  مع  يتعاملون  ا�سخا�س  عن  نتحدث  ونحن  كثرية  امثلة  وه��ي  امليدان  يف 
وهذا  الكفيل  مراجعة  دون  الدولة  خ��ارج  ويخرجون  االأم���وال  وي�ستغلون  عينية  وغ��ري 
االخت�سا�سات،  هذه  لديها  التي  املهن  لبع�س  اآلية  عن  يتحدث  اأن��ه  م�سيفا  واق��ع،  امر 
وقال هناك دائما جمال الخرتاق هذا االأمر مطالبا بو�سع اآلية معينة كاأن يتم اإ�سافة 
�سروط اإ�سافية يف العقد كاأن يكون ال�سفر بعد موافقة الكفيل لبع�س املهن التي لديها 

خ�سو�سية وتتعامل مع اأموال وحمالت الذهب وغريها.
واأكد اأنه اذا مت و�سع هذا البند يف ظل التطور املوجود يف الوزارة فاإنه باالإمكان حفظ 
حقوق اأ�سحاب العمل يف بع�س التخ�س�سات باأن يكون هناك نظام معني ت�سعه الوزارة 
بال�سكل الذي هي تراه، م�سيفا اأننا بحاجة لو�سع �سوابط من خالل نظام لي�س للجميع 
ولكن ملهن معينه ويف اأماكن معينه، م�سيفا اأن هذا من �سمن احتياجات املواطنني حتى 
من لديهم �سائق ويتعامل يف نقل اأموال وغريها وهي يف النهاية حلول نرى اأنها مهمة 

حلماية �ساحب العمل والعامل وهي يف النهاية بعد موافقة اجلهتني.
واأ�ساف ان من احلوادث خيانة االأمانة وال�سرقة وهي مرتبطة مبهن معينة.

ورد معايل غبا�س قائال :يعلم �سعادة الع�سو ان احلكومة حددت النظم القانونية لكل 
وزارة حتدد �سالحياتها واخت�سا�ساتها وقد اوجبت على كل كيان اداري ان يلتزم بهذه 
من  لها  ما  �سوء  يف  اجلهات  عمل  اأداء  تقييم  ميكن  حتى  م�سيفا  ب��ه،  اخلا�سة  النظم 
وهو  العمل  قانون عالقات  تنفيذ  تتمحور يف  ال��وزارة  م�سوؤولية  اأن  �سالحيات، م�سريا 
قانون يعنى بعالقة العمل املبا�سرة بني العامل و�ساحب العمل وال يتجاوز نطاقها حتت 
اأي بند من بنود  اأي �سورة من ال�سور، وملا كان ما يثريه �سعادة الع�سو ال تدخل حتت 
القانونية  النظم  كافة  اأن  م�سيفا  والعامل،  العمل  �ساحب  بني  املبا�سرة  العمل  عالقة 
تعط  النظم مل  تلك  اأن  كما  والتتبع  ال�سبط  عملية  ال��وزارة  للوزارة ال متنح  احلاكمة 
الوزارة �سالحية للمنع من ال�سفر ف�سلطة املنع من ال�سفر هي مرتبطة بجهات قائمة 

جلهات اأخرى، ومل تن�س النظم القانونية على اأي اخت�سا�س من هذه االخت�سا�سات.
وعقب �سعادة الرحوي قائال انا احتدث عن الدور الوقائي ولي�س ما بعد وقوع اجلرمية 
وهذا بالفعل من اخت�سا�س جهات اأخرى، ونحن نتحدث فقط من باب ا لدور الوقائي 
اأ�سحاب  نحفظ حقوق  ان  باالإمكان  مت�سائال هل  اإ�سكالية،  فيها  قد يحدث  وهي مهن 
االخت�سا�س،  جهة  اىل  ال�سوؤال  حتويل  ممكن  اخت�سا�س  ل��ل��وزارة  يكن  مل  واذا  العمل 
ال�سق  يف  نتحدث  ونحن  �سيما  ال  امل�ستقبل  يف  طرحه  مت  م��ا  درا���س��ة  �سيتم  ه��ل  م�سريا 

الوقائي ولي�س ما بعد وقوع اجلرمية.
ورد معايل غبا�س قائال ان االلتزامات يف العقود م�سدرها قانون تنظيم عالقات العمل 
وهو ال ين�س على تلك ال�سالحيات لنا حتت اية �سورة من ال�سور، م�سريا اإىل ان ا ملادة 

يف هذا ال�ساأن. االحتادية  للت�سريعات  ومرجعية  مر�سد  هي  الد�ستور  من   40
املجل�س يوافق على م�سروع قانون احتادي ب�ساأن عمال اخلدمة امل�ساعدة.

اخلدمة  عمال  ب�ساأن   2017 ل�سنة  احت��ادي  قانون  م�سروع  مناق�سة  يف  ال�سروع  وقبل 
امل�ساعدة، وافق املجل�س على ملخ�س تقرير جلنة ال�سوؤون االجتماعية والعمل وال�سكان 
قانون  م�سروع  ناق�س  املجل�س  اإىل  اأ�سار  ال��ذي  القانون،  م�سروع  ب�ساأن  الب�سرية  وامل��وارد 
 2012-6-12 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  جل�سته  يف  امل�ساعدة  اخل��دم��ة  ع��م��ال  ب�����س��اأن  احت���ادي 
بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلية.
�سوؤون  8-3-2017 من وزيرة  الرئا�سة طلبت بتاريخ  �سوؤون  اأن وزارة  التقرير   وبني 
الوطني  املجل�س  على  املذكور  القانون  م�سروع  اإع��ادة عر�س  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
االحتادي بالنظر اإىل �سدور املر�سوم بقانون رقم 14 ل�سنة 2016 ب�ساأن تعديل بع�س 
اأحكام القانون االحتادي رقم 1 ل�سنة 1972 ب�ساأن اخت�سا�سات الوزارات و�سالحيات 
الب�سرية والتوطني باالإ�سراف على فئة  امل��وارد  ال��وزراء والذي ت�سمن اخت�سا�س وزارة 
عمال اخلدمة امل�ساعدة وملا طراأِ على قطاع العمالة امل�ساعدة من تطورات على ال�سعيد 
ال�سوؤون  جلنة  اإىل  املطلوب  التحديث  املجل�س  اأح��ال   2017-3-14 وبجل�سة  العاملي. 
يعر�س  فيه  تقرير  واإع���داد  لدرا�سته  الب�سرية  وامل���وارد  وال�سكان  والعمل  االجتماعية 
حمل  التحديث  لتدار�س  اجتماعات  اأربعة  الغر�س  لهذا  اللجنة  وعقدت  املجل�س،  على 
 :“ امل��وؤق��ت  الت�سغيل  هو”  تعريفا  املجل�س  ا�ستحدث  التعريفات  م��ادة  ويف  التحفظات. 
نظام يقوم مبقت�ساه مكتب اال�ستقدام بت�سغيل عامل لديه بق�سد اإتاحته لطرف ثالث 
امل�ستفيد الأداء عمل من االأعمال التي تخ�سع الأحكام هذا القانون، ويكون اأداء هذا العمل 

حتت اإ�سراف واإدارة امل�ستفيد .
وت�سري اأحكام هذا القانون على ا�ستقدام وت�سغيل العمال املبينة مهنهم باجلدول امللحق 
به واالأط��راف ذات العالقة، وملجل�س ال��وزراء، بناء على عر�س الوزير، اإجراء اأي تعديل 

على املهن الواردة بهذا اجلدول.
وطبقا مل�سروع القانون ال يجوز الأي �سخ�س طبيعي اأو معنوي اأن يعمل و�سيطاً ال�ستقدام 
الن�ساط طبقا لهذا  اإذا كان مواطنا وُمرخ�سا له بذلك  اإال  ت�سغيلهم موؤقتا،  اأو  العمال 
القانون والئحته التنفيذية، ويجب اأنرْ يكون للمن�ساأة املُرخ�س لها مدير مواطن ح�سن 
الالئحة  حت��دده  ال��ذي  النحو  على  املطلوبة  ال�سمانات  تقدمي  م��ع  وال�سلوك،  ال�سري 
التنفيذية لهذا القانون، ويتعني ملنح الرتخي�س توافر باقي ال�سروط التي يحددها هذا 

القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة عن الوزارة.
18�سنة ميالدية ووفق امل�سروع ال يجوز  اأو ت�سغيل عامل تقل �سنه عن  ا�ستقدام  حظر 
املن�سو�س عليها  لل�سروط وال�سوابط واالإج��راءات  اإال وفقاً  العامل  اأو ت�سغيل  ا�ستقدام 
يف هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة عن الوزارة واأية ت�سريعات �سارية 
يف الدولة يف هذا املجال ، ومع مراعاة ال�سروط القانونية الالزمة لرتخي�س كل مهنة 
– اإن وجدت، ويف جميع االأحوال يحظر ا�ستقدام اأو ت�سغيل عامل تقل �سنه عن 18�سنة 

ميالدية.
اأو ت�سغيلهم موؤقتاً عدم ممار�سة اأي عمل من االأعمال  ويتعني يف حال ا�ستقدام العمال 

االآتية : 
اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�س  على  بينهم  امل�ساواة  بقاعدة  يخل  مبا  العمال  بني  التمييز  اأ: 

اجلن�س اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو االأ�سل الوطني اأو االأ�سل االجتماعي .
ب: التحر�س جن�سيا بالعامل �سواء كان التحر�س لفظيا اأو ج�سديا.

ج : العمل اجلري ، اأو اأية ممار�سة لعمل يدخل يف اإطار االجتار بالب�سر ، وذلك وفقا ملا 
اأ�سدرته الدولة من قوانني اأو �سادقت عليه من اتفاقيات .

وال يجوز ت�سغيل الًعمال يف اأعمال ال ت�سري عليها اأحكام هذا القانون اإال بعد احل�سول 
على موافقة اجلهات املخت�سة، وي�سدر الوزير قراراً بتحديد ال�سوابط الالزمة لعمل 
با�ستقدام  العمل لل�سماح له  الواجب توافرها يف �ساحب  مكاتب اال�ستقدام وبال�سروط 
واالإج����راءات  القواعد  ُي�سِدر  كما   ، القانون  ه��ذا  الأح��ك��ام  اخلا�سعني  العمال  وت�سغيل 

والنماذج الواجب ا�ستخدامها من قبل هذه املكاتب .
اإعالنه  بعد  اإال  دول��ت��ه  م��ن  العامل  ا�ستقدام  ع��دم   .1 ب��االآت��ي:  اال�ستقدام  مكتب  يلتزم 
ال�سحية  لياقته وحالته  يثبت  ما  وتوافر  ال�سامل  االأجر  العمل وطبيعته ومقدار  بنوع 
والنف�سية واملهنية وغريها من ال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

على اأن تراعى طبيعة كل مهنة.
. اأن ال يطلب، بنف�سه اأو بوا�سطة الغري، اأو يقبل من اأي عامل �سواء كان ذلك قبل مبا�سرة 

العمل اأو بعده اأية عمولة مقابل ح�سوله على العمل اأو اأن ي�ستويف منه اأية م�ساريف.
كان ذلك قبل  �سواء  اأي عامل  اأو يقبل من  الغري،  بوا�سطة  اأو  بنف�سه  اأن ال يطلب،   .2
اأية  منه  ي�ستويف  اأن  اأو  العمل  على  ح�سوله  مقابل  عمولة  اأي��ة  بعده  اأو  العمل  مبا�سرة 

م�ساريف.
يوما على االأكر �سابقة  ثالثني  خالل  للعامل  الالزمة  الطبية  الفحو�سات  اإجراء   .3

على دخوله الدولة.
اإعادة العامل اإىل بلده اإ�سافة اإىل توفري بديل عنه دون حتميل �ساحب  4. حتمل نفقات 
العمل- ح�سب اختيار  التي دفعها �ساحب  املبالغ  اأو رد كافة  اإ�سافية،  اأية نفقات  العمل 
 9 امل��ادة  اإليها يف  امل�سار  اأي��ا مما يلي خ��الل ف��رتة التجربة  اأو ح��دث،  اإذا تبني،  االأخ���ري، 
ب.  العامل  يف  ال�سخ�سي  ال�سلوك  وح�سن  املهنية  الكفاءة  انتفاء  اأ?.  القانون:  هذا  من 
ثبوت عدم لياقة العامل ال�سحية وفقاً لل�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون بعد دخوله الدولة وخالل فرتة التجربة، على اأن تراعى طبيعة كل مهنة.
ج. قيام العامل برتك العمل، يف غري االأحوال املُرخ�س بها، على النحو املبني بالالئحة 

التنفيذية لهذا القانون .
املتفق عليها يف هذا  ال�سروط  ب�سبب منه لعدم حتقق  اأو  العامل  العقد برغبة  اإنهاء  د. 

العامل . -5 توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد املجتمع يف الدولة.
هناك  كانت  كلما  الالئقة  املعي�سة  بو�سائل  جمهز  للعامل  موؤقت  م�سكن  توفري   .6

�سرورة لبقاء العامل لدى املكتب فرتة تقت�سي اأن يكون له مكان يقيم فيه .
معاملة العامل وعدم تعري�سه للعنف -8 توعية العامل باجلهات املخت�سة  ح�سن   7-
كتيب  العمل  �ساحب  ت�سليم   9- وح��ري��ات��ه  حلقوقه  ام��ت��ه��ان  اأي  ب�����س��اأن  ���س��ك��واه  بنظر 

باإي�ساالت ا�ستالم االأجر.
ووفق م�سروع القانون يرم عقد وفقاً للنموذج املعتمد من الوزارة، بني مكتب اال�ستقدام 
هذا  يت�سمن  اأن  على   ، العامل  با�ستقدام  اخلا�سة  االلتزامات  لتنظيم  العمل  و�ساحب 

العقد بوجه خا�س ما ياأتي: 
اأ. ال�سروط التي يحددها �ساحب العمل يف العامل الذي يكلف املكتب با�ستقدامه .

ب. احلقوق وااللتزامات االأ�سا�سية التي يلتزم بها �ساحب العمل جتاه العامل وخا�سة 
نوع العمل ومقدار االأجر ال�سامل .

ومقابل اخلدمات  الدولة،  اإىل  بلده  العامل من  الالزمة النتقال  املالية  االلتزامات  ج. 
امل�ستحقة للمكتب وغريها، ويجوز للوزير اأو من يفو�سه اإ�سدار قرار ب�سوابط وبقيمة 
هذا املقابل، ويجوز زيادة تكلفة اال�ستقدام كلما طلب �ساحب العمل زيادة فرتة التجربة 

للعامل على مدة �ستة ا�سهر.
د. املدة املحددة لتنفيذ اإجراءات اال�ستقدام.

وطبقا مل�سروع القانون يلتزم �ساحب العمل باإبرام عقد عمل مع العامل وفقاً للنموذج 
املعتمد من الوزارة، وي�سرتط اأن يكون العقد مكتوباً من اأربع ن�سخ ت�سلم اإحداها للعامل 
واالأخرى ل�ساحب العمل وتودع الثالثة لدى مكتب اال�ستقدام والرابعة لدى الوزارة، ويف 

جميع االأحوال يجوز الأطراف العقد اإثبات اأية �سروط اإ�سافية بعقد ملحق.
راحة  يوم  يف  احلق  للعامل   .1 العمل على ما يلي:  التي عنوانها تنظيم  امل��ادة  ون�ست 
اأ�سبوعية باأجر �سامل وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز ت�سغيله 
يف يوم راحته االأ�سبوعية، ويف هذه احلالة يكون له احلق يف يوم راحة بديل اأو مُينح بداًل 

نقدياً عنه مبا يعادل االأجر ال�سامل لذلك اليوم .
اأوقات العمل والراحة بحيث ال تقل الراحة  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  2.تنظم 
ثماين  االأق��ل  على  منها  تكون  اأن  على  يومياً،  �ساعة  ع�سرة  اثنتي  عن  للعامل  اليومية 

�ساعات متوا�سلة.
كما ن�ست املادة التي تتحدث عن االجازات على ما يلي : 1. ي�ستحق العامل اإجازة �سنوية 
، واإذا كانت مدة  ملدة ثالثني يوماً عن كل �سنة، وتكون مدفوعة االأج��ر قبل القيام بها 
اخلدمة اأقل من �سنة واأكر من �ستة اأ�سهر ا�ستحق اإجازة يومني عن كل �سهر، ول�ساحب 
فرتتني  اإىل  جتزئتها  ال�سرورة  عند  ول��ه  ال�سنوية،  االإج���ازة  ب��دء  موعد  حتديد  العمل 
اإجازته ال�سنوية كلها  اأثناء  على االأكر، فاإذا ا�ستدعت ظروف العمل ت�سغيل العامل يف 
اأو بع�سها ومل ترحل مدة االإجازة التي عمل خاللها اإىل ال�سنة التالية، وجب اأن يوؤدي 
اإليه �ساحب العمل اأجره م�سافاً اإليه بدل اإجازة عن اأيام عمله ي�ساوي اأجره االأ�سا�سي. 
ويف جميع االأحوال ال يجوز ت�سغيل العامل اأثناء اإجازته ال�سنوية اأكر من مرة واحدة 

خالل �سنتني متتاليتني.
يدخل يف ح�ساب مدة االإجازة ال�سنوية املمنوحة للعامل اأيام العطالت املقررة قانوناً   .2

اأو اتفاقا اأو اأية مدد اأخرى ب�سبب املر�س اإذا تداخلت مع هذه االإجازة.
عليه املادة 7 من هذا القانون يجوز للعامل يف حالة جتديد  ن�ست  ما  مراعاة  مع   .3

عقد العمل جتميع االإجازة امل�ستحقة له عن اأكر من �سنتني واحل�سول عليها جممعة.
قيمة تذكرة �سفر العامل اإىل بلده وعودته منه،  �سنتني  كل  العمل  �ساحب  يتحمل   .4
اأو البدل النقدي امل�ساوي الأجر االإج��ازة امل�ستحقة للعامل عن �سنتني باالإ�سافة لقيمة 

التذكرة اإذا اأبدى العامل رغبته يف اال�ستمرار بالعمل وعدم القيام باالإجازة.
قد  العامل  ي��ك��ون  اأن  دون  طرفيه  اأح���د  م��ن  ف�سخه  مت  اأو  العمل  عقد  انتهى  5.اإذا 
الأج��ره عن عدد  م�ساوياً  نقدياً  بداًل  العامل عنها  ا�ستحق  ال�سنوية،  اإجازته  ح�سل على 
اأيام االإجازة امل�ستحقة له، وُيح�سب االأجر بفئته وقت ا�ستحقاق االإجازة اإالَّ اإذا كان عدم 
احل�سول على االإجازة راجعاً ل�ساحب العمل فُيح�سب االأجر، يف هذه احلالة، بفئته وقت 

�سرفه للعامل.
ووفق م�سروع القانون للعامل احلق يف اإجازة مر�سية ملدة ال تزيد على ثالثني يوماً يف 
بتقرير  اإليها  حاجته  ثبتت  متى  متقطعة  اأو  مت�سلة  عليها  ويح�سل  التعاقدية،  ال�سنة 
طبي �سادر من اجلهة ال�سحية املعتمدة ر�سميا يف الدولة ، وحت�سب على النحو االآتي: 

�سامل. باأجر  االأوىل  يوماً  ع�سر  اخلم�سة   .1
ع�سر يوماً التالية بدون اأجر. اخلم�سة   .2

يلتزم �ساحب   : يلي  وال��ع��ام��ل مب��ا  العمل  ال��ت��زام��ات �ساحب  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  وح���دد 
العمل بااللتزامات الواردة يف عقد العمل وملحقاته، باالإ�سافة اإىل ما ياأتي: 1. توفري 
تقدمي   3- العامل  ل�سكن  الئ��ق  م��ك��ان  تهيئة   .2 عليه  املتفق  العمل  اأداء  م�ستلزمات 
لديه  يعمل  طاملا  العمل  الأداء  املنا�سبة  واملالب�س  الطعام  وجبات  من  العامل  احتياجات 

بنظام الدوام الكامل ولي�س بنظام الت�سغيل املوؤقت، اإالَّ اإذا اأُتفق على خالف ذلك .
حتمل تكاليف العالج الطبي للعامل وفقاً للنظام ال�سحي املعمول به يف الدولة.  .4

و�سالمة بدنه. كرامته  له  حتفظ  ح�سنة  معاملة  العامل  معاملة   .5
بالالئحة  املقررة  واالأو���س��اع  لل�سروط  وفقاً  اإال  الغري  ل��دى  العامل  ت�سغيل  ع��دم   .6
للعامل  مرخ�سا  ك��ان  اإذا  اإال  لديه  عامل  اأي  ت�سغيل  وع��دم  ال��ق��ان��ون.  لهذا  التنفيذية 

بالت�سغيل املوؤقت وفقا الأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .
املهنية وفقاً جلداول  العمل واالأمرا�س  اإ�سابات  عن  الناجت  الالزم  التعوي�س  دفع   .7
التعوي�سات امللحقة بقانون تنظيم عالقات العمل املعمول به، اإالَّ اإذا قامت �سركة التاأمني 

ب�سداد هذا التعوي�س .
طبيعة عمله اإال بر�ساه وب�سرط اأن تكون  عن  تختلف  مبهنة  العامل  ت�سغيل  عدم   .8
من املهن امل�سمولة بهذا القانون 9. �سمان حق العامل يف االحتفاظ بوثائقه الثبوتية 

اخلا�سة به.
 ، ال�سامل لل�سهر الذي تويف فيه  االأجر  اخلدمة  اأثناء  املتويف  العامل  ورثة  منح   .10

واأية م�ستحقات اأخرى للعامل .
، ما  اأي مقابل  اأو  اأية مبالغ  اأو بو�سيط عنه ، من العامل  ، بنف�سه  اأن ال يتقا�سى   .11
املُعتمد  العقد  بنموذج  اأو  التنفيذية  بالالئحة  اأو  القانون  مل يكن من�سو�سا عليه بهذا 

من الوزارة .
مبا تفر�سه االأنظمة القانونية ال�سارية  العامل  من  اإخالل  باأي  الوزارة  ُيخطر  12.اأن 
اأن يلتزم مبا تطلبه منه ال��وزارة يف هذه االأح��وال. وطبقا مل�سروع  وعلى �ساحب العمل 
القانون يلتزم العامل بااللتزامات الواردة يف عقد العمل باالإ�سافة اإىل ما ياأتي: 1. اأداء 
العمل بنف�سه تبعاً لتوجيه واإ�سراف �ساحب العمل، وطبقاً ملا هو حمدد بالعقد، واأن يبذل 
يف تاأديته العناية الالزمة، واأال ينقطع عن العمل بغري عذر مقبول . 2. مراعاة عادات 
3. االلتزام باأوامر �ساحب العمل اخلا�سة  وتقاليد املجتمع وااللتزام باالآداب العامة . 
اأو  القانون  اأو  العقد  ما يخالف  االأوام��ر  يكن يف هذه  املتفق عليه ما مل  العمل  بتنفيذ 
املحافظة   .4 القانونية  امل�ساءلة  اأو  للخطر  يعر�سه  ما  اأو  العامة  واالآداب  العام  النظام 
ت�سرفه،  اأو حتت  يكون يف عهدته،  ما  العمل وكل  واأدوات  العمل  على ممتلكات �ساحب 
واالعتناء بها العناية الالزمة والقيام بجميع االإجراءات ال�سرورية حلفظها و�سالمتها 
االأ�سرار التي يطلع عليها بحكم عمله ولو بعد  اإف�ساء  وعدم  اخل�سو�سية  احرتام   5-

انتهائه .
6. عدم ا�ستخدام اأدوات العمل خارج مكان العمل اإال مبوافقة �ساحب العمل واالحتفاظ 
بهذه االأدوات يف االأماكن املخ�س�سة لها -7 تقدمي العون وامل�ساعدة الالزمة يف حاالت 

الكوارث واالأخطار التي تهدد مكان العمل اأو �سالمة املوجودين فيه .
8.اأال يعمل اإال مبوجب ت�سريح عمل �سادر له من الوزارة ووفقا ل�سروط هذا الت�سريح. 
املدون يف ت�سريح العمل خالل فرتة  اإقامته  تغيري حمل  الوزارة يف حال  ُيخطر  اأن   .9

زمنية ال تتعدى �سبعة اأيام من تاريخ التغيري .
واأكد م�سروع القانون اأنه يجب على �ساحب العمل اإبالغ الوزارة خالل خم�سة اأيام من 

تغيب العامل عن العمل دون �سبب م�سروع.
وطبقا مل�سروع القانون يكون مكتب اال�ستقدام هو �ساحب العمل يف الت�سغيل املوؤقت دون 
من  امل�ستفيدين  اأ�سرته  اأو  الطبيعي  ال�سخ�س  قبل  العامل  التزامات  من  ذلك  ينال  اأن 

املوؤقت.  الت�سغيل  اإج��راءات و�سروط  القانون  التنفيذية لهذه  اخلدمة، وتنظم الالئحة 
وعلى املكاتب العاملة يف جمال اال�ستقدام اأو الت�سغيل املوؤقت للعمال اأن ت�سوي اأو�ساعها 
وفقا الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذاً له خالل �ستة اأ�سهر من 

تاريخ العمل بهذا القانون.
الكعبي وزي��رة الدولة ل�سوؤون  واطلع املجل�س على ر�سالة واردة من معايل نورة حممد 
املجل�س الوطني االحتادي ب�ساأن حتفظات �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة - حفظه اهلل - 
على بع�س التعديالت التي اأدخلها املجل�س على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن االإجراءات 

ال�سريبية.
ومت اإحالة حتفظات �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل على التعديالت التي اأدخلها 
املجل�س على م�سروع قانون احتادي ب�ساأن االإجراءات ال�سريبية، اإىل جلنة ال�سوؤون املالية 

واالقت�سادية وال�سناعية الإعداد تقريرها ب�ساأنه.
ب�ساأن  املجل�س  تو�سيات  تت�سمن  للحكومة  �سادرتني  ر�سالتني  على  املجل�س  اطلع  كما 
الهيئة  �سيا�سة  مو�سوع  وب�����س��اأن  وال��ب��ح��ري،  ال��غ��ذائ��ي  االإن��ت��اج  وتعزيز  حماية  مو�سوع 

االحتادية للموا�سالت الرية والبحرية.
الغذائي  االإن��ت��اج  وتعزيز  حماية  مو�سوع  �ساأن  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  تو�سيات 

والبحري .
 2017-4-11 بتاريخ  املعقودة  ناق�س يف جل�سته  قد  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  وكان 
بتاريخ  امل��ع��ق��ودة  جل�سته  “ ويف  وال��ب��ح��ري  ال��غ��ذائ��ي  االإن��ت��اج  وتعزيز  “ حماية  مو�سوع 

اإ�سدار التو�سيات املرفقة. اإىل  انتهى   2017/5/23
“ا�ستدامة م�سادر الغذاء وتنوعها” وربطها  �ساأن  وبرامج حمددة يف  �سيا�سات،  1.و�سع 

بروؤية االمارات 2021 ومئوية االمارات 2071.
الدولة  م�ستوى  على  التقليدية  امل���زارع  وت�سجيع  لدعم  حم��ددة  عمل  نظم  2.و�سع 
البال�ستيكية،  والبيوت  الزراعية،  ال�سوب  كا�ستخدام  فعالة  وتقنيات  و�سائل  وا�ستخدام 

والزراعة امللحية واملائية، وطرق الري احلديثة.
على ت�سجيع اال�ستثمارات يف جمال الغذاء يف الدولة والعمل على تطويرها،  3.الرتكيز 
وفتح منافذ التوزيع الالزمة لهذه الب�سائع، مع عدم اغفال اال�ستثمارات الزراعية يف 
اخلارج، وو�سع برامج تنفيذية م�سحوبة بخطط ت�سغيلية حول توعية املجتمع باأهمية 
ا�ستثمار االإنتاج املحلي يف القطاع الزراعي املزارع الرتفيهية وال�سمكي على اأن ت�ستهدف 

هذه الرامج موؤ�س�سات القطاع اخلا�س واملواطنني واملزارعني املحليني.
موارد املياه يف الدولة، مبا يوؤدي اإىل  الإدارة  والقانونية  الت�سريعية  االأطر  4.مراجعة 
االأخرى،  اجلهات  التعاون مع  اأطر  يف  النافذة حاليا خا�سة  للقوانني  الفعلي  التطبيق 
وو�سع الرامج التوعوية الالزمة لرت�سيد ا�ستخدام املياه وادراج مبادرات يف �ساأن علوم 
ا�ستخدام  على  والت�سجيع  بالدولة،  املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�سناعي  اال�ستمطار 
واالأن�سطة  الزراعة  املعاجلة يف  املياه  وا�ستخدام  املياه،  العاملية لرت�سيد  التقنيات  اأف�سل 

االأخرى.
ال�سيد من خالل  تنظم عملية  التي  والقرارات  الت�سريعات  بع�س  يف  النظر  5.اإعادة 
االآتي: -ال�سروط واملتطلبات القانونية التي تنظم عملية ال�سيد خا�سة عملية ال�سيد 

اجلائر.
-ال�سروط الوظيفية لنائب النوخذة تداركا للكثري من املمار�سات ال�سلبية.

االقت�سادية  املياه  يف  ال�سيد  من  اخلارجية  ال�سيد  �سفن  ملنع  �سارمة  �سوابط  -و�سع 
للدولة.

-حتديد ت�سدير االأ�سماك للخارج وو�سع ن�سب حمددة للت�سدير من خالل اجلمعيات 
التعاونية ل�سيادي اال�سماك اأو اجلهات امل�سرحة.

التنوع  ا�ستدامة  ل�سمان  البحرية  البيئة  على  املحافظة  ���س��ان  يف  م��ب��ادرات  6.و�سع 
البحري، وت�سديد العقوبات على املخالفني.

احليوانية  وال����روة  بالبيئة  خ��ا���س  ومعلوماتي  اح�سائي  م��رك��ز  اإي��ج��اد  7.�سرورة 
والنباتية والبحرية، يخت�س بجمع املعلومات والبيانات واالإح�ساءات، واجراء املقارنات 
مثل  املتغريات  بكافة  وربطها  القرار  ملتخذي  الالزمة  التقارير  واإ���س��دار  والتحليالت، 
�سندوق  اأو  برنامج  8.ايجاد  والبحري وغريها.  الزراعي  االإنتاج  وزيادة  ال�سكان  زيادة 
يف  بدورها  القيام  على  ت�سجيعا  الدولة  يف  وال�سمكية  الزراعية  االأب��ح��اث  مراكز  لدعم 
حتقيق االأمن الغذائي، واال�ستفادة منها بالطريقة اأو ال�سكل الذي يكفل ا�ستدامة الغذاء 

للمواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة.
املحفزة  الرامج  و�سع  خالل  من  وال�سيادين  املزارعني  مهن  توطني  على  9.العمل 
الكادر  اإىل زيادة وتاأهيل  ا�ستدامة هذه املهن واالأم��ن الغذائي باالإ�سافة  لهم مبا يكفل 
الفني الالزم من االأطباء البيطريني واملفت�سني وغريهم، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية 

يف الدولة.
10. العمل على تنفيذ تو�سيات املجل�س الوطني االحتادي حول االأمن الغذائي واملائي 
يف الف�سل الت�سريعي الرابع ع�سر، ومو�سوع حماية املواطنني العاملني يف مهنة ال�سيد 

والزراعة يف الف�سل الت�سريعي اخلام�س ع�سر.
ال��ه��ي��ئ��ة االحتادية  “�سيا�سة  م��و���س��وع  ���س��اأن  االحت�����ادي يف  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ت��و���س��ي��ات 

للموا�سالت الرية والبحرية”.
 2017/4/26 بتاريخ  املعقودة  ناق�س يف جل�سته  الوطني االحت��ادي قد  املجل�س  وكان 
مو�سوع “ �سيا�سة الهيئة االحتادية للموا�سالت الرية والبحرية “ ويف جل�سته املعقودة 

بتاريخ 2017/5/24 انتهى اإىل اإ�سدار التو�سيات املرفقة.
والتدابري االأمنية يف اإدارة وت�سغيل  االأمن  املخاطر وم�ستويات  تقييم  1.توحيد معايري 
للجودة  املعتمدة  الدولية  والت�سنيفات  للمعايري  وفقاً  التحتية  البنية  املوانئ وم�ستوى 

العاملية.
اال�ستيعاب  درجة  ح�سب  وت�سنيفها  الدولة  يف  البحرية  املنافذ  جميع  وح�سر  2.م�سح 

واخلطورة وو�سع الت�سريعات االأمنية لها.
مع اجلهات املحلية والدولية  التفاهم  مذكرات  الثنائية  االتفاقيات  وتنفيذ  3.تفعيل 
�سال�سل  مع  والتوا�سل  وتعقبها  ال�سحنات  و�سول  مواعيد  ب�سبط  يتعلق  مبا  خا�سة 
وخارج  داخ��ل  والعمالء  املوردين  بني  العالقة  ذات  العمليات  وتنظيم  العاملية،  التوريد 

الدولة.
4.االنتهاء من الت�سريعات واللوائح املنظمة لل�سكك احلديدية مما يرتتب عليها حت�سني 

م�ستوى البنية التحتية للنقل، واالأداء اللوج�ستي داخل وخارج الدولة.
لتعزيز  الالزمة  باالعتبارات  وحتديثها  احلالية  املحلية  النقل  ا�سرتاتيجيات  5.تقييم 
وج��ه��ات نظر جميع  االع��ت��ب��ار  االأخ���ذ يف  م��ع  االحت����ادي،  امل�ستوى  امل�����س��ت��دام على  النقل 

االأطراف املعنية.
وتطبيقه؛  التجاري  البحري  النقل  ق��ان��ون  وحت��دي��ث  اعتماد  متابعة  يف  6.االإ�سراع 
باالإ�سافة  عاملياً،  املطلوبة  ال�سالمة  م�ستوى  على  والتفتي�س  الرقابة  عمليات  يف  لدوره 
اإىل حماية البيئة البحرية. 7.العمل على و�سع خطط وبرامج عمل حمددة ملنع تداخل 
االخت�سا�سات بني اجلهات املحلية والهيئة فيما يتعلق بت�سريعات تنظيم النقل الري 

والبحري.
املرورية. ال�سالمة  م�ستويات  لرفع  التوعوية  احلمالت  عدد  8.زيادة 

املحورية  احلمولة  حت��دي��د  ���س��اأن  يف   1987 ل�سنة   8 رق��م  ال��ق��ان��ون  وتنفيذ  9.تفعيل 
للمركبات خا�سة ما يتعلق باحلموالت واالأوزان فوق احلد امل�سموح به.

حمددة لت�سجيع ا�ستخدام و�سائل النقل  عمل  وبرامج  خطط  و�سع  على  العمل   .10
اجلماعي خا�سة ما يتعلق بتقدمي دعم احتادي للجهات املحلية املعنية بالنقل.

ذات  اال�سرتاتيجية  املبادرات  لتنفيذ  والكافية  الالزمة  املالية  املخ�س�سات  11.توفري 
االأولوية يف قطاعات النقل الري والبحري.

النقل، والنقل امل�ستدام  بدائل  ب�ساأن  الهيئة  خلطط  ا�سرتاتيجية  م�سرعات  و�سع   .12
ملجاراة النمو ال�سريع مبدن الدولة، واإيجاد حلول ناجعة الإ�سكالية االختناقات املرورية 

خا�سة بني االإمارات وبع�سها.
اال�سمنتية  اإزال��ة احلواجز  الطرق مثل  الذكية يف ت�سميم  التقنية  ا�ستخدام  13.زيادة 
الواقعة على الطرق الرئي�سية وا�ستبدالها بخدمات احلواجز الذكية بحيث تفتح حارات 
الذهاب واالإياب ح�سب االزدحام، كما هو متبع يف بع�س بلدان العامل لعالج االختناقات 
املرورية. واطلع اأع�ساء املجل�س على بيان �سادر عن املجل�س الوطني االحتادي مبنا�سبة 
الذكرى 36 لتاأ�سي�س جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي ي�سادف يف اخلام�س 

والع�سرين من �سهر مايو.
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زايد بن حمدان بن زايد ي�سهد حف�ل تكرمي طالب برنامج التدريب 

الع�سكري باأكادميية ال�سيخ زايد

خرباء : الإمارات �ستكون املكان الأكرث �سداقة يف العامل لأ�سحاب الهمم 

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  بن  حمدان  بن  زاي�د  ال�س�يخ  �سهد 
اأكادميية  اأقامته  اآل نهيان احلفل الذي 
مبنا�سبة  للبنني  اخلا�سة  زاي��د  ال�سيخ 
تكرمي طالب برنامج التدريب الع�سكري 

. للعام الدرا�سي 2017-2016 
وح�����س��ر احل��ف��ل ���س��ع��ادة خ���دمي الدرعي 
و���س��ع��ادة ال��ل��واء رك���ن ه���الل زي���د �سعيد 
خادم  علي  رك��ن  ال��ل��واء  و�سعادة  ال�سحي 
بن  �سعيد  ب��ن  خالد  و���س��ع��ادة  املن�سوري 
عمان  �سلطنة  ���س��ف��ري  اجل�����رادي  ���س��امل 
ال��دول��ة وع��دد من �سباط القوات  ل��دى 
الوطنية  اخل����دم����ة  وه���ي���ئ���ة  امل�����س��ل��ح��ة 
بالدولة  وامل�������س���وؤول���ني  واالح���ت���ي���اط���ي���ة 

واأولياء اأمور الطالب.
ن���ائ���ب مدي�ر  ال�����س��ح��ي  اأح���م���د  واأل����ق����ى 
للبنني  اخلا�سة  زاي��د  ال�س�يخ  اأكادميية 
كلمة رحب فيها براعي احلفل واحل�سور 
وك�ل�نا  اأمامكم  نقف  ال��ي��وم  اإن�نا   : وق��ال 

ب���ني قيادة  امل�������س���رتك  ب���ال���ت���ع���اون  ف��خ��ر 
العامة  ال��ق��ي��ادة  امل�����س��ان��دة يف  ال���وح���دات 
زايد  ال�سيخ  واأكادميية  امل�سلحة  للقوات 
برنامج  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ل��ل��ب��ن��ني  اخل���ا����س���ة 
وال�������ذي يهدف  ال��ع�����س��ك��ري  ال���ت���دري���ب 
مناحي  مل��خ�����ت�����ل��ف  ال�����س��ب��اب  اإع������داد  اإىل 
الفعالة،  امل�����س��ارك��ة  وت�����س��ج�����ي��ع  احل���ي���اة 
ال�سلوكي،  ال�سبط  م��ه��ارات  واك��ت�����س��اب 
الرامج  من  اال�س�تف��ادة  اإىل  باالإ�سافة 
ال��وط��ن��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، التي  واخل������رات 
تعتمد ع�لى املفاهيم والثقافة الع�سكرية 
واالأخالقية، مبا يع�زز الث�ق�ة واالع�تماد 
ال���ذات، وامل��ب��ادرة وال���والء وتقدمي  على 

اخل�دمات لالآخ�رين وللوطن.
تاأهيل  ع��ل��ى  ك���ذل���ك  ن��ع��م��ل   : واأ�����س����اف 
لرنامج  وب��ج��دارة  لالن�سمام  الطالب 
وتهيئتهم  م�ستقبال،  الوطنية  اخلدمة 
ووجدانيا  ب��دن��ي��ا  اإع��������دادا  واإع�����داده�����م 

و�سحيا.
التدريب  برنامج  اأن  اىل  ال�سحي  واأ�سار 

�سبتمر  ان��ط��ل��ق يف  وال�����ذي  ال��ع�����س��ك��ري 
ال�ساد�س  ال�سف  م��ن  للطالب   2016
�سيتواىل  وال���ذي  الثامن  ال�سف  وحتى 
االأع�وام  يف  الدرا�سية  املراحل  ت�ق�دم  مع 
القادمة خ�سع خالله الطالب لرنامج 
وفق  اأ�س�هر  ت�س�عة  ملدة  متكامل  تدريبي 

منهاج ع�سكري وتربوي مدرو�س.
الرائع  االإجن��از  وب��ارك للخريجني ه�ذا 
الوالء  تعزز  وطنية،  مفخرة  يعد  ال��ذي 
واالن��ت��م��اء ل���دى ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن تلقوا 
التدريبات والتمارين النظرية والعملية 
اأيدي مدرب�ي�ن موؤهلي�ن من قيادة  على 
الوحدات امل�ساندة ومت اعتماد الرنامج 
من جمل�س اأبوظبي للتعليم، وت�سمينه 
للمنهاج الدرا�سي، وفق النظام االأمريكي 

الذي تطبقه االأكادميية.
ال�س�يخ  اأك��ادمي��ي��ة  ن��ائ��ب مدي�ر  ت��وج��ه  و 
ال�سكر  ب��ج��زي��ل  للبنني  اخل��ا���س��ة  زاي����د 
يف  امل�ساندة  ال��وح��دات  لقيادة  والتقدير 
على  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 

تعاونها ودعمها واإ�سهاماتها التي مكنت 
من جناح الرنامج والعمل على تدريب 
تدريبي  منهاج  وفق  وتاأهيلهم  الطالب 
حمدد مبعلومات اأ�سا�سية اأدت اإىل �سقل 
وتهيئة املتدرب ج�سديا وع�ق�ليا ومع�نويا 
البدنية  ق���درات���ه  ت��ن��م��ي��ة  يف  و���س��اه��م��ت 
والوجدانية الكت�ساب املهارات الع�سكرية 
الالزمة الجتياز املراحل التدريبية التي 

التحق بها.
الطالب  اأدرك  ل��ق��د   : ال�����س��ح��ي  وق�����ال 
ومنذ اليوم االأول اللتحاقهم بالرنامج 
واالأ�سا�سية  ال��ه��ام��ة  ال���رام���ج  م��ن  اأن����ه 
امل��ط��ب��ق��ة يف االأك���ادمي���ي���ة، واأث���ب���ت���وا من 
خالله مدى ق�درتهم وا�س�تعدادهم على 
لالأوامر  واالن�����س��ي��اع  ال��ت��دري��ب،  حت�مل 

والتعليمات.
وخاطب الطالب يف ختام كلمته وقال : 
اأبنائي الطالب، ليكن الدفاع عن الوطن 
ه�دفكم..  ل��ه  ال��وف��اء  ول�يك�ن  اأم��ل�����ك��م.. 
اأوفياء  كونوا حماة ح�ق�يق�ي�ني لدول�ت�نا، 

لها ولقادتها.. حتى تظل رايتها خفاقة 
نبارك  اإننا  االأزم���ان..  م��دى  عالية على 
لكم اليوم هذا االإجناز الع�ظيم متم�ن�ي�ن 

لكم دوام التوفيق.
العرو�س  بع�س  ع��ل��ى  احل��ف��ل  وا���س��ت��م��ل 
ع����دد م���ن الطالب  اأداه�������ا  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأدوا ق�سم  امل�ت�مي��زين يف الرنامج.. كما 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  الوالء لدولة 
ورئ��ي�����س��ه��ا ب����اأن ي��ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى قوانني 
حدودها  يحموا  واأن  ود�ستورها  الدولة 
ق��ادت��ه��م يف  اأوام����ر  واأن يطيعوا  واأم��ن��ه��ا 
واأن يحافظوا على  والبحر واجل��و  الر 

�سرف �سالحهم حتى يذوقوا املوت.
دروع  ت����ق����دمي  مت  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
الداعمة  للجهات  التذكارية  االأكادميية 

للرنامج.
وت�سلم ال�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل 
نهيان درعا تذكارية من قيادة الوحدات 
امل�ساندة ودرعا اآخر من اأكادميية ال�سيخ 

زايد اخلا�سة للبنني.

و مت تكرمي الكادر امل�سرف وامل��درب من 
قيادة الوحدات امل�ساندة والفئة املتميزة 
برنامج  يف  امل�������س���ارك���ني  ال����ط����الب  م����ن 
الطلبة  وج��م��ي��ع  ال��ع�����س��ك��ري  ال���ت���دري���ب 

امل�ساركني يف الرنامج.
بن  زاي�����د  ال�س�يخ  اأك���د  املنا�سبة  ب��ه��ذه  و 
اهتمام  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
على  للدولة  الر�سيدة  القيادة  وحر�س 
دعم وتنظيم الرامج واالأن�سطة لطلبة 
التدريب  املدار�س، ومن �سمنها برنامج 
ال���ع�������س���ك���ري ب���ه���دف ا����س���ت���ث���م���ار اأوق������ات 
الوطن وعدته  ث��روة  الذين هم  الطلبة 
ال�سعور  تعميق  على  والعمل  للم�ستقبل 
ب��االن��ت��م��اء ل��ل��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة واح����رتام 
الوالء  قيم  وغر�س  والقوانني  االأنظمة 
واإع���داد جيل  وقيادتها  االم���ارات  لدولة 
من ال�سباب على درجة عالية من الوعي 

والثقافة.
و ق���ال اإن م��ث��ل ه���ذه ال���رام���ج ت��ب��ث يف 
الطلبة روح الفداء وال�سجاعة واالإقدام 

والدفاع  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  والت�سحية 
عنه م�سريا اإىل اأهمية انخراط الطلبة 
يف برامج التدريب الع�سكري مللء الفراغ 
واكت�ساب  ال�����س��وء  رف���ق���اء  ع���ن  وال��ب��ع��د 
ال��ق��درات يف اجلوانب  لتطوير  امل��ه��ارات 
واالأن�سطة  ال����رام����ج  ع����ر  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
امل�����س��اح��ب��ة ل��ل��ت��دري��ب ال��ع�����س��ك��ري نظرا 
النعكا�ساتها االإيجابية على �سخ�سياتهم 
االأوامر  واإط��اع��ة  االن�سباط  حيث  م��ن 
وحتمل  ال���وق���ت  واإدارة  ال��ن��ظ��ام  وت��ع��ل��م 
واالعتماد  بالنف�س  وال��ث��ق��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ب��ن حمدان  زاي��د  ال�سيخ  اأ���س��اد  و  عليها. 
الوحدات  قيادة  بني  امل�سرتك  بالتعاون 
للقوات  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  يف  امل�����س��ان��دة 
امل�سلحة واأكادميية ال�سيخ زايد اخلا�سة 
التدريب  ب��رن��ام��ج  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ل��ل��ب��ن��ني 
اإىل  ودعاهم  الطالب  وهناأ   . الع�سكري 
التدريب  درب  ع��ل��ى  ال�����س��ري  م��وا���س��ل��ة 
و���س��ق��ل م��ه��ارات��ه��م واك��ت�����س��اب اخل���رة 

والت�سلح بالعلم واملعرفة.

•• دبي -وام:

اأك��د خ��راء متخ�س�سون يف جمال 
الهمم  اأ�سحاب  االأ�سخا�س  خدمة 
يف  ت�سري  االإم������ارات  اأن  ال���دول���ة  يف 
ت�سبح  ل��ك��ي  ال�����س��ح��ي��ح  ال���ط���ري���ق 
العامل  ���س��داق��ة يف  االأك�����ر  امل���ك���ان 
ال��ه��م��م وت��وف��ري الدعم  الأ���س��ح��اب 
ال��ق��وي وال��ف��ر���س ال��ت��ي م��ن �ساأنها 
متكينهم وم�ساعدتهم على تقدمي 
اأف�������س���ل م����ا ل���دي���ه���م ودجم����ه����م يف 
الذين  وق����ال اخل�����راء   . امل��ج��ت��م��ع 
اال�ست�ساري  امل��ج��ل�����س  ي�����س��ك��ل��ون 
الهمم”  “اأ�سحاب  اك�سبو  ملعر�س 
الذي   - يف ن�سخته الثانية 2017 
���س��ي��ق��ام ب���دب���ي يف ال���ف���رتة ب���ني 7 
رعاية  القادم حتت  نوفمر   9 اإىل 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
املدين رئي�س موؤ�س�سة مطارات دبي 
الرئي�س االأعلى الرئي�س التنفيذي 
ل��ط��ريان االم����ارات وامل��ج��م��وع��ة اأن 
ياأتي على الرغم من  ه��ذا احل��دث 

الوعي  بن�سر  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات 
اأ���س��ح��اب الهمم  ح���ول اح��ت��ي��اج��ات 
والو�سول اإىل اأ�سخا�س ينتمون اإىل 
واإىل  جن�سية   200 ع��ن  يزيد  م��ا 
و�سيعمل  ثقافية متنوعة.  خلفيات 
يتاألف  ال��ذي  اال�ست�ساري  املجل�س 
من ممثلني عن جهات دولية وعن 
القطاعني احلكومي واخلا�س على 
اأ�سحاب  اك�����س��ب��و  م��ع��ر���س  ت��وج��ي��ه 
اأع����ل����ى  م�������س���ت���وي���ات  اإىل  ال����ه����م����م 
قيادة  روؤي���ة  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 
دولة االإم��ارات الرامية اإىل متكني 
ودمج واحتواء االأ�سخا�س اأ�سحاب 
الهمم يف املجتمع اإ�سافة اإىل جعل 
من  ميكن  مثالية  من�سة  املعر�س 
امل�سلحة  اأ���س��ح��اب  ل��ك��اف��ة  خ��الل��ه��ا 
العمل معا نحو جعل دولة االإمارات 
العامل  ���س��داق��ة يف  االأك�����ر  امل���ك���ان 
الهمم  اأ���س��ح��اب  م���ن  ل��الأ���س��خ�����س 
بحلول العام 2020 باالإ�سافة اإىل 
التحديات  لبع�س  احل��ل��ول  اإي��ج��اد 

التي تواجه اأ�سحاب الهمم.
وي�سم املجل�س اال�ست�ساري ملعر�س 

يف   2017 الهمم  اأ�سحاب  اك�سبو 
اإ�سفانا اخلطيب  ع�سويته كال من 
لتدريب  ال�����ن�����ور  م����رك����ز  م�����دي�����رة 
االإعاقة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  وت��اأه��ي��ل 
العامة  امل����دي����رة  ع���ث���م���ان  وم������رمي 
را���س��د للمعاقني وم��ن��ى عبد  مل��رك��ز 
م���دي���رة مدينة  ال��ي��اف��ع��ي  ال���ك���رمي 
االإن�سانية  ل��ل��خ��دم��ات  ال�������س���ارق���ة 
التنفيذية  الرئي�سة  الفهيم  ورمي 
عائ�سة  وال��دك��ت��ورة  ���س��درة  ملوؤ�س�سة 
���س��ع��ي��د احل�����س��ي��ن��ي م���دي���رة مركز 
منزل وعقاب قا�سم البدارنة كبري 
الوظيفي  ال���ع���الج  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ي 
التقنية مركز  االأجهزة  وا�ست�ساري 
امل�ساندة  للتكنولوجيا  “معني” 
تنمية  ب�������وزارة  ال��ه��م��م  الأ����س���ح���اب 
اخلطيب  اإ�سفانا  وق��ال��ت  املجتمع. 
للمجل�س  االأول  االج��ت��م��اع  خ���الل 
اال�ست�ساري اأن هذا احلدث �سي�سم 
القراراملعنيني  �سانعي  م��ن  لفيفا 
توفري  ب���ه���دف  االإع�����اق�����ة  ب���ق���ط���اع 
روؤية  م��ع  م��ت��واف��ق��ة  عملية  ح��ل��ول 

احلكومة.

من جانبها اأكدت الدكتورة عائ�سة 
كر�س  املعر�س  اإن  احل�سيني  �سعيد 
خم�س�سة  من�سة  كاأ�سخم  نف�سه 
الأ����س���ح���اب ال��ه��م��م ح��ي��ث ل���ن يتم 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى االأ����س���خ���ا����س من 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وح�����س��ب ب��ل على 
ت�سهيل  ب���ه���دف  امل���ج���ت���م���ع  ك���ام���ل 
اأ�سحاب  م��ن  االأ���س��خ��ا���س  ان��دم��اج 

الهمم وتوفري فر�س اأف�سل لهم .
وذكرت رمي الفهيم اأن هذا املعر�س 
لتوليد  حم���ف���زا  ع���ام���ال  ���س��ي��ك��ون 
الوعي لدى عموم املجتمع للتعاون 
يف �سبيل متكني االأ�سخا�س اأ�سحاب 
على  للم�ساركة  املنطقة  يف  الهمم 
كافة  ت��ام يف  وب�سكل  امل�����س��اواة  ق��دم 
اأع�ساء  و���س��ل��ط  احل���ي���اة.  جم����االت 
على  ال�����س��وء  اال���س��ت�����س��اري  املجل�س 
املعر�س  ان���ع���ق���اد  اأث����ن����اء  احل����اج����ة 
الإ���س��ت�����س��اف��ة م���ن���ت���دى مي���ك���ن من 
خالله اأن تلتقى املراكز واملوؤ�س�سات 
وتتعاون  واجل���م���ع���ي���ات  اخل����ريي����ة 
يواجهها  التي  التحديات  ملعاجلة 
هذا القطاع. و�سيوفر املعر�س بناء 

اال�ست�ساري  املجل�س  تو�سيات  على 
الن�ساطات  م����ن  اأو������س�����ع  ن���ط���اق���ا 
االأطفال  اإدم�����اج  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
وال��ب��ال��غ��ني وذل����ك ب��ه��دف تقدمي 
نطاق ال متناهي من الفر�س التي 
اأ�سحاب  م��ن  ل��الأ���س��خ��ا���س  ت��ت��وف��ر 
حتالف  واأع��ل��ن  املنطقة.  يف  الهمم 
االأو�سط  ال�سرق”  “ريد  �سركتي 
ال�سبا” للعالقات  للمعار�س و”ند 
العامة وتنظيم املعار�س اأن املعر�س 
ال��ث��ان��ي��ة ميزات  ���س��ي��ق��دم يف دورت����ه 
خم�س�سة  من�سة  تت�سمن  جديدة 
ميكن  التجارية  االأع��م��ال  لتوفيق 
م���ن خ��الل��ه��ا ال���رب���ط ب���ني مهنيي 
االإجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  وم���راك���ز 
التجارية  وال�����س��رك��ات  ل��ل�����س��رك��ات 
ال����دول����ي����ة م�����ن ج���ه���ة واأ�����س����ح����اب 
امل�سلحة املحليني من جهة اأخرى. 
وذكر دانيال قري�سي مديرمعر�س 
اأن   2017 الهمم  اأ�سحاب  اك�سبو 
�سعيد  على  التحديات  اأك���ر  اأح���د 
يتمثل  واالإدم�����اج  االإح���ت���واء  تعزيز 
الذين  النا�س  ب��ني  ال��وع��ي  ن�سر  يف 

ي��ن��ح��درون م���ن خ��ل��ف��ي��ات خمتلفة 
جمل�س  ت��اأ���س��ي�����س  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ع�سويته  يف  يت�سمن  ا���س��ت�����س��اري 
و�سانعي  ودوليني  حمليني  خراء 
القطاع يعتر خطوة  ق��رار يف هذا 
اإىل االأمام ت�سمن اأن يقدم املعر�س 

احلياتية  ل���ل���م�������س���اك���ل  احل�����ل�����ول 
واأن يقدم قيمة م�سافة  احلقيقية 
اأ���س��ح��اب الهمم  ل��الأ���س��خ��ا���س م��ن 
العناية  وم���ق���دم���ي  وع���ائ���الت���ه���م 
الن�سح  خ�����الل  م����ن  وذل������ك  ل���ه���م 
التكنولوجيات  واأح��دث  واخلدمات 

اأن  يذكر  املعر�س.  �سيقدمها  التي 
املعر�س  ه��ذا  م��ن  االأوىل  الن�سخة 
الق���ت جن��اح��ا ك��ب��ريا ح��ي��ث متكنت 
م���ن ا���س��ت��ق��ط��اب م���ا ي���زي���د ع���ن 6 
اآالف م�سارك ينتمون اإىل 41 بلدا 

و148 عار�سا من 24 بلدا.

�سادرت ح��يل 4000 عب�ة م�ستح�سر�ت ع�سبية و�ألعاب �أطفال وعد�سات

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة تفتي�سية على حمالت معار�ش اخليام يف بني يا�ش
•• اأبوظبي –الفجر:

)معار�س  حم��ال  على  مكثفة  تفتي�سية  حملة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
اخليام( يف بني يا�س بهدف التاأكد من التزامها مبعايري ال�سحة العامة ومظهر 
 – والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  تاأتي هذه احلملة حر�سا من  املدينة، حيث 
ال�سحية اخلا�سة  واملعايري  امل�ستويات  اأرقى  اأبوظبي على توفري  بلدية مدينة 
وال�سالمة  ال�سحة  العامة وحتقيق متطلبات  النظافة  باملعرو�سات ومب�ستوى 
اأف��راد املجتمع . واأك��دت البلدية اأن فرق التفتي�س تكثف من ن�ساطاتها  جلميع 
رم�سان  �سهر  ق��دوم  اق��رتاب  مع  وخ�سو�سا  واالأع��ي��اد  املنا�سبات  مع  بالتزامن 

على  مكثفة  وم�سائية  �سباحية  تفتي�سية  حمالت  تنظيم  خ��الل  من   ، املبارك 
املعار�س وحمالت بيع املواد اال�ستهالكية بهدف التاأكد من تطبيق ا�سرتاطات 
ال�سحة العامة والنظافة بالن�سبة الأماكن العر�س وكذلك مطابقة املعرو�سات 
مع املوا�سفات واملعايري ال�سحية الواجب توافرها يف هذه املواد اال�ستهالكية، و 
تتعامل البلدية بجدية تامة مع املخالفات ال�سحية وتطبق القوانني اخلا�سة 
باملخالفات يف حال ح�سولها وذلك يف �سعي اأكيد لتوفري بيئة ت�سوق اآمنة و�سحية 
جلميع مرتادي املعار�س واملحال التجارية . واأَ�سافت البلدية اأن احلملة اأ�سفرت 
عن م�سادرة 1400عد�سة للعيون ، و2044 علبة العاب اأطفال جيالتني مواد 
، و35 عبوة كرميات  2 عبوة مواد ع�سبية غري مرخ�سة  هالمية برتولية، و 

طبية وم�ستح�سرات غري مطابقة لل�سروط ال�سحية واملوا�سفات املطلوبة.
ونوهت البلدية اأن حمالت التفتي�س تهدف كذلك اإىل مواجهة ظاهرة بيع املواد 
اال�ستهالكية املغ�سو�سة وغري املتوافقة مع املوا�سفات واملعايري ال�سحية املعمول 
املن�ساأة  بلد  �ساملة  للمنتج  التعريفية  البطاقة  والتاأكد من وجود  بها حمليا.. 

والتاريخ واملكونات باللغة العربية اأو االإجنليزية.
كما ركزت احلملة على معاينة وفح�س املواد من حيث �سالحيتها لال�ستهالك 
اأف��راد املجتمع مثل املواد  وم�سادرة واإت��الف اأي مواد ت�سكل خطرا �سحيا على 
اأن  م�سرية  ال�سحية..  لل�سروط  امل�ستوفية  غري  امل��واد  اأو  ال�سالحية  املنتهية 
املعار�س  مكونات  بكل  بحيث حتيط  االأرك��ان  مكتملة  ج��اءت  التفتي�س  حمالت 

وبكل ما يتعلق ب�سحة و�سالمة النا�س وكذلك االأمر يف مواجهة اأي اأن�سطة لبيع 
اأي مواد طبية اأو م�ستح�سرات جتميل غري م�ستوفية لال�سرتاطات واملوا�سفات 

املطلوبة اأو من دون ترخي�س ر�سمي من ال�سلطات املخت�سة . 
واأهابت بلدية مدينة اأبوظبي بالتجار وامل�ساركني يف املعار�س الت�سويقية باأهمية 
الواجب  ال�سحية  واملعايري  بال�سروط  والتقيد  املخت�سة  اجلهات  مع  التعاون 
االأن�سطة،  ل��ه��ذه  املنظمة  ال��ق��وان��ني  خمالفة  وع���دم  معرو�ساتهم  يف  ت��وف��ره��ا 
حمذرة مرتادي املعر�س من تداول وا�ستهالك املواد املخالفة لل�سروط ال�سحية 
وغري معروفة املن�ساأ لكونها غري اآمنة وت�سبب الكثري من االأمرا�س على املدى 

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

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

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

 
 
 

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

 
 التقرير حول البيانات المالية

 رأي مدقق الحسابات 

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

 النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 نطاق التدقيق
 

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

.بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

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

 البيانات المالية وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.إيضاحات حول 
 

 أساس الرأي 

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

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

 التدقيق.
 

 االستقاللية
 

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

 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.
 
 

 

 

)٢( 

 
 

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

 
 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية

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

 . سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ
 

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

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

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

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 

)٣( 

 
 
 

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

 
 (تابع)مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 

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

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

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

 عاملة.

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

 
كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 

 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.
 

 القانونية والتنظيمية األخرىالتقرير حول المتطلبات 
 

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

 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 ٢٠١٧مارس  ٢٨
 
 
 
 

 دوجالس أومهوني
 ٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

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

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

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

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

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

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

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

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

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

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

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

 
 

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

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

 المسؤول اإلقليمي األول                                                                                   المدير المالي
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

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

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

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

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

١٢١٫٨٥٦٠٩٥٫٠٢٢٫١ مجموع الموجودات
 

 المطلوبات ورأس المال واالحتياطيات
 المطلوبات

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

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

٥٥٣٫٤٩٤٥٦٥٫٦٦٤ مجموع المطلوبات
 

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

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

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

 
 

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

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

 بيان الدخل الشامل
 
ديسمبر ٣١السنة المنتهية في  

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات 
ألف درهمألف درهم 
 

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

٩٢١٫٧٩٦٤٫٦ صافي إيرادات الفوائد
 

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

-٧٠ إيرادات أخرى
١٢١٫٢٥٧٧٩٫٢٩ ربح العمليات

 
)١٦٩٫٢٨()٢٧١٫١٣( ٢٣ مصاريف العمليات

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

         
)٧٨٣٫١()٠٥٣٫١(

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

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

-- األرباح / (الخسائر) الشاملة األخرى
 

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 واالحتياطياتبيان التغيرات في رأس المال 
 

إيضاح 
رأس المال 
المخّصص

االحتياطي النظامي
االئتمانلمخاطر 

احتياطي
قانوني

خسائر 
المجموعمتراكمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

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

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

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

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

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

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

 تعديالت بسبب:
٥٤٣ ٦٣٧              ١٠ استهالك

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

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

        
   ٧٨٣٫١ ٠٥٣٫١

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

           
   ٧٣٠ ٣٧١

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

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

)٦٧٥( -١٥ مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 

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

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

(ب) ٨ في القيمة
         

)٩٧٢٫٩(
         

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

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

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

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

 أنشطة االستثمار
-٧٠ عوائد من بيع ممتلكات ومعدات

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

 

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

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


 رات العربية المتحدةفروع اإلما -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 

    )٨( 

 واألنشطةالتأسيس  ١
 

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

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

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

 اإلمارات العربية المتحدة.
 

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

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

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

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
 

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

 
 أساس اإلعداد ١-٢
 

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

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

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

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

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

    )٩( 

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

 ٢٠١٦يناير  ١في 
 

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

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

 ٢٠١٦يناير  ١

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

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

 ٢٠١٦يناير  ١

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

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

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

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

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

 ٢٠١٦يناير  ١

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

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

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

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٠( 

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

 ولم تقم الفروع بتطبيقها بشكٍل مبكر ٢٠١٦يناير  ١
  

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

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

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

 ٢٠١٧يناير  ١

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

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

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

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

 من اإليرادات والتدفقات النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئها.

 ٢٠١٨يناير  ١

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١١( 

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

 .٣٩رقم 
 

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٢( 

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

 التسجيل والقياس
 

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

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

 االنخفاض في القيمة
 

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

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

 إن المعايير التي تستخدمها الفروع في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:
 
 العجز عن سداد دفعات العقد األصلية أو الفائدة المستحقة عليها.-
 .مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية-
 خرق تعهدات أو شروط القروض. -
 المباشرة في إجراءات إشهار اإلفالس.-
 تراجع المركز التنافسي للمقترض.-
 التراجع في قيمة الضمانات.-
 انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار.-
بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة -

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

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

 المدرجة بالمحفظة.
 

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

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٣( 

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

 االنخفاض في القيمة (تابع) 
 

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

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

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

وألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس الخصائص المماثلة لمخاطر 
 االئتمان (أي على أساس تصنيف الفروع الذي يتضمن نوع األصل والقطاع ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد

والعوامل األخرى ذات الصلة). تتصل هذه الخصائص بعملية تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعات تلك الموجودات 
كونها ُتعد مؤشراً على قدرة المدينين على سداد جميع المبالغ المستحقة عليهم وفقاً للشروط التعاقدية للموجودات الجاري 

 تقييمها.
 

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

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

 الظروف في الفترة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.
 

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

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

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

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

 يتم تحرير المخصص وُيدرج في بيان الدخل الشامل.
 

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

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٤( 

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

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

 
 نقد وما في حكمه ٤-٢
 

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

 المركزي. 
 
 أدوات مالية مشتقة  ٥-٢
 

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

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

 
 مبالغ مستحقة لبنوك وعمالء  ٦-٢
 

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

 
 ممتلكات ومعدات ٧-٢
 

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

 على النحو التالي: 
  
السنوات 
 

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

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

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٥( 

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

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

 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ٨-٢
 

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

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

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

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

 المركز المالي. 
 

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

 
 مخصصات ٩-٢
 

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

 
 تحويل العمالت األجنبية  ١٠-٢
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ)
 

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

 وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للفروع.
 

 المعامالت واألرصدة (ب)
 

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٦( 

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

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

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

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

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

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

 ومصاريف عند تقديم الخدمة
 
 الضريبة  ١٣-٢
 

 ضريبة الدخل الحالية (أ)
 

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

 
 ضريبة الدخل المؤجلة (ب)

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

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

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

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

 
 مقاصة األدوات المالية ١٤-٢
 

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

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٧( 

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

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

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

 
 إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 مراجعة إدارة المخاطر       ١-٣
 

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

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

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

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

 
 مخاطر االئتمان       ٢-٣
 

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

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

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

 االئتمان. 
 

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

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

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٨( 

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

 القروض والسلفيات
 

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

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

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

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

 
 وما يقابلها من درجات التقييم الخارجيةمقياس درجات التقييم الداخلية لدى الفروع 

 

 
وصف الفئة تقييم الفروع

التقييم الخارجي: على أساس 
تقييم وكالة ستاندرد أند 

بورز
 

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

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

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

رة تركيزات مخاطر االئتمان وتحديد سقوفها وضوابطها فور تحديدها، وخاصة ما يتعلق بكل طرف مقابل تقوم الفروع بإدا
 ومجموعة معينة، وكذلك بقطاعات العمل والبلدان المختلفة. 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكٍل رئيسي من خالل وضع سقوف على حجم المخاطر المقبولة من مقترض واحد أو مجموعة 

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

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

 لمراقبة المخاطر والحد منها.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )١٩( 

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

 الضمانات (أ)
 

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

 المصرفية.
 

 

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

 
 المشتقات (ب)

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

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

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

 
 االنخفاض في القيمة والمخصصات  ٣-٢-٣
 

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

 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥

 

قروض 
 وسلفيات

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
في القيمة 

)٪ (

قروض 
وسلفيات 

)٪(

مخصص 
االنخفاض 
 في القيمة

  )٪(
 

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

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

 

 ١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠
 

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

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

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

 )٢٠( 

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

 
   أقصى تعّرض 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

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

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

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

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

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

 وغير الممولة الصادرة للعمالء التي يمكن إلغاؤها دون شروط.
 

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

 مصنفة في الدرجات العليا لنظام التقييم الداخلي للفروع. 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢١( 

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

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

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

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

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

 ٢٠١٦٢٠١٥

 
قروض 

وسلفيات 

الغ مستحقة مب
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 

قروض 
وسلفيات 

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

األخرى 
والمركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
لم يتأخر سدادها ولم تتعرض 

 لالنخفاض في القيمة 
       

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

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

 
ناقصاً: مخصص االنخفاض 

 في القيمة
             

)٨٨٦٫٢٤(-
        

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

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

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

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢٢( 

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

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

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

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

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

 تأخر سدادها لكنها لم تتعرض النخفاض القيمة
 

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

 
 تعرضت النخفاض فردي في القيمة

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

 ألف درهم). ٢٢٫٩٥٧: ٢٠١٥ألف درهم (
 

 قروض وسلفيات ُمعاد جدولتها 
 

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

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

 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٢٣( 

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

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

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

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

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

 محددة.
 

 تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل
 

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٤( 

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

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعتصنيع إنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

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

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

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

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

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٥( 

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

 (تابع)تركيز مخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 
 

المجموعقطاعات أخرىتصنيعإنشاءاتتجارةمؤسسات مالية
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

١٦١٫١٤٩١٥٨٫٨٠٣    ٣٣١٫٦٥١- شروط)
        

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

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

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون 

- شروط)
           

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٦( 

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

 تركيز المخاطر الجغرافية
 

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

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

 المقابلة للفروع:  
 

 البنود المدرجة في الميزانية العمومية
 

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مجلس دول 
التعاون 
الخليجي

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
المجموعأخرىوالتنمية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

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

 والفروع الخارجية
                       

-   
             

 -   
                    
٩٤٣٫٤٠٨

                  
-   

             
٩٤٣٫٤٠٨

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

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

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

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 
   -                  الخارجيةوالفروع 

                  
   - ٥٨٣٫٧٥٦     

                 
   -     ٧٥٦٫٥٨٣ 

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٨( 

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

 إجمالي التعرضات لمخاطر االئتمان بحسب آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية 
 

 
البنود المدرجة في الميزانية 

العمومية
البنود غير المدرجة في الميزانية 

العمومية

 
قروض 
وسلفيات

مبالغ مستحقة 
من البنوك 

ومبالغ 
مستحقة من 

المركز 
الرئيسي 
والفروع 
الخارجية 
األخرى  

مجموع 
المبلغ الممول

مجموع 
المبلغ غير 

المجموعالممول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

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

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

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

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

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

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

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

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب قطاع العمل
 

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

 ٩٠أقل من  
 ً يوما

 ٩٠أكثر من 
 ً المجموعيوما

مخصص 
محدد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 ٨٨٦٫٢٤ ٨٨٦٫٢٤           ٣٨٤٫٢٤        ٥٠٢                 التجارة
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
٤٥٩٤٩٨٫٢٢٩٥٧٫٢٢٩٥٧٫٢٢ التجارة
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٢٩( 

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

 قروض تعرضت النخفاض فردي في القيمة بحسب التوزيع الجغرافي 
 

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

 
 ٩٠أقل من 

 ً يوما
أكثر من 

٩٠  ً المخصصالمجموعيوما

موجودات 
تعرضت 

النخفاض في 
القيمة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

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

 

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

 
 مخاطر السوق  ٣-٣
 

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

 العمالت األجنبية وأسعار األسهم.ومعدالت االئتمان وأسعار صرف 
 

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

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

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

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

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

 أساليب قياس مخاطر السوق
 

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

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

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

 
 مخاطر األسعار ١-٣-٣
 

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

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

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
 

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

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

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

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

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

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

        الموجودات
وأرصدة لدى مصرف نقد 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 

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

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

 الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

             
 ٢٥٣٫٦٣٢

             
 ٢٧٫٤٥١   -                 

                      
-   

         
 ٢٨١٫٠٨٣

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

 والفروع الخارجية
                        

   -
           

 ٥٨٢٫٩٠٥
               

 ٨٥١
                      

   -
         

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

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

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

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 والفروع الخارجية

               
 ١٩٫٩٠٤

                  
 ٢٣٨   -                 

                
 ٨٫٨٦٦

           
 ٢٩٫٠٠٨

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

٦٤٥٫٢٠٦ ١٨٫٣٦٩  ٢١٫٦٣٨  ١٠٩٫٧٤٧    ٤٩٥٫٤٥٢  المجموع
٣٩٠٫٢٥١ (٩٫٦٠٨)٤٫١٨١ ٥٨٦٫٤٩٦)٨١٨٫١٩٠(  صافي مركز الميزانية العمومية

 
األدوات المالية الناشئة بالعمالت تتعرض الفروع بشكٍل محدود للغاية لمخاطر صرف العمالت األجنبية حيث إن أغلب 

األجنبية هي إما بالدوالر األمريكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي. إن العقود اآلجلة المبرمة من قبل الفروع تمثل 
 التزامات متبادلة لشراء وبيع العمالت، وتعد مخاطر صرف العمالت األجنبية المرتبطة بهذه العقود غير هامة.

 
م مخاطر العمالت من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في أسعار الصرف. تفترض الفروع تقلباً في يتم تقيي

 ، وتقّدر التأثير التالي على صافي الموجودات وصافي المطلوبات بذلك التاريخ:٪١٠-/  ٪١٠أسعار الصرف بواقع +
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠ارتفاع بنسبة ٪١٠انخفاض بنسبة ٪١٠  ارتفاع بنسبة 
 

(٣٫٤٥٨)٣٫٤٥٨(١٠٫٩١٥)١٠٫٩١٥ الموجودات
 

٤٫٠٠١(٤٫٠٠١)١٠٫٢١٩(١٠٫٢١٩) المطلوبات
 

٥٤٣(٥٤٣)(٦٩٦)٦٩٦ صافي التأثير على األداء المالي
 

٤٨٩(٤٨٩)(٦٢٦)٦٢٦ التأثير على المركز المالي صافي

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -يكول بنك التمويل واالستثمار كريدي أجر
 

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

                                                 )٣٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر العمالت  ٢-٣-٣
 

 البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية
 

درهم 
دوالر 

المجموعأخرىيوروأمريكي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
التزامات غير مستخدمة 

   -                  -               ٠٢٠٫٧٠٧      -                 (قابلة لإللغاء دون شروط)
     

 ٧٠٧٫٠٢٠
كفاالت وقبوالت وتسهيالت 

 ١٣٨٫٨٨٩٫١ ٣٣٥٫٤٨ ٠٥٥٫٥٢١٨٤٧٫٥٣١ ٩٠١٫٧٨٧ مالية أخرى
 ١٥٨٫٥٩٦٫٢ ٣٣٥٫٤٨        ٨٤٧٫٥٣١   ٠٧٥٫٢٢٨٫١   ٩٠١٫٧٨٧ المجموع

          
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

التزامات غير مستخدمة 
٨٧٩٫٤٣١--٤٣١٫٨٧٩- (قابلة لإللغاء دون شروط)

كفاالت وقبوالت وتسهيالت 
 مالية أخرى

             
٥١٥٫٩٨١ 

           
٨١٤٫٨٧٥ 

     
١٥٥٫٠١٦٫١             

١٨٥٫١٣٢ 

      
 ٣٫٠٠٥٫٦٦٩

٣٫٨٨٥٫١٠٠  ١٨٥٫١٣٢   ٢٤٥٫٧٥٥٫١١٥٥٫٠١٦٫١  ٥١٥٫٩٨١    المجموع
 
 مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

سعار التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب 
الفائدة السوقية، أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

ادلة والتدفقات لفائدة السوقية على القيمة العالفائدة السوقية. تتعرض الفروع آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعار ا
النقدية. يمكن أن تزداد فروق الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على الحد من الخسائر في حال نشوء حركات 
 غير متوقعة. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بوضع سقوف على مستوى الفرق بين معدالت الفائدة وإعادة التسعير،

 ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه السقوف بشكٍل يومي.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣

 

التابعة للفروع بقيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي،  يلخص الجدول التالي مدى تعّرض الفروع لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على األدوات المالية
 أيهما أسبق.

 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٠٫٥٥ ٤٩٤٫٢٨٤              ١٤٩٫٣٨٢                  -                 -    ١١٢٫١٣٥    المركزي

        ١٦٫٩٧٤           ١٦٫٩٧٤                  -                 -        -    مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
-٠٫٤ - ٤٠٨٫٩٤٣٠٫٦٧           ١٥٫٠١٤   -     -   ٣٩٣٫٩٢٩  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

١٫٦٣-١٥٫٠٠      ١٥٩٫٠٩٢                   -                    -         ١٦٫٢٤١ ١٤٢٫٨٥١  قروض وسلفيات
١٫٢١٦             ١٫٢١٦                  -                 -        -    موجودات أخرى

٨٧٠٫٧١٩  ١٨٢٫٥٨٦                  -          ١٦٫٢٤١           ٦٧١٫٨٩٢  مجموع الموجودات
 

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

١٥٤٫٥٦٠         ١٥٤٫٥٦٠                  -                 -          -    مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٢٥-٣٢١٫٦٣١١٫٤٠         ٣١٣٫٦٦٥                  -           ٧٫٠٤٦    ٩٢٠  مبالغ مستحقة للعمالء

٨٤٧  ٨٤٧                 -                 -       -    مطلوبات أخرى
      ٤٧٨٫٣٧١  ٤٧٠٫٤٠٥                    -            ٧٫٠٤٦     ٩٢٠  مجموع المطلوبات

      ٣٩٢٫٣٤٨)٨١٩٫٢٨٧(                 -           ٩٫١٩٥   ٦٧٠٫٩٧٢  فرق تأثر أسعار الفائدة

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٥( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع) مخاطر أسعار الفائدة ٣-٣-٣
 

أشهر ٣أقل من  
أشهر إلى  ٣

سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

سنوات ٥
غير محّملة  

المجموعبالفائدة
 معدل 

الفائدة 
٪ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
٢٨١٫٠٨٣٠٫١ ١٩٠٫٠٦٢                  -      -                        ٩١٫٠٢١ المركزي

٢٠٫٦٦٦ ٢٠٫٦٦٦                  -      -                        - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٥٨٣٫٧٥٦٠٫٢٥                  ٨٥١                  -      -                        ٥٨٢٫٩٠٥ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية

٠٫٤٥-١٤٩٫١٢٠٤٫٠٥                       -                  -               ٥٫٦٤٦    ١٤٣٫٤٧٤ قروض وسلفيات
٨٣٢٨٣٢                 -      -                        - موجودات أخرى

١٫٠٣٥٫٤٥٧   ٢١٢٫٤١١                  -                ٥٫٦٤٦     ٨١٧٫٤٠٠ مجموع الموجودات
   

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

٢٩٫٠٠٨١٫٧٥ ٢٠٫١٤٢                  -      -                    ٨٫٨٦٦ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
٠٫٠٥-٦١٢٫١٦٦٠٫٦٠ ٦٠٧٫٩٩٨                 -                ٤٫٠٢٢    ١٤٦ مبالغ مستحقة للعمالء

٢٥٢                  ٢٥٢                  -      -                   - مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦ ٦٣١٫٧٩٢                  -    ٤٫٠٢٢     ٩٫٠١٢ مجموع المطلوبات

    ٦٣١٫٣٩٠   )٤١٩٫٣٨١(                   -    ١٫٦٢٤    ٣٨٨٫٨٠٨ فرق تأثر أسعار الفائدة
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٦( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٣-٣
 
 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة  ٣-٣-٣
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. تفترض الفروع 
 نقطة أساس، وتقّدر التأثير التالي على صافي ربح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ:  ٢٥تقلباً في أسعار الفائدة بواقع 

 
الفوائدمصاريف إيرادات الفوائد 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 

١٫٧٢٠٢٫٠٥٨٢٠٣٣ نقطة أساس ٢٥تقلب أسعار الفائدة بواقع 
 

التأثيرات المبينة أعاله على أسعار الفائدة هي ألغراض التوضيح فحسب وقائمة على تصورات مبّسطة. تستند هذه 
مليون درهم) بسعر اإلقفال ومطلوبات  ٨٢٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٦٨٨إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة التأثيرات 

مليون درهم) بسعر اإلقفال. ال يستدعي التأثر في أسعار الفائدة اتخاذ  ١٣: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨محّملة بالفائدة بقيمة 
 الفائدة. إجراءات من قبل اإلدارة للحد من أثر الحركات في أسعار

 
 مخاطر السيولة ٤-٣
 

المالية عندما تصبح  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الفروع على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباتها
مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك إخفاق الفروع في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بسداد 

 مبالغ المودعين والتزامات اإلقراض. 
 

 آلية إدارة مخاطر السيولة
 

العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى  تقوم الفروع بإدارة سيولتها النقدية وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات
الفروع الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

للودائع تحت الطلب. يشترط مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٤للودائع ألجل و ٪١متطلبات االحتياطي وذلك بنسبة 
للسلفيات إلى الودائع، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض والسلفيات (مضافاً  ١:١مركزي أيضاً المحافظة على معدل ال

إليها المبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي عن ثالثة أشهر والقروض بين البنوك التي يزيد أجلها المتبقي 
قاً لما هو مقرر من قبل المصرف المركزي. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات عن ستة أشهر) على األموال الثابتة وف

بمراقبة نسب السيولة بانتظام للمحافظة على نطاق واسع من التنوع من حيث العمالت والمناطق الجغرافية والمنتجات 
 والفترات الزمنية. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٧( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 التدفقات النقدية غير المشتقة ١-٤-٣
 

يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة على الفروع وفقاً للمطلوبات المالية غير المشتقة على أساس آجال 
االستحقاق التعاقدية بتاريخ بيان المركز المالي. إن المبالغ المدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير 

 المخصومة.  
 

 
 ٣حتى 
  أشهر

٦ - ٣ 
  أشهر

١٢ - ٦ 
المجموع  شهرا

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ١٫٣٣٣     -     -   ١٫٣٣٣ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
  ١٥٤٫٥٦٠     -     -   ١٥٤٫٥٦٠ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية

  ٣٢١٫٦٣١   ٧٫٠٤٦     -   ٣١٤٫٥٨٥ مبالغ مستحقة للعمالء
  ٧٥٢   ٣٣     -   ٧١٩ مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦   ٧٫٠٧٩     -    ٤٧١٫١٩٧   المجموع
        

       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
       ٣٫٤٠٠      -     -      ٣٫٤٠٠ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

      ٢٩٫٠٠٨      -     -  ٢٩٫٠٠٨ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية
  ٦١٢٫١٦٦       ٤٫٠٢٢  -   ٦٠٨٫١٤٤ مبالغ مستحقة للعمالء

          ٢٥٢   ١٢     -      ٢٤٠ مطلوبات أخرى
٦٤٤٫٨٢٦  ٤٫٠٣٤  -  ٦٤٠٫٧٩٢ المجموع

 
  

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٨( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة   ٤-٣
 
 عقود صرف العمالت األجنبية  -التدفقات النقدية المشتقة   ٢-٤-٣
 

 تشمل مشتقات الفروع التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي عقود صرف العمالت األجنبية.
 

يحلل الجدول الموضح أدناه األدوات المالية التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي لدى الفروع، إلى مجموعات استحقاق 
لى أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في ذات صلة ع

 الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
 
حتى شهر   

واحد
٣ - ١ 

أشهر
١٢ - ٣ 

شهرا
أكثر من سنة 

المجموعواحدة
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
٥٠٢٫٠٦١      -   ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٦١٢  تدفقات خارجة -
 

٥٠٢٫١٧٣                 -  ٦٦٫٨١٨            ٦٣١      ٤٣٤٫٧٢٤  تدفقات واردة -
 

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
١٫٢٤٨٫١٩٢        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫١٧٨  تدفقات خارجة -
 

١٫٢٤٨٫٥٦٦        ٧٢٫٧٦٣      ٣٥٤٫١٩٤ ١٨٨٫٠٥٧ ٦٣٣٫٥٥٢  تدفقات واردة -
 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٣٩( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 الماليةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  ٥-٣
 

القيمة العادلة هي عبارة عن المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف 
المشاركة في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، فمن الممكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة 

 ية. للموجودات والمطلوبات المال
 

 يلخص الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية للفروع:
 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية 
 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 المركزيالمتحدة 
             

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
        

٠٨٣٫٢٨١ ٤٩٤٫٢٨٤
٢٠٫٦٦٦  ٢٠٫٦٦٦٩٧٤٫١٦  ٩٧٤٫١٦ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

             
٥٨٣٫٧٥٦  ٩٤٣٫٤٠٨

             
٥٨٣٫٧٥٦ ٩٤٣٫٤٠٨

١٢٥٫٢٨٧ ٢٠٦٫١٣٤    ١٢٥٫٢٨٧  ٢٠٦٫١٣٤ قروض وسلفيات
           ٤٥٢  ١٢١٫١          ٤٥٢  ١٢١٫١ موجودات أخرى

     ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤    ٧٣٨٫٨٤٥١٫٠١١٫٢٤٤
 

 المطلوبات المالية
       ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣        ٣٫٤٠٠ ١٫٣٣٣  مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 الخارجية

       
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

        
 ١٥٤٫٥٦٠

     
 ٢٩٫٠٠٨

  ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١   ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١  مبالغ مستحقة للعمالء
          ٢٥٢           ٧٥٢           ٢٥٢ ٧٥٢  مطلوبات أخرى

  ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦ ٤٧٨٫٢٧٦٦٤٤٫٨٢٦
 
المبالغ المستحقة إلى / من البنوك األخرى والنقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والمبالغ المستحقة من المركز       )١(

الرئيسي والفروع الخارجية تشتمل على الودائع الموظفة بين البنوك، وهي بشكٍل عام قصيرة األجل وقيمتها الدفترية 
 قيمتها العادلة.تقارب 

 
 القروض والسلفيات للعمالء )٢(
 

القروض والسلفيات تعتبر صافية من مخصصات االنخفاض في القيمة. كما تقارب القيمة الدفترية للقروض والسلفيات 
 قيمتها العادلة. 

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٠( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٥-٣
 
 المبالغ المستحقة للعمالء )٣(
 

إن القيمة العادلة المقدرة للودائع التي ليس لها فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غير محملة بالفائدة تمثل المبلغ 
 مستحق السداد عند الطلب. 

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
التسلسل الهرمي ألساليب التقييم على أساس ما إذا كانت معطيات أساليب  ١٣يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التقييم جديرة أو غير جديرة بالمالحظة. إن المعطيات الجديرة بالمالحظة تعكس بيانات السوق التي يتم الحصول عليها 
هذين  بالسوق. لقد نتج عنمن مصادر مستقلة، بينما تعكس المدخالت غير الجديرة بالمالحظة افتراضات الفروع الخاصة 

 النوعين من المعطيات التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة:
 
األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة. يشمل هذا  -المستوى األول -

 المستوى األوراق المالية وأدوات الدين المدرجة في أسواق المال. 
 

المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جديرة  -توى الثاني المس-
بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة (وهي األسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من 

عائد منه على مقاييس المعطيات مثل منحنى ال األسعار). تعتبر وكالتي بلومبيرغ ورويترز المصدر الذي يتم الحصول
 لسعر ليبور أو مخاطر االئتمان للطرف المقابل.

 
الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى معلومات سوق جديرة بالمالحظة  المعطيات -المستوى الثالث -

(المعطيات غير الجديرة بالمالحظة). يشمل هذا المستوى استثمارات األسهم وأدوات الدين التي تشمل مكونات هامة 
ظر البنك عند توفرها. ين غير جديرة بالمالحظة. يتطلب التسلسل الهرمي استخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها

 في أسعار السوق المناسبة والجديرة بالمالحظة عند إجراء عمليات التقييم، حيثما كان ذلك ممكناً.
 

 مبين أدناه الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل المذكور أعاله:
 
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهم 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
-(٩٥)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
-٩٥- المطلوبات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

-(٣٨٠)- الموجودات –عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 

-٣٨٠- المطلوبات –صرف العمالت األجنبية اآلجلة عقود 
 

ديسمبر  ٣١لم يتم تحويل أي موجودات مالية أو مطلوبات مالية بين  المستويين األول والثاني خالل السنتين المنتهيتين في 
 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦

 المتحدةفروع اإلمارات العربية  -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤١( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 المال إدارة رأس ٦-٣
 

 تتمثل أهداف الفروع من إدارة رأس المال فيما يلي:
 

 االمتثال لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  -
حماية قدرة الفروع على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمركز الرئيسي والمنافع ألصحاب   -

 المصلحة اآلخرين.
 رأسمالي قوي لدعم تطوير أعمالها.المحافظة على هيكل   -

 
على األقل من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٪١٢لغرض تقييم متطلبات رأس المال الحالية المحددة بنسبة 

المركزي، تقوم الفروع بحساب نسبة المخاطر إلى الموجودات وفقاً لإلرشادات الموضوعة من قبل المصرف المركزي 
 ي رأس المال إلى مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر. الذي يحدد نسبة إجمال

 
، فقد اعتمدت الفروع استخدام المنهجية الموحدة لقياس مخاطر االئتمان ومنهجية المؤشرات ٢وامتثاالً لمقررات بازل 

 الرئيسية لقياس مخاطر العمليات إضافة إلى مخصص مخاطر السوق. 
 
  ٢هيكل رأس المال وكفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل  ١-٦-٣
 

إن الفروع ملزمة باإلفصاح عن مصادر رأس المال والموجودات المرجحة بالمخاطر بموجب إطار المحور الثالث من 
 ، وفقاً لما هو مبين أدناه.٢بازل 

 
٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات    
ألف درهمألف درهم 

 المالالشق األول من رأس 
١٦٤٠٣٫٣١٦٣١٦٫٤٠٣أ رأس المال المخّصص 

١٥٫٥٩٧ ١٦٥٩٧٫١٥ب االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان
٢٩٫٢٦١ ٢٦١٫٢٩ احتياطيات قانونية

(٣٫٧٣١) )٧٣١٫٣( خسائر متراكمة
 ٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠

 الشق الثاني من رأس المال
-- مخصص عام
٥٣٠٫٣٥٧٣٥٧٫٥٣٠ المال التنظيميمجموع رأس 

 
 الموجودات المرّجحة بالمخاطر

١٫٢٢١٫٩٧٧ ٢٧٤٫٩١٥ مخاطر االئتمان
٤٦٣ ٥٠٢ مخاطر السوق

٨٤٫٥٥١ ٥٢٤٫٦٣ مخاطر التشغيل
١٫٣٠٦٫٩٩١ ٣٠٠٫٩٧٩ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 
٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ المال التنظيمينسبة كفاية رأس المال لرأس 

٪٢٧٫٣٦٪٣٦٫٥١ نسبة كفاية رأس المال للشق األول من رأس المال

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٢( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 الموحدة ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

مخاطر االئتمانتخفيف 

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

بعد العمومية 
تحويل االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

   -              ٢٨٤٫٤٩٤                   - ٢٨٤٫٤٩٤               -   ٢٨٤٫٤٩٤  مطالبات سيادية 
    ٥٩٧٫٣٣٠ ١٫١٩٤٫٤٨٩ ١٫٩٥٢٫٥٤٤٢٣٨  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٠٫٨١٤  مطالبات على بنوك 

     ٣١٦٫٢٠٨ ٣٢٥٫٦١٢ ٩٫٤٠٤ ١٫٢٠٣٫٧٣٧  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ١٥٤٫١٩٤  مطالبات على شركات 
         ١٫٧٣٦ ١١٫٤٠٩                  -         ١١٫٤٠٩              -    ١١٫٤٠٩   موجودات أخرى

    ٩١٥٫٢٧٤  ١٫٨١٦٫٠٠٤  ٩٫٦٤٢  ٣٫٤٥٢٫١٨٤   ٢٫٥٩٦٫١٥٩  ٨٨٠٫٩١١  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
١٫٩٥٥٫٤٢٤  ١٫٥٢١٫٧٣٠ ٤٣٣٫٦٩٤  تعّرض مصّنف

١٫٤٩٦٫٧٦٠  ١٫٠٧٤٫٤٢٩ ٤٤٧٫٢١٧  تعّرض عير مصّنف
 ١٨٤٫٤٥٢٫٣ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٣( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع)إدارة رأس المال ٦-٣
 
 (تابع)الموحدة  ٢تحليل تعّرض الفروع وفقاً لمنهجية بازل  ٢-٦-٣
 

 

تخفيف مخاطر االئتمان

إجمالي المستحقات 
ضمن الميزانية 

العمومية

صافي التعرض 
خارج الميزانية 

العمومية 
تحويل بعد 

االئتمان

التعرض 
قبل تخفيف 

مخاطر االئتمان
تخفيف مخاطر 

االئتمان

بعد تخفيف 
مخاطر االئتمان 
وعوامل تحويل 

االئتمان

الموجودات 
المرّجحة 
بالمخاطر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

                  -٢٨١٫٠٧٩ -٢٨١٫٠٧٩                   -٢٨١٫٠٧٩  مطالبات سيادية 
مطالبات على مؤّسسات قطاع عام حكومية غير 

-   ١٨٣٫٦٥٠            ١٨٣٫٦٥٠                   - مركزية
         

 ٩١٫٨٢٥-                  
 ١٫٥٨٦٫٧٢٢٩٥٩٫٦٠ -   ٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٣٨٫٥١٤  مطالبات على بنوك 

١٫١٥١٫٢٠٤ ١٫١٦٨٫٧٥٨ ١٧٫٥٥٤ ١٫٩٠٧٫٧٥٦ ١٫٨١٥٫٦٨٦ ١١٥٫٠٢٧  مطالبات على شركات 
                ٩٫٨١٤ ١١٫٣٠٨ -   ١١٫٣٠٨               -    ١١٫٣٠٨  موجودات أخرى

١٫٢٢١٫٩٧٧  ٣٫١٣٩٫٦٩٢  ١٧٫٥٥٤  ٤٫٩٠٨٫٠٧٠  ٣٫٨٨٥٫٠٩٩  ١٫٠٤٥٫٩٢٨  مجموع المطالبات
 
 

 منه:
٢٫٥٢٤٫٢٧٧ ١٫٨٨٥٫٧٦٣ ٦٤١٫٠٣٧  تعّرض مصّنف

٢٫٣٨٣٫٧٩٣ ١٫٩٩٩٫٣٣٦ ٤٠٤٫٨٩١  تعّرض عير مصّنف
٤٫٩٠٨٫٠٧٠ مجموع التعّرض

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٤( 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية         ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣
 
 متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر السوق وفقاً للمنهجية الموحدة   ٣-٦-٣
 
تكلفة رأس المالالموجودات المرّجحة بالمخاطر 

 ٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم 

 مخاطر السوق
٥٠٢٤٦٣٦٠٥٦ مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
 ).٪١٢: ٢٠١٥( ٪١٢بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١تم احتساب تكلفة رأس المال للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر التشغيل ٤-٦-٣
 

الناشئة عن قصور أو إخفاق العمليات والتقنيات والبنية مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة 
التحتية داخل البنك ومن عوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، مثل تلك 

 الناتجة عن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموماً لألداء المؤسسي.
 

ع إلى إدارة مخاطر التشغيل بإحداث توازن بين تفادي الخسائر المالية وعدم اإلضرار بسمعة الفروع أو تهدف الفرو
 موجوداتها أو موظفيها مع االقتصاد بشكٍل عام في التكاليف.

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية ٤
 

وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية يقوم الفرع بإعداد تقديرات 
القادمة. يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكٍل متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة 

 تقديرات.وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه الباألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة. 
 

 خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 

تقوم الفروع بتقييم محافظ القروض الخاصة بها لتحري مدى االنخفاض في قيمتها على األقل بشكٍل ربع سنوي. وفي سبيل 
تحديد ما إذا كان ينبغي قيد خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، فإن الفروع تقوم بإبداء رأيها حول ما إذا 

ير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من كانت هناك معطيات جديرة بالمالحظة تش
محفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان تحديد االنخفاض في قيمة كل قرض في تلك المحفظة بشكٍل منفصل. قد يشمل هذا 

لظروف ي إحدى المجموعات أو االدليل معطيات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في حالة السداد للمقترضين ف
االقتصادية الوطنية أو المحلية المقترنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص الموجودات في تلك المجموعة. تستخدم 
اإلدارة التقديرات بناًء على تجربة الخسارة السابقة بالنسبة للموجودات التي تكون خصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها 

على االنخفاض في قيمتها مماثالن لتلك المشمولة في المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. والدليل الموضوعي 
يتم بانتظام مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمتين في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية، وذلك للحد من 

 علية. أي فروق بين تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الف
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٥( 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف٥
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

نقد ورصيد حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 المركزي

        
١٤١٫٨٩٧ ٣٨٢٫١٤٩

٤٨٫١٦٥ ١٠٩٫٣٥           وديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٠٠٣٫١٠٠٩١٫٠٢١ إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهادات 

 ٢٨١٫٠٨٣ ٤٩٤٫٢٨٤
 

إن الوديعة اإللزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متوفرة لتمويل عمليات الفروع اليومية. ال 
 يحمل النقد في الصندوق والرصيد في الحساب الجاري والوديعة اإللزامية لدى المصرف المركزي أي فائدة. 

 
 ل شهر واحد.سنويا وتستحق خال ٪٠٫٥٥تحمل شهادات اإليداع معدل فائدة 

 
 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى ٦
 

 تمثل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى األرصدة المحتفظ بها داخل وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية ٧
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 ٩٠٥٫٥٨٢ ٩٣٠٫٣٩٣ ودائع
 ٨٥١           ٢٠٤           حسابات جارية

-٨٠٩٫١٤ إعادة تحميل إلى فروع أخرى
 ٧٥٦٫٥٨٣ ٩٤٣٫٤٠٨ 
 

يشتمل إعادة التحميل إلى الفروع األخرى على إعادة تخصيص المصاريف العامة مثل المصاريف المخصصة من قبل 
المركز الرئيسي وتكاليف اإلدارة العليا والعمليات البنكية العالمية للشركات المتكبدة من قبل فرع دبي إلى فرع مركز دبي 

 رادات التي يحققها كل من الفرعين. المالي العالمي. ويستند التخصيص إلى نسبة اإلي
 
 قروض وسلفيات ٨
 
 قروض وسلفيات (أ)٨
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ قروض للشركات
)٨٣٣٫٢٣( )٨٨٦٫٢٤(  مخصص االنخفاض في القيمة

٢٨٧٫١٢٥         ٢٠٦٫١٣٤ صافي القروض والسلفيات
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٦( 

 (تابع)قروض وسلفيات  ٨
 
 تحليل القروض والسلفيات (ب)٨
 
  ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم  
 

 -                   ٠٨٤٫٤٣ قروض ألجل
 ٠٢٨٫١١٥ ٧٣٠٫٨٢ سحوبات على المكشوف

 -                   ٢٩٣               قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٠٩٢٫٣٤ ٩٨٥٫٣٢ كمبياالت مخصومة 

١٢٠٫١٤٩ ٠٩٢٫١٥٩ مجموع القروض والسلفيات 
 
 مخصص االنخفاض في القيمة (ج)٨
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٢٫٠٥٠ ٢٣٫٨٣٣ الرصيد االفتتاحي
١٫٧٨٣ ١٫٩٢٩ مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

- (٨٧٦) المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة للسنة
٢٤٫٨٨٦٢٣٫٨٣٣ مجموع االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 
 موجودات أخرى٩
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٥٢       ١٫١٢١  فوائد مستحقة
٣٫٧٠٥    ٣٫٤١٥  مبالغ مدفوعة مقدماً ومبالغ أخرى

٣٨٠          ٩٥  )١٩العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح القيمة 
٥٫٦٤٣٥٫١٤٠ )٢٥أصل ضريبة مؤجلة (إيضاح 

 ١٠٫٢٧٤٩٫٦٧٧
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٧( 

 أثاث ومعدات١٠
 

 
أثاث وتجهيزات 

وتركيبات

أجهزة معالجة 
البيانات ومعدات 

المجموعمركباتأخرى
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 

 التكلفة
٥٣٣٥٫٨٨٠٩٣٧٣٥٠٫٧ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ٢٣٨٤٦٥٧٠٣- إضافات
(١٫٥١٤)-(١٫٥١٤)- استبعاد / حذف

٥٣٣٤٫٦٠٤١٫٤٠٢٥٣٩٫٦ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
٢٤١                 -  ٢٤١   -                    إضافات

)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦)   -                    استبعاد / حذف
 ١١٠٫٦             ٩٠٨  ٦٦٩٫٤         ٥٣٣              ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 
 االستهالك المتراكم

٢٠٩٤٫٧٣٨٩٣٧٨٨٤٫٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
٩٩٤٣٤١٠٥٤٣ المحّمل للسنة

(١٫٥١٤)-)٥١٤٫١(- استبعاد / حذف
٣٠٨٣٫٦٥٨٩٤٧٩١٣٫٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

٤٢١١١٦٦٣٧ ١٠٠               المحّمل للسنة
)٦٧٠(           (٤٩٤)           (١٧٦) -                    استبعاد / حذف

 ٨٨٠٫٤     ٥٦٩         ٣٫٩٠٣  ٤٠٨               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 صافي القيمة الدفترية
 ٣٣٩٢٣٠٫١            ٧٦٦  ١٢٥               ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
٢٢٥٩٤٦٤٥٥٦٢٦٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٨( 

 مبالغ مستحقة لبنوك أخرى ١١
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

١٫٣٣٣٣٫٤٠٠ حسابات جارية
 

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع الخارجية ١٢
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

              ٩٫١٠٤ ٢٣٨  ودائع ألجل
١٥٤٫٣٢٢١٩٫٩٠٤ حسابات جارية

  ١٥٤٫٥٦٠٢٩٫٠٠٨
 

 مبالغ مستحقة للعمالء ١٣
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

           ١٥٫٤٢٤   ١٧٫٠٩٧  ودائع ألجل
٣٠٤٫٥٣٤٥٩٦٫٧٤٢ حسابات جارية

 ٦١٢٫١٦٦ ٣٢١٫٦٣١
 

 ) من الودائع القائمة في نهاية السنة.٪٩٢٫٠٣: ٢٠١٥( ٪٩٢٫١٢تمثل أرصدة العمالء ما نسبته 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٤٩( 

 مطلوبات أخرى١٤
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

                ٢٥٢   ٧٥٢  فوائد دائنة
 ٢٫٢٢٢ ٢٫٥٩٣  )١٥مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 

٣٫٢٧٢ ٣٫٢٤٦  مخصص مكافآت أخرى للموظفين
٣٫٦٣٧ ٣٫٥٨١  )٢٥مخصص الضريبة (إيضاح 

٣٨٠    ٩٥  )١٩القيمة العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاح 
٦٫٧٦٢١٠٫٢٢٨ أخرى

 ١٧٫٠٢٩١٩٫٩٩١
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ١٥
 

 الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٫٢٢٢٢٫١٦٧  يناير ١في 
 ٣٧١٢٣٨ )٢٤مخصص مرصود خالل السنة (إيضاح 

 ٤٩٢- تحويل من نشاط آخر
)٦٧٥(             - مدفوعة خالل السنةمبالغ 

 ٢٫٥٩٣٢٢٢٫٢ ديسمبر ٣١في 
 

ديسمبر  ٣١، فقد قامت اإلدارة بإجراء تقدير للقيمة الحالية اللتزاماتها كما في ١٩وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون ، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة، بخصوص مكافآت نهاية ٢٠١٦

). لقد تم ٪٣: ٢٠١٥( ٢٠١٦في  ٪٣العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وبلغ متوسط تكاليف الزيادة / الترقية نسبة 
 ).٪٤٫١٦: ٢٠١٥( ٪٣٫٥١خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ 

  
 رأس المال المخصص واالحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان ١٦

 
 رأس المال المخّصص )أ(

 
، وتعديالته، يمثل رأس المال ١٩٨٠لسنة  ١٠وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 المخصص رأس المال غير المحّمل بالفائدة المقدم من المركز الرئيسي.
 

 االحتياطي النظامي لمخاطر االئتمان  )ب(
 

قامت الفروع بإنشاء مخصص غير قابل للتوزيع بدالً من المخصص العام المقرر رصده وفق "التعميم رقم 
 " الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ٢٨/٢٠١٠
 
 
 
 

 احتياطي قانوني ١٧

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٠( 

 
، وتعديالته، يجب ١٩٨٠) لسنة ١٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ) من القانون االتحادي٨٢وفقاً لحكم المادة رقم (

من  ٪٥٠من صافي ربح السنة إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ الرصيد في هذا االحتياطي ما يعادل  ٪١٠تحويل ما نسبته 
 رأس المال المصدر. وهذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. 

 
 مطلوبات طارئة والتزامات ١٨

 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٣٦٩٫٧٧٧٫٢ ٩٩٩٫٨٠٧٫١ كفاالت
 ٥٨٩٫٤٣ ١٩٥٫٢٤ قبوالت 

 ٧١١٫١٨٤ ٩٤٤٫٥٦ اعتمادات مستندية 
 ٤٣١٫٨٧٩ ٠٢٠٫٧٠٧ التزامات غير مستخدمة (قابلة لإللغاء دون شروط)

 ١٠٠٫٨٨٥٫٣ ١٥٨٫٥٩٦٫٢
 

تمثل الكفاالت تأكيدات غير قابلة لإللغاء تتعهد الفروع بموجبها بالدفع نيابة عن العميل في حال لم يستطع الوفاء بالتزاماته 
 تجاه الغير وتحمل نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض.  

 
االت عليها لغير بسحب كمبيتعتبر االعتمادات المستندية تعهدات خطية من قبل الفروع نيابة عن العميل تفوض بموجبها ا

وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام وشروط معينة. تكون بعض هذه االعتمادات مضمونة بشحنات البضائع التي 
 تتعلق بها، وبالتالي تحمل مخاطر أقل. 

 
لتزام حيث مبلغ اال إن متطلبات الهامش النقدي بموجب الكفاالت واالعتمادات المستندية االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن

 إن الفروع ال تتوقع عادًة قيام الغير بسحب أي أموال بموجب االتفاق.
 

تمثل التزامات منح االئتمان األجزاء غير المستخدمة من الموافقات الصادرة بمنح تسهيالت ائتمانية على شكل قروض. 
المحتمل أن تكون الفروع معرضة لخسارة تساوي  وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن التزامات منح االئتمان، فمن

في قيمتها مجموع االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتمل، بالرغم من أن تحديد قيمته ليس باألمر 
 السهل، يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن

يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة. وفي حين أن هناك بعض المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال أنه ُينظر إليها 
على أنها مخاطر متواضعة حيث إنها تنشأ أوالً من احتمال قيام العميل بسحب الجزء غير المستخدم من موافقات منح 

السحوبات الحقاً عند استحقاقها. تقوم الفروع بمراقبة فترة استحقاق االلتزامات  القروض، وثانياً من احتمال عدم سداد هذه
االئتمانية، ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام. ال يمثل إجمالي 

سوف  ستقبلية حيث إن العديد من هذه االلتزاماتالقيمة التعاقدية القائمة اللتزامات منح االئتمان بالضرورة متطلبات نقدية م
 تنتهي أو تنقضي دون تمويلها.

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥١( 

 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة ١٩
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية ومحلية بالنيابة عن العمالء فيما 
 يتعلق باألنشطة الخاصة بالفروع وكذلك العمليات الفورية غير المنجزة. 

 
 أبرمت الفروع المعامالت اآلجلة التالية لصرف العمالت األجنبية:

 

المطلوباتالموجودات 
القيمة االسمية 

للعقد 
ألف درهمألف درهمألف درهم 
 

٩٥٩٥١٧٣٫٥٠٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

٣٨٠٣٨٠٥٦٦٫٢٤٨٫١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
 

 إيرادات الفوائد ٢٠
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 إيرادات الفوائد من:
٩٥٥٫١٦٤٦٫٣ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة لدى المركز الرئيسي -
٧٢٩٫٥٨٤١٫٥ قروض وسلفيات -
٧٤٨                  ٤٤١ أرصدة بنكية أخرى -
 ٢٣٥٫١٠             ١٢٥٫٨ 

 
 مصاريف الفوائد ٢١
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 مصاريف الفوائد عن:
١٩٦٠٢ )٢٧والفروع الخارجية (إيضاح أرصدة مستحق للمركز الرئيسي -
٤٧٣٣٧٫٢ مبالغ مستحقة للعمالء-
١٣٨٣٣٢ ودائع بنكية أخرى-
 ٢٧١٫٣              ٢٠٤ 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٢( 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٣٦٫١٥٧٩٣٫٢٠ إيرادات الرسوم والعموالت
)٤٥( )٣٩(  والعموالتمصاريف الرسوم 

            ٧٤٨٫٢٠         ٣٩٧٫١٥ 
 

 مصاريف العمليات ٢٣
 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

 ٩١٩٫١٤ ٦٠٩٫١٤ ) ٢٤تكاليف موظفين (إيضاح 
١٧٧٫١١٤٢٫١ إيجار مكتب

٥٨٠٫٦٢١٨٫٦ )٢٧تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح 
٧٠٢٫١٨٢٥٫١          )٢٧الرئيسي والفروع (إيضاح  المركز -أخرى 

٦٣٧٥٤٣ )١٠استهالك (إيضاح 
٣٧٥٫٣٥٢٢٫٣ أخرى

-)٨٠٩٫١٤( )٧إعادة تحميل إلى فرع آخر (إيضاح 
 ١٦٩٫٢٨          ٢٧١٫١٣ 
 

 تكاليف موظفين ٢٤
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠٥٠٫٧٨٣٩٫٧ رواتب وأجور
٦٩٣٫٣٣٢٩٫٣ عالوات

٣٧١٢٣٨ )١٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح 
٤٩٥٫٣٥١٣٫٣ مزايا وبدالت أخرى

 ١٤٫٩١٩   ١٤٫٦٠٩  
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 
 

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

                                                 )٥٣( 

 الضريبة٢٥
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
 

  ٣٫٥٣٨   ٣٫٥٨١ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 -    ٣٫٦٨١ ضريبة الدخل للسنة السابقة

 ) ٧٨٣(   )٥٠٣( ضريبة مؤجلة
 ٢٫٧٥٥   ٦٫٧٥٩ 
 

 ).٪٢٠: ٢٠١٥( ٪٢٠يبلغ  ٢٠١٦إن معدل ضريبة الدخل المطبق على الفروع في سنة 
 

إلى  ٢٠٠٨تتعلق ضريبة الدخل للسنة السابقة بالمعالجة غير المسموحة لتكاليف اإلدارة العامة للسنوات الضريبية من 
 . ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم والتي تم دفعها خالل السنة المنتهية في  ٣٫٧مما نتج عنه ضريبة إضافية بقيمة  ٢٠١٥

 

 وفقاً لبيان الدخل الشامل ومخصص الضريبة للسنة هي على النحو التالي: التسوية بين ربح/ (خسارة) السنة قبل الضريبة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

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

)٣٥( ١٦٠٫٢ ٪٢٠ضريبة الدخل بمعدل 
 تأثير الضريبة على:

٧٩٠٫٢ ٩١٨ الفروق الدائمة للضريبة
٧٨٣ ٥٠٣ الفروق المؤقتة للضريبة

٥٣٨٫٣ ٥٨١٫٣ ضريبة الدخل للسنة الحالية
 

 الحركة في مخصص الضريبة تحليلها كالتالي:
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٠١٩٫٣ ٦٣٧٫٣             يناير ١في 
نة للسمخصص مرصود خالل السنة بما في ذلك الضريبة اإلضافية 

 ٥٣٨٫٣             ٢٦٢٫٧               السابقة
)٩٢٠٫٢(            )٣١٨٫٧(            مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ٦٣٧٫٣             ٥٨١٫٣ ديسمبر ٣١في 
 

. ال ٪٢٠تحتسب ضرائب الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة بموجب طريقة االلتزام باستخدام معدل ضريبة فعلي يبلغ 
 يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المرجح تحقيق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. 

 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -كريدي أجريكول بنك التمويل واالستثمار 

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

 

 )٥٤( 

 (تابع) الضريبة ٢٥
 

 على موجودات الضريبة المؤجلة هي كما يلي: إن الحركة
 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٤٫٣٥٧            ٥٫١٤٠  يناير ١في 
            ٩٠٤             ١٫٠٤٩  مخصص مرصود خالل السنة

              (١٢١)(٥٤٦) مبالغ معكوسة خالل السنة
٥٫١٤٠ ٥٫٦٤٣ ديسمبر ٣١في 

 
 نقد وما في حكمه ٢٦

 
 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 
 

٢٤٩٫٣٨٥٢٣٢٫٩١٨ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
٢٠٫٦٦٦  ١٦٫٩٧٤  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٥٨٣٫٧٥٦  ٤٠٨٫٩٤٣  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع الخارجية
 ٦٧٥٫٣٠٢٨٣٧٫٣٤٠
 

 األطراف ذات العالقة ٢٧
  

يتم إبرام عدد من المعامالت مع المركز الرئيسي والفروع الخارجية في سياق العمل االعتيادي. تشمل هذه المعامالت   
القروض والودائع ومعامالت صرف العمالت األجنبية. وإضافة إلى األرصدة مع المركز الرئيسي والفروع المدرجة 

 منفصل، فقد تم إبرام المعامالت التالية باألحكام والشروط التجارية المعتمدة من قبل إدارة الفروع.بشكٍل 
 

 ٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم 

 المعامالت خالل السنة:
٣٫٦٤٦    ١٫٩٥٥  )٢٠إيرادات الفوائد (إيضاح 

(٦٠٢)(١٩)  )٢١مصاريف الفوائد (إيضاح 
(٦٫٢١٨)(٦٫٥٨٠) )٢٣تكاليف المركز الرئيسي (إيضاح  -مصاريف العمليات 
(١٫٨٢٥)(١٫٧٠٢) )٢٣أخرى (إيضاح  -مصاريف العمليات 
إعادة التحميل إلى فرع مركز دبي المالي  -مصاريف العمليات 
-  ١٤٫٨٠٩  )٢٣العالمي (إيضاح 

(٥٫٩٢٠)(٥٫٦٨٩) مكافآت أعضاء اإلدارة العليا 
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عربي ودويل
وا�سنطن تر�سل حاملتي طائرات اإىل بحر اليابان

•• وا�صنطن-وكاالت:

ذك���ر ت��ق��ري��ر اإخ���ب���اري ���س��ب��اح ام�����س االأرب����ع����اء، اأنه 
اأمريكيتني  ط��ائ��رات  حاملتي  تبداأ  اأن  املتوقع  من 
تدريبات بحرية �سباح اليوم يف بحر اليابان ت�ستمر 
ب�سعة اأيام، يف خطوة ي�سفها م�سوؤولون ع�سكريون 

اأمريكيون باأنها ر�سالة لكوريا ال�سمالية.
وقال م�سوؤول يف وزارة الدفاع االأمريكية ل�سبكة �سي 
الطائرات  اإن حاملتي  االأمريكية،  االإخبارية  اإن  اإن 
يو اإ�س اإ�س كارل فين�سن و يو اإ�س اإ�س رونالد ريغان 
اإىل جانب �سفن حربية اأخرى، �ستنتقل اإىل املنطقة 

اأي�ساً  امل��ع��روف  اليابان  لبحر  الو�سطى  اجلنوبية 
با�سم بحر ال�سرق.

ووفقاً للم�سوؤول االأمريكي فاإن موقع التدريب يقع 
على بعد مئات االأميال قبالة �سبه اجلزيرة الكورية، 
وقال: كيف ميكننا اأن نقول اأن ذلك لي�س ر�سالة اإىل 
فرتة  ت�ستمر  اأن  املتوقع  ومن  ال�سمالية؟”،  كوريا 

التدريب ب�سعة اأيام.
الطائرات  ح��ام��ل��ت��ي  اأن  اإن(  اإن  )����س���ي  وذك������رت 

�ست�سحبهما عدة �سفن حربية وغوا�ستني.
وكانت كوريا ال�سمالية اأطلقت موؤخراً عدة �سواريخ 
املتحدة  ال����والي����ات  ت�����س��ف��ه  ���س��ل��وك  ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة، يف 

دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وات��ف��ق  ب�اال�ستفزازي. 
ي��وم اجلمعة  اآب��ي  الياباين  ال���وزراء  ورئي�س  ترامب 
على هام�س اجتماع جمموعة ال�سبع يف �سقلية على 
زيادة العقوبات على كوريا ال�سمالية و�سط خماوف 
لالأ�سلحة  ب��رن��ام��ج  بتطوير  ي��ان��غ  بيونغ  ق��ي��ام  م��ن 

النووية.
الواليات  اإن  االبي�س  البيت  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
ال���ي���اب���ان وكوريا  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ت��ع��ه��دت  امل��ت��ح��دة 
ال�سمالية  ك��وري��ا  على  ال�سغط  ل��زي��ادة  اجلنوبية 
واظهار ان امل�سار احلايل لكوريا ال�سمالية ال ميكن 

حتمله.

�سنودن: الدميقراطية مهددة ب�سبب الهجوم على »املعلومات الكاذبة« 
•• ل�صبونة-رويرتز:

وال�سرعية  الدميقراطية  على  متزايدا  خطرا  هناك  اإن  االأمريكية  القومي  االأم��ن  بوكالة  ال�سابق  املتعاقد  �سنودن  اإدوارد  قال 
ال�سيا�سية ب�سبب هجوم بع�س ال�سا�سة على املعلومات الكاذبة وحرية التعبري.

وقال �سنودن يف موؤمتر بالرتغال عن حقوق االإن�سان والهجرة “ثمن اال�ستبداد انعدام ال�سرعية. ورغم اأن اأحدا منا ال يتمناه، 
فاإن خطاه تت�سارع«.

وكان �سنودن يتحدث عر دائرة تلفزيونية مغلقة من مو�سكو التي جلاأ اإليها منذ عام 2013 بعد اأن ك�سف تفا�سيل �سرية عن 
برامج مراقبة تخ�س اأجهزة املخابرات االأمريكية. ويعتره كثري من ن�سطاء احلقوق املدنية بطال، لكن الواليات املتحدة تريد 
القب�س عليه ملحاكمته بتهمة التج�س�س. وقال �سنودن اإن العامل يقف يف مفرتق طرق التاريخ وحذر من اأن االجتاه الذي ي�سلكه 
العامل حاليا ممهد باخلوف حيث يكمن عامل اجلدران، حرفيا وجمازيا. وم�سى قائال اإن برامج املراقبة التي تطبقها احلكومات 
مع مواطنيها وتقبيح ال�سحافة املزعجة لل�سلطات وتو�سيفها باأنها اأخبار كاذبة ومقا�ساة من يتحدثون عن حقائق تعر عن 

عامل ي�سوده اخلوف وانعدام ال�سرعية ال�سيا�سية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأجل  م��ن  اأوروب���ا  على  ب�سغوط  االإ�سرائيلية  اخلارجية  قيام  ع��ن  م�سادر  ك�سفت 
يتورط  فيما  الفل�سطينية،  اجلماعات  اأو  للمنظمات  تقدميه  يتم  دع��م  اأي  وق��ف 
بدء  بعد  عنه  الك�سف  مت  وف�ساد  م�سبوهة  اأعمال  يف  االإ�سرائيليني  االأع��م��ال  رج��ال 
التحقيقات مع وزير الداخلية ارييه درعي.  ووفقاً ل�سحف اإ�سرائيلية �سادرة اأم�س 
االأربعاء، يوا�سل عدد من اليهود املت�سددين االعتداء على الع�سكريني االإ�سرائيليني 

العتقادهم باأن عقيدتهم الع�سكرية تناف�س اليهودية.
�سغ�ط �إ�سر�ئيلية 

على  االإ�سرائيلية  ال�سغوط  تداعيات  عن  هاآرت�س  �سحيفة  ك�سفت  التفا�سيل،  ويف 
اأكر من دولة خارجية تقوم بدعم ومتويل االأن�سطة الفل�سطينية املختلفة. 

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل خطورة هذه ال�سغوط، مو�سحة اأن اإ�سرائيل جنحت اأخرياً 
الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد  متويل  عمليات  جتميد  اإىل  ال��دمن��ارك  دف��ع  يف 
غري احلكومية. ولفتت ال�سحيفة اإىل وقف متويل مركز دالل املغربي الذي اأقيم 
بال�سفة الغربية اأخرياً من اأوروبا واالأمم املتحدة. وقالت هارت�س اإن هذا املركز كان 
واحداً من اأهم املراكز الفل�سطينية الن�سائية ب�سبب حمله ال�سم دالل املغربي التي 
قامت من قبل بعملية ع�سكرية يف قلب اإ�سرائيل. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل وجود خطة 
من اخلارجية تهدف لوقف متويل االأن�سطة الغري حكومية الفل�سطينية والت�سييق 
عليها.  ف�ساد و�سبهات من جانب اآخر، اأكدت �سحيفة يديعوت اأحرونوت تورط عدد 
من رجال االأعمال واأبنائهم يف ق�سية �سبهات الف�ساد التي حتوم حول وزير الداخلية 
اآرييه درعي. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذه الق�سية و�سبهات التورط توؤكد وجود 
الكثري من رجال االأعمال الفا�سدين املتورطني يف هذه االأعمال، االأمر الذي يزيد 
من �سطوة وخماطر هوؤالء الرجال واالأهم من هذا تورطهم يف اأعمال ف�ساد باتت 

ت�سيب الكثري من االإ�سرائيليني وقطاعات وا�سعة منهم بالقلق واخلوف. 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

التعبري  هو  ذاك  اأخطاء”،  »ب��ال    
جميع  ط�������رف  م�����ن  امل�������س���ت���خ���دم 
املراقبني بعد االأ�سبوع الدبلوما�سي 
الذي انهاه اإميانويل ماكرون. بداأ 
هذا املاراثون يوم اخلمي�س املا�سي 
ترامب،  دون��ال��د  م��ع  لقائه  خ��الل 
وان��ت��ه��ى ب��ع��د ظ��ه��ر االث���ن���ني بعد 
زي����ارة ف��الدمي��ري ب��وت��ني، وق���د مت 
لدخول  املجهر  وا�ستخدام  فح�س 
الدولية  ال�ساحة  اىل  املبتدئ  ه��ذا 

حتى خارج احلدود الفرن�سية.
   حتّد كبري بالن�سبة لرئي�س �ساب، 
اأق�����ل م���ن ثالثة  ب��ع��د  ع���ام���ا،   39
اأ���س��اب��ي��ع م���ن ان��ت��خ��اب��ه، ه���و الذي 
ال�سيادة.  للخرة يف جمال  يفتقر 
ول��ك��ن م��ع م���رور ل��ق��اءات��ه بروؤ�ساء 
الرئي�سية  احل��ك��وم��ات  او  ال�����دول 
اإمي����ان����وي����ل  اظ�����ه�����ر  ال������ع������امل،  يف 
اأ�سلوبه  ماكرون ما يعك�س مالمح 

الدبلوما�سي.

�لمتثال �ل�سارم لأحكام 
�لربوت�ك�ل

على  ال�سعب  م��ن  ي��ك��ون  م��ا  غالبا 
رئي�س جديد فهم ال�ساحة الدولية 
اجلميع  ي��ر���س��د  اذ  وا���س��ت��ي��ع��اب��ه��ا 
دبلوما�سية،  هفوة  اي  ويرتقبون 
كري�ستيان  يحّلل  يخطاأ،  مل  لكنه 
التاريخ  يف  املتخ�س�س  دي��ل��ب��ورت، 
الفرن�سي،  وال���ث���ق���ايف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
الفرن�سية.  الك�����س��ري�����س  مل��ج��ل��ة 
وعلى عك�س من �سبقاه، �ساركوزي 
ال��رئ��ي�����س اجلديد  ب����دا  وه���ول���ن���د، 
راح���ة يف وظ��ي��ف��ت��ه، متجنبا  اأك���ر 
بداية فخاخ الروتوكول.     »ان له 
يكون  عندما  ذات��ه  لتاأكيد  طريقة 
تتمثل يف  روؤ���س��اء دول اخرين،  مع 
هذا  اأن  علما  اأخطاء.  ارتكاب  عدم 
�ساركوزي  نيكوال  ينق�س  ك��ان  م��ا 
يقول  هوالند،”  وف����ران���������س����وا 

اىل  بو�سوله  راي��ه  ُتذّكر يف  اأي�سا، 
متحف اللوفر ليلة توليه مقاليد 

ال�سلطة.

حد�ثة على طريقة ترودو
  بالن�سبة لفيليب مورو �سفروليه، 
ك����ل����م����ت����ان مت�������ي�������زان اال������س�����ب�����وع 
ماكرون:  الإميانويل  الدبلوما�سي 
“احلداثة والّتحّكم”. فمن ناحية، 
جتديد املمار�سات ال�سيا�سية، ومن 
اإدارة  على  ال��ق��درة  اخ���رى،  ناحية 
اإظهار  والهدف هو  البالد.  �سوؤون 
قادة  م��ع  التفاو�س  على  ق��ادر  اأن��ه 
فالدميري  اأو  ترامب  دون��ال��د  مثل 
ب��وت��ني، ول��ك��ن اأي�����س��ا، ان��ه ع�سري 
وح����دي����ث م���ث���ل ج���ا����س���ن ت������رودو. 
رئي�س  اأ����س���ب���ح  ان���ت���خ���اب���ه،  ف��ع��ن��د 
الوزراء الكندي، يكر ب�سّت �سنوات 
اأ�سبح حمبوب  اإميانويل ماكرون، 
بع�سرته  الدولية،  االإع��الم  و�سائل 
للت�سامح، التي ال تبتعد كثريا عن 
يتبناها  التي  واملالطفة  الكيا�سة 
ماكرون.    اخلال�سة، اأن الرئي�س 
الفرن�سي يدفع اىل ما هو ابعد من 
الدبلوما�سي،  ا�سلوبه  الرمز. ففي 
ويقول  اب��دا.  بعيدا  لي�س  التوافق 
عنا�سر  ديلبورت هناك  كري�ستيان 
ح��وار وح���زم، ون��رى ذل��ك يف دعوة 
فالدميري بوتني، حيث جند �سكال 
من اأ�سكال الواقعية ال�سيا�سة، ويف 
نف�س الوقت القدرة على االن�سات.    
ان���ه اجل��م��ع ب��ني ���س��ارل دي��غ��ول يف 
فرن�سا،  ت�سيري  يف  الطماأنة  جانب 
ال�ساب  جهة  م��ن  ت���رودو  وجا�سن 
فيليب مورو  يوا�سل  الديناميكي، 
ي�ستجيب  ه���ذا  وك���ل  ���س��ي��ف��رول��ي��ه. 
االنتخابية،  احلملة  لديناميكية 
املتتالية  ه��ذه  ق���راءة  مفتاح  وه��ي 
اإميانويل  ي��ح��ت��اج  ال�����دول�����ي�����ة.     
برملانية،  اأغ��ل��ب��ي��ة  اىل  م����اك����رون 
وبالتايل اعطى �سمانة وادّلة على 

احلداثة والتحّكم.
عن لك�سربي�ص �لفرن�سية

فيليب  ���س��ف��رول��ي��ه  ل��الك�����س��ري�����س 
مورو، اأ�ستاذ االت�سال ال�سيا�سي يف 
معهد العلوم ال�سيا�سية. والنتيجة 
لالأ�ستاذين،  بالن�سبة  نف�سها  ه��ي 
ت��ن�����س��ي��ب ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د على 
عموما  ك�����ان  ال���دول���ي���ة  ال�������س���اح���ة 

ناجحا.

��ستح�سار �لرم�ز وح�سن 
ت�ظيفها

   ول��ك��ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي ك���ان لها 
الدويل،  ال�سعيد  االأث��ر على  اأك��ر 
ه�����ي ����س���ل�������س���ل���ة م�����ن ال������رم������وز مت 
اخ��راج��ه��ا ب��ذك��اء م��ن ط���رف فرق 
اأ�سبوعه  خالل  ماكرون  اإميانويل 
ذلك  على  وت�سهد  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي. 
�سرعة انت�سار م�سافحته الرجولية 

مفتعلة  ك��ان��ت  اإذا  امل��م��ار���س��ة.  تلك 
�سُينظر  ف���اإن���ه  ج����دا  وم�����س��ط��ن��ع��ة 
انها وهمية  النهاية، على  اليها يف 

وكاذبة، يحذر اخلبري االعالمي.
اعتمد ماكرون كثريا على  لقد     
خطة ات�سالية عر الرموز طوال 
اإقامته، وبلفت االنتباه اإىل عنا�سر 
بكثافة،  عليها  التعليق  مت  ب�سرية 
ترامب،  دون���ال���د  م��ع  وامل�����س��اف��ح��ة 
الكثري  جلبت  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
كري�ستيان  ي�سيف  االه��ت��م��ام،  م��ن 
دي���ل���ب���ورت. ول���ك���ن ه����ذا ل��ي�����س كل 
بوتني  ف��الدمي��ري  ا�ستقبال  ���س��يء، 
يف فر�ساي، ي�سري يف نف�س االجتاه 
حتيل  املكان  عظمة  امل���وؤرخ:  ح�سب 
مكانته  اىل  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
وم�سرحة  اخ��������راج  ال���رئ���ا����س���ي���ة. 

   ان اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ث��اب��ت يف 
اخراج  للتوا�سل. لقد مت  طريقته 
بالكامل،  ت������رودو  م���ع  اج��ت��م��اع��ه 

تواطوؤ  حلظة  اأو  ترامب،  لدونالد 
م�سرتكة مع جا�سن ترودو رئي�س 

الوزراء الكندي.

العملية  ان  درج��ة  اىل  �سيفروليه. 
تبدو غري  ق��د  اأن��ه��ا  الم�ست خطر 
م��ن حدود  واح���دة  وه��ذه  تلقائية، 

وبثه مبا�سرة على جميع ال�سبكات 
االجتماعية للرئي�س، مبا اثار ردود 
فيليب مورو  فعل كثرية، يالحظ 

�سغوط جترب اأوروبا وقف 
متويل جمعيات فل�سطينية

وزير الدفاع امل�سري: ردع الإرهاب يف ليبيا حق اأ�سيل حلماية اأرا�سينا
•• القاهرة-وام: 

�سبحى  ���س��دق��ى  اأول  ال��ف��ري��ق  ق���ال 
وزير  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد 
ال��دف��اع واالإن���ت���اج احل��رب��ى امل�سري 
نفذتها  ال��ت��ي  امل���رك���زة  ال�����س��رب��ة  اإن 
امل�������س���ري���ة �سد  ال�����ق�����وات اجل����وي����ة 
االإرهابية  وال��ع��ن��ا���س��ر  امل��ل��ي�����س��ي��ات 
لردع  ج��اءت  ال�سقيقة  ليبيا  ب��دول��ة 
الداعمة  وال��ق��وى  التنظيمات  تلك 
لها .. وا�سفا هذه ال�سربة باأنها حق 
اأ�سيل للدولة امل�سرية �سد كل من 
بقد�سيتها  امل�سا�س  نف�سه  له  ت�سول 

و�سالمة اأرا�سيها.
القوات  اأن  اأك���د   .. االإط����ار  ه��ذا  ويف 
باأعلى  ت��ع��م��ل  امل�����س��ري��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
درج�������ات اال����س���ت���ع���داد واجل���اه���زي���ة 
لتنفيذ اأي مهمة ت�سند اإليها للدفاع 
عن م�سر وتاأمني حدودها وحماية 
رك���ائ���ز اأم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي ع��ل��ى كافة 

االجتاهات.
جاء ذلك خالل لقاءات عقدها على 
مع  بالتزامن  املا�سية  االأي���ام  م��دار 
امل��ب��ارك مع عدد  ب��دء �سهر رم�سان 
وال�سناع  وال�����س��ف  ال�����س��ب��اط  م���ن 

من  واجلنود  امل�سريني  الع�سكريني 
والثالث  ال��ث��اين  اجلي�سني  مقاتلي 
امليداين وقوات �سرق القناة ملكافحة 
االإره���������اب وع������دد م����ن ط��ل��ب��ة كلية 
�سباط  ومعهد  االحتياط  ال�سباط 

ال�سف املعلمني.
خالل  امل�سري  ال��وزي��ر  وا�ستعر�س 
ال���ل���ق���اء ك���ل م���ا ي�����دور م���ن اأح�����داث 
ومتغريات على ال�ساحتني الداخلية 
واخلارجية وانعكا�ساتها على االأمن 

القومى مل�سر.
القوات  مقاتلو  ي��ب��ذل��ه  مب��ا  واأ����س���اد 
امل�سرية  املدنية  وال�سرطة  امل�سلحة 

مواجهاتهم  خ������الل  ج����ه����ود  م�����ن 
االإجرامية  العنا�سر  م��ع  امل�ستمرة 
وال����ق���������س����اء ع���ل���ى االإره������������اب ف���وق 
ال���ط���اه���رة.. منوها  ���س��ي��ن��اء  اأر�������س 
لتم�سيط  امل�ستمرة  العمليات  اإىل 
مبناطق  اجلبلية  واملناطق  ال��دروب 
ب�سمال  االإره��اب��ى  الن�ساط  مكافحة 
وو�����س����ط ����س���ي���ن���اء وت���ط���ه���ريه���ا من 
اإليه  ال��ب��وؤر االإج��رام��ي��ة وم��ا و�سلت 
ال��ت�����س��ك��ي��الت وال����وح����دات م���ن روح 
على  عالية  وق��درة  ومعنوية  قتالية 

تنفيذ كافة املهام التي توكل اإليها.
واأعرب عن اعتزازه بقبائل وع�سائر 

وعطائهم  لدورهم  وتقديره  �سيناء 
االأمن  حتقيق  يف  امل�سرف  الوطني 
واال�ستقرار ودعمهم الكامل للقوات 
امل�����س��ل��ح��ة يف ك��اف��ة امل���ه���ام ال��ت��ي من 
���س��اأن��ه��ا احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن الوطن 

و�سالمة اأرا�سيه.
القوات  اأعلنت   .. �سياق ذي �سلة  يف 
فردا   15 �سبط  امل�سرية  امل�سلحة 
يف  بهم  امل�ستبه  م��ن  �سيناء  ب�سمال 
عن  ف�سال  اإرهابية  عمليات  تنفيذ 
اك��ت�����س��اف وت���دم���ري 7 ع�����س�����س و 4 
العنا�سر  ت�ستخدمها  نارية  دراجات 
العمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال��ت��ك��ف��ريي��ة 

االإرهابية.
ي�ستقالن  اأعلنت �سبط فردين  كما 
بكميات  ن��ق��ل حم��م��ل��ة  رب����ع  ع���رب���ة 
املتفجرة  وامل��واد  املعدات  من  كبرية 
العبوات  ت�سنيع  يف  ت�ستخدم  التي 
اأحمد  ال�سهيد  نفق  غ��رب  النا�سفة 
ح��م��دي ك��ان��ت ف���ى ط��ري��ق��ه��ا لدعم 

العنا�سر االإرهابية.
يف  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  وقالت 
بيان لها اإنه يجري اتخاذ االإجراءات 
املعنية  اجلهات  بوا�سطة  القانونية 

مع املتهمني وامل�سبوطات.

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

حذر عاملون يف القطاع االن�ساين ام�س من ازمة خطرية يف بنغالد�س بعد 
مرور االع�سار مورا الذي دمر خميمات لالجئني الروهينغا.

ويعي�سون حواىل 300 الف من الروهينغا االقلية امل�سلحة امل�سطهدة يف 
بورما املجاورة، يف ظروف بائ�سة يف خميمان بجنوب بنغالد�س املنطقة التي 

فروا اليها من اعمال العنف على اجلانب االآخر من احلدود.
و�سبب االع�سار مورا الذي �سرب الثالثاء بنغالد�س وادى اىل مقتل �ستة 

ا�سخا�س، ا�سرارا ج�سيمة يف خميمات الالجئني.
ودمر او ت�سرر اأكر من 16 الف هكتار من هذه املخيمات، ح�سب املنظمات 
االأكر  ب��ازار  لكوك�س  املحلية  االدارة  اح�ست  جهتها  من  احلكومية.  غري 

ت�سررا، اكر من 17 الف م�سكن حلقت بها ا�سرار يف منطقتها.
للهجرة  الدولية  املنظمة  يف  املحلية  امل�سوؤولة  �ساهاين  �ساجنوكتا  وقالت 
ال�سحية واملياه يف  الغذاء واالي���واء واخل��دم��ات  اأزم��ة خطرية يف  ان هناك 

املخيمات بعد العا�سمة. 
واأ�سافت ان نظام ال�سرف ال�سحي واملياه بات غري قابل لال�ستعمال.

ويوؤكد  املخيمات.  اىل  غذائية  م��واد  اي�سال  االإن�سانية  املنظمات  وحت��اول 
ال��الج��ئ��ون ان���ه مل ي��ت��م حت��ذي��ره��م م��ن ق���رب و���س��ول االإع�����س��ار م��ن قبل 

ال�سلطات ومل يتمكنوا من حماية خمزوناتهم الغذائية.

دمار يف خميمات 
الروهينغا بعد الإع�سار 

يف بنغالد�ش 

�لربوت�ك�ل و�لرم�ز و�حلد�ثة:

تفكيك اأ�سلوب اإميانويل ماكرون على ال�سعيد الدويل
كان هدفه �إظهار قدرته على �لتفاو�ص مع قادة مثل تر�مب �أو ب�تني و�نه ع�سري مثل ترودو

بدا الرئي�ش اجلديد اأكرث راحة يف وظيفته متجنبا بداية فخاخ الربوتوكول

 تن�سيب �إميان�يل ماكرون على �ل�ساحة �لدولية كان عم�ما ناجحا
 جمع بني طماأنة �سارل ديغ�ل وديناميكية رئي�ص �ل�زر�ء �لكندي

حداثة واحرتام للروتوكول �سطوة الرموز يف لقاء بوتنيديناميكية ال�سباب وم�سرحة امل�سهد

ات�سالية  خطة  اعتمد 
ت�����س��ت��ح�����س��ر ال���رم���وز 
وتوظفها وتلفت النتباه 
ب�سري��ة عنا�س���ر  اإىل 

م���اراث���ون  ن��ه��اي��ة  يف 
دبلوما�سي ك�سف الرئي�ش 
مالم���ح  عن  الفرن�س��ي 
اأ�س�����لوبه الدبلوما�س��ي 

م�سافحة ا�سالت كثريا من احلر والتعاليق
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“اليوني�سف”  حذر املدير االإقليمي ملنظمة االأمم املتحدة للطفولة 
خريت كاباالري، من االرتفاع غري امل�سبوق له يف عدد احلاالت التي 

ي�ستبه يف اإ�سابتها بوباء الكولريا بني االأطفال يف اليمن.
االإب��الغ عن  املا�سية  االأربعة  االأ�سابيع  اأن��ه مت خالل  واأك��د كاباالري 

55 األفاً و 200 حالة كولريا يف اليمن.
اأعلى  اإح��دى  يواجه  اليمن  اأن  لليوني�سف  االإقليمي  املدير  واأ���س��اف 
ن�سب �سوء التغذية بني االأطفال يف العامل بينما اأ�سبحت اخلدمات 

االأ�سا�سية يف البالد على حافة االنهيار.
ونوه اإىل اأن الوقت ينفد فيما ميوت املزيد من اأطفال اليمن كل يوم 

ب�سبب عوار�س ميكن الوقاية منها مثل الكولريا و�سوء التغذية.

م��ع��ه��د يوجوف  اأج�����راه  ب��ح��ث  ع���ن  ن��ق��ال  ت��امي��ز  ذا  ق��ال��ت �سحيفة 
الوزراء  رئي�سة  بزعامة  املحافظني  ح��زب  اإن  ال���راأي  ال�ستطالعات 
ال��رمل��ان خالل  اأغلبية مطلقة يف  ق��د ال يح�سل على  م��اي  ت��ريي��زا 

االنتخابات العامة التي �ستجرى يف الثامن من يونيو حزيران.
ب���اأن حزب  ال����راأي  ا�ستطالعات  م��ن  �سل�سلة  اإل��ي��ه  ت�سري  مل��ا  وخ��الف��ا 
اأظهر  اأج��راه يوجوف  الذي  البحث  فاإن  اأغلبيته  �سيزيد  املحافظني 
اأن احلزب قد يفقد 20 مقعدا من املقاعد التي ميلكها وهي 330 
ما  يك�سب  قد  املعار�س  العمال  ح��زب  اإن  ال�سحيفة  وقالت  مقعدا.  
يجعل  ق��د  ذل���ك  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت  م��ق��ع��دا.   30 م��ن  ي��ق��رب 
املحافظني اأقل 16 مقعدا من االأغلبية املطلقة التي يحتاجها كي 

يحكم مبفرده دون دعم من االأحزاب االأخرى وهي 326 مقعدا.

اجلي�س  اإن  )ب��ن��ت��اغ��ون(  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  با�سم  متحدث  ق��ال 
تنظيم  عنا�سر  يقاتلون  الذين  �سوريا  اأك���راد  ت�سليح  يف  ب��داأ  االأمريكي 
للواليات  حليف  وه��ي  تركيا،  تغ�سب  اأن  �ساأنها  م��ن  خطوة  يف  داع�����س، 
املتحدث  االأمريكية عن  االإخبارية  )���س��ي.اإن.اإن(  �سبكة  املتحدة. ونقلت 
وا�سنطن  اإن  القول  ج��ال��واي،  رانكني  اإدري���ان  امليجور  البنتاغون،  با�سم 
باأ�سلحة  ق�سد  الدميقراطية  �سوريا  لقوات  الكردية  العنا�سر  �ستزود 

�سغرية وذخرية ومركبات ع�سكرية.
كانت وزارة الدفاع االأمريكية اأعلنت يف الثامن من اأيار مايو اأن الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب �سمح ب�ت�سليح حمدود الأكراد �سوريا مل�ساعدتهم 
يف مقاتلة ذلك التنظيم، يف خطوة اأثارت احتجاجات فورية من جانب 

م�سوؤولني اأتراك كبار.
االإم����دادات  ت��وزي��ع  �سيتم  اإن���ه  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����س��وؤول��ون ع�سكريون  وق���ال 
باجلهود  تتعلق  حمددة”  اأه���داف  “لتحقيق  كافية  لتكون  واالأ�سلحة 
اإىل  تنظ�������ر  تركي�������ا  اأن  يذك������ر  داع�س.  الرقة من  ا�ستعادة  اإىل  الرامية 
على  اأنهم  على  الدميقراطية  �سوريا  لقوات  التابعني  االأك��راد  املقاتلني 

�سلة بحزب العمال الكرد�ستاين الذي ت�سنفه البالد جماعة اإرهابية. 
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان و���س��ف ق����وات �سوريا 
الرئي�س  ب��ج��ان��ب  اأث���ن���اء وق��وف��ه  اإره���اب���ي  ب��اأن��ه��ا تنظيم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االأمريكي دونالد ترامب خالل زيارة من جانب الرئي�س الرتكي للبيت 

االأبي�س يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري.

وملجاأين  اأ�سلحة  خمابئ  تدمري  الرتكية،  امل�سلحة  القوات  اأعلنت 
حلزب العمال الكرد�ستاين )بي كيه كيه( يف غارة جوية على معاقله 

يف منطقتي قنديل وهاكورك �سمايل العراق.
الغارات  ج��اءت  الرتكية،  امل�سلحة  ال��ق��وات  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
حترك  وج��ود  ح��ول  اآنية  ا�ستخبارية  معلومات  تلقي  عقب  اجلوية 
اأنباء  وكالة  بح�سب  املذكورتني،  املنطقتني  يف  االإرهابية  للعنا�سر 
عادت  بنجاح،  اجلوية  العملية  اإمت��ام  وعقب   . الر�سمية  االأن��ا���س��ول 

املقاتالت الرتكية امل�ساركة يف الغارات اإىل قواعدها ب�سالم.
كما داأبت قوات االأمن واجلي�س الرتكي على ا�ستهداف مواقع حزب 
البالد،  �سرقي  وج��ن��وب  جنوبي  ع��ن��ا���س��ره،  وم��الح��ق��ة  كيه  كيه  ب��ي 
و�سمايل العراق، رداً على هجمات اإرهابية ينفذها داخل البالد بني 

احلني واالآخر، م�ستهدفة املدنيني وعنا�سر االأمن.

عوا�صم

�صنعاء

�أنقرة

و��صنطن

لندن

وفاة لجئة خالل حماولة 
ال�سري اإىل كندا

•• اأوتاوا-وكاالت:

قالت ال�سرطة االأمريكية اإنها عرت على جثة قرب حدود مانيتوبا وتبني 
اأنها المراأة من غانا توفيت على االأرجح ب�سبب انخفا�س يف درجة احلرارة 

اأثناء حماولتها ال�سري اإىل كندا.
يوم  امل��راأة  اكت�سفوا جثة  اإنهم  كيت�سون  �سرطة مقاطعة  قائد  وق��ال مكتب 
امير�سون  بلدة  قبالة  مبا�سرة  الواقعة  ميني�سوتا  يف  نوي�س  قرب  اجلمعة 

احلدودية الكندية، حيث كان يعر طالبو اللجوء يف ال�سهور املا�سية.
وجاء يف بيان �سادر عن مكتب قائد ال�سرطة اإن قائد �سرطة املقاطعة كان 
اأعقاب  يبحث بالتن�سيق مع دورية حدودية اأمريكية عن امراأة مفقودة يف 

ات�سال يف اليوم ال�سابق. 
درجة  انخفا�س يف  هو  الوفاة  �سبب  اأن  اإىل  للجثة  االأويل  الت�سريح  واأ�سار 

حرارة اجل�سم.
ورف�ست ال�سرطة اإعطاء اأي معلومات عن ال�سخ�س الذي اأبلغ عن فقدان 

املراأة التي كانت تبلغ من العمر 57 عاماً.
اإليها  العام وج��اء  اأع��داد طالبي اللجوء هذا  و�سهدت كندا زي��ادة كبرية يف 
2000 �سخ�س عر احلدود االأمريكية وبطريقة غري قانونية  اأكر من 

منذ يناير .
وك����ان م��ع��ظ��م ه����وؤالء االأ���س��خ��ا���س ي��ع��ي�����س��ون يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة لكنهم 
يقولون اإنهم رحلوا عنها خوفاً من اإج��راءات الرئي�س دونالد ترامب �سد 

املهاجرين.

تاأجيل مناق�سته للمرة �لثالثة على �لت��يل:

تغيري جذري يف موقف نداء تون�ش من قانون امل�ساحلة...!

حاول م��سك� �إثبات نف�سها ك��سيط 

رو�سيا تعزز مكانتها يف ليبيا..حتّد جديد للغرب

يف الذكرى ال�50 حلرب عام 1967..الفجوة بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني تت�سع مع غياب احللول

فقط املوظفني العموميني.
   ومن �سان التغيريات التي اأعلن 
عنها املدين ان تعيد خلط االوراق 
اجت����اه  ال����وط����ن����ي، يف  امل�������س���ه���د  يف 
ت���واف���ق مي��ك��ن من  ال���و����س���ول اىل 
مترير م�سروع القانون بتعديالت 
جوهرية مقارنة بن�سخة 2015.

النه�سة  ح����رك����ة  ان  وي����ذك����ر     
ترف�س  ال��رمل��ان  يف  االأوىل  الكتلة 
امل�����س��ادق��ة على ه��ذا امل�����س��روع قبل 
ادخال تعديالت تن�سجم مع قانون 

العدالة االنتقالية.

•• الفجر - تون�س - خا�س
يف  ال��ع��ام  الت�سريع  جلنة  اأعلنت     
االربعاء  اأم�����س  التون�سي  ال��رمل��ان 
قانون  م�سروع  نقا�س  تاأجيل  ع��ن 
واملالية  االق��ت�����س��ادي��ة  امل�����س��احل��ة 
الطيب  اللجنة  رئي�س  من  بطلب 
املدين ونواب نداء تون�س باللجنة.
   و�ستقوم كتلة نداء تون�س باإدخال 
القانون  م�����س��روع  ع��ل��ى  ت��ع��دي��الت 
ومن املنتظر اأن يقت�سر فقط على 

م�ستوى املوظفني.

نداء  نواب حركة  ب�سبب تغيب كل 
حركة  ن��واب  بع�س  وتغيب  تون�س 
ال��ن��ه�����س��ة.    واأف�����اد ال�����س��دي��ق باأن 
رئي�س جلنة الت�سريع العام الطيب 
املدين قد اأعلم اأع�ساء اللجنة باأنه 
قد تقرر تاأجيل اجلل�سة بطلب من 
كتلة حركة نداء تون�س التي دعت 
الإعداد  النقا�س  ا�ستئناف  لتاأجيل 
جديدة  وت���ع���دي���الت  م���ق���رتح���ات 
امل�ساحلة  ق���ان���ون  م�������س���روع  ع��ل��ى 
وطرحها  وامل���ال���ي���ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
���س��ل��ب ال���ل���ج���ن���ة.    ك���م���ا ق�����ال اإن 

يف  ق�������ررت  اأن  ل��ل��ج��ن��ة  و����س���ب���ق     
تاأجيل  ����س���اب���ق���ت���ني  م���ن���ا����س���ب���ت���ني 
امل�ساحلة  قانون  م�سروع  مناق�سة 
امل��ع��ار���س��ة تقدمي  ب�����س��ب��ب رف�������س 
اقرتاحات تعديلية وبعدها ب�سبب 
���س��غ��ط م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 
واأحزاب املعار�سة الراف�سة مل�سروع 

القانون والداعية اىل ا�سقاطه.
   واأكد ع�سو جلنة الت�سريع العام 
اأحمد ال�سديق النائب عن اجلبهة 
انعقدت  التي  اجلل�سة  ان  ال�سعبية 
اأم�����س مل ت��دم اأك���ر م��ن 5 دقائق 

اجلهة  اجلمهورية،  رئا�سة  ممثلي 
املقرتحة مل�سروع قانون امل�ساحلة، 

قد ح�سروا يف جل�سة االم�س.
   وا�ستبعد اأحمد ال�سديق امكانية 
ت��اأج��ي��ل م��ن��اق�����س��ة م�����س��روع قانون 
اىل  واملالية  االقت�سادية  امل�ساحلة 
�سيما  ال��رمل��ان��ي��ة  العطلة  ب��ع��د  م��ا 
مناق�سته  يف  ت��ع��ط��ل  ه���ن���اك  واأن 
���س��ل��ب جل��ن��ة ال��ت�����س��ري��ع ق��ائ��ال اأن 
النواب  من  كبري  ع��دد  ت�سريحات 
تفيد باأن هناك اإ�سرار على مترير 

امل�سروع وامل�سادقة عليه.

الت�سريع  رئ��ي�����س جل��ن��ة  وك����ان      
ال���ع���ام وال��ن��ائ��ب ع���ن ن����داء تون�س 
اأن كتلة  اأك����د  ق���د  امل����دين  ال��ط��ي��ب 
نداء تون�س �ستطلب تاأخري جل�سة 
النظر يف م�سروع قانون امل�ساحلة 
االرب���ع���اء  ي����وم  اإىل  االق���ت�������س���ادي���ة 
جديدة  مقرتحات  لتقدمي  القادم 
تتما�سى مع التطورات التي تعي�س 

على وقعها البالد.
تون�س  ن����داء  ك��ت��ل��ة  ان  واأو�����س����ح     
ت��رغ��ب يف اإح�����داث ت��غ��ي��ريات على 
لي�سمل  امل�ساحلة  ق��ان��ون  م�سروع 

يبذلون جهودا  منهم  واملت�سددين  اأرا�سيهم،  �سرقوا  االإ�سرائيليني  فاإن 
لتو�سيع بالدهم من نهر االردن اىل البحر املتو�سط، الإلغاء اي امكانية 

اإقامة دولة فل�سطينية.
ميينية  االأك��ر  نتانياهو  بنيامني  حاليا  يتزعمها  التي  احلكومة  وتعد 
اىل  علني  ب�سكل  دعوا  موؤيدين لال�ستيطان  وت�سم  اإ�سرائيل،  تاريخ  يف 
اإلغاء فكرة قيام دولة فل�سطينية. ويدعو عدد منهم اىل ال�سماح ببقاء 
يهودية”،  “دولة  يف  والعي�س  بالبقاء  يرغبون  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 
بينما يرى غريهم وجوب نقلهم اىل دول جماورة. وقال املحامي مايكل 
الفاير )43 عاما( الذي �سارك مع اأطفاله يف احتفاالت جرت اال�سبوع 
ان  “نرغب يف  ال�سرقية  للقد�س  االحتالل اخلم�سني  املا�سي يف ذكرى 

نحاول اإعطاءهم تعوي�سا«.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:
1967، يف وقت تت�سع  حتل الذكرى اخلم�سون حلرب حزيران يونيو 
العنف  اعمال  ا�ستمرار  مع  واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  بني  الفجوة 

وف�سل املفاو�سات والوعود الفارغة.
وتاأتي الذكرى بينما االمل مفقود بالتو�سل اىل تنفيذ حل الدولتني، 
وو���س��ط ���س��ك��وك ك��ب��رية حت��ي��ط ب��ت��ع��ه��دات ال��رئ��ي�����س االم���ريك���ي دونالد 
نتيجة حرب  اىل  وينظر اجلانبان  نهائي.  اتفاق  اىل  بالتو�سل  ترامب 
انت�سارهم  ان  اال�سرائيليون  اإذ يرى  1967 بطريقة خمتلفة متاما: 
على الدول العربية املجاورة يعد تتويجا مل�سعى ال�سعب اليهودي الذي 
ا�ستمر األفي عام، بالعودة اىل القد�س. اما بالن�سبة اىل الفل�سطينيني، 

القدمية  البلدة  اىل  العمود  ب��اب  مدخل  من  قليلة،  خطوات  بعد  على 
التي احتلتها ا�سرائيل عام 1967، ال يعلق الفل�سطينيون اآماال كبرية، 

ولكنهم يتم�سكون مبوقفهم.
القهوة  لبيع  ك�سك  وق��ف يف  ال��ذي  عاما(  كا�ستريو )51  وق��ال حممد 
متلكه عائلته منذ عام 1965، “نقول لهم اننا باقون هنا. هذه ار�سنا 
ولن نرتكها«. وتبدو االنق�سامات واالآثار التي تركها النزاع وا�سحة، من 
اخلالفات حول املواقع املقد�سة يف القد�س و�سوال اىل اجلدار الفا�سل 
املنكوب  املفرو�س على قطاع غزة  املحتلة واحل�سار  الغربية  ال�سفة  يف 
ال�سرق  يف  ع�سكرية  ق��وة  ك��اأك��ر  ا���س��رائ��ي��ل  وب���رزت  ���س��ن��وات.  ع�سر  منذ 
و�سناعة  النا�سئة  ال�سركات  جم��ال  يف  ريادتها  اىل  باالإ�سافة  االو�سط 
االلكرتونيات. لكن البع�س يحذر من اأنها يف طور االنتحار، مع وجود 

ميول نحو اإقامة ما ي�سبه دولة “ف�سل عن�سري )ابارتهايد(” يف حال 
الغربية  ال�سفة  اج��زاء  معظم  و�سم  الدولتني  حل  فكرة  عن  التخلي 

املحتلة.
اال�ستيطاين،  البناء  ا�ستمرار  م��ع  تقريبا  ميتا  ال��دول��ت��ني  ح��ل  وي��ب��دو 
فتح  حركة  بني  النزاع  ب�سبب  الفل�سطينيني  �سفوف  يف  واالنق�سامات 
التي يتزعمها الرئي�س حممود عبا�س وحركة حما�س التي ت�سيطر على 
تتعاي�سان  دولتني  اإقامة  حل  يبقى  ذل��ك،  من  الرغم  على  غ��زة.  قطاع 

جنباً اإىل جنب ب�سالم، املرجع اال�سا�سي لال�سرة الدولية حلل النزاع.
باراك  عهد  يف  ا�سرائيل  ل��دى  االم��ريك��ي  ال�سفري  �سابريو،  دان  ويقول 
اوباما، لوكالة فران�س بر�س “ال نعلم ان كان حل الدولتني ميتا ام ال، 

ولكن بالتاأكيد فان حتقيقه ي�سبح ا�سعب فاأ�سعب مع كل عام«.

بالتحدث اإىل جميع االأطراف يف احلرب الليبية. ومن 
خالل زيادة دعمها حلفرت يف الوقت الذي تقيم عالقات 
جيدة مع رئي�س حكومة الوفاق الوطني فايز ال�سراج يف 
طرابل�س ومع ممثلني الألوية م�سراتة )القوة الع�سكرية 
االأخرى املوؤثرة(، حتاول مو�سكو اإثبات نف�سها كو�سيط 
االأوروبي.  االإحت��اد  مع  ملفاو�ساتها  رافعة  اإيجاد  وتالياً 
ويبدو اأن هذا التكتيك ناجح. ويجري حمللون مقربون 

•• لندن-وكاالت:

اجلهود  على  كبري  ب�سكل  ال��غ��رب  اهتمام  ين�سب  فيما 
اأجزاء  يف  وج��وده��ا  مو�سكو  ت��ع��زز  ���س��وري��ا،  يف  الرو�سية 
كالعب  موقعها  لتح�سني  االأو�سط  ال�سرق  من  اأخ��رى 

دويل اأ�سا�سي.
ويقول االأكادميي نيكوالي كوزانوف من معهد ت�ساتهام 
هاو�س الريطاين اإن التدخل الرو�سي يف احلرب االأهلية 
الليبية زاد زيادة ملمو�سة منذ 2015. فهي تقدم دعماً 
�سيا�سياً وم�ساعدة ع�سكرية للم�سري خليفة حفرت، الذي 
ي�سيطر على ال�سطر ال�سرقي من ليبيا، و�ساعدته على 
ن�سف اتفاق رعته االأمم املتحدة عام 2015 يرمي اإىل 
اإطالق عملية �سيا�سية. لكن مو�سكو منخرطة اأي�ساً يف 
االأ�سا�سيني،  الطرفني  بني  للنزاع  ال�سيا�سية  الت�سوية 
وحكومة  حفرت  ي��ق��وده  ال��ذي  الليبي  الوطني  اجلي�س 

الوفاق الوطني املدعومة من االأمم املتحدة. 
خماوف وم�سالح

امل�سالح  اأو  االأمنية  امل��خ��اوف  اإن  اإىل  ك��وزان��وف  ويلفت 
هذا  يف  ملو�سكو  املتزايد  ال��وج��ود  تف�سر  ال  االإقت�سادية 
اجلزء من ال�سرق االأو�سط. وحتى االآون��ة االأخ��رية، مل 
ليبيا  حيال �سعود اجلهاديني يف  قلقاً  اأب��داً  رو�سيا  تبد 
اأو اأي خوف من تدفقه املحتمل اإىل �سوريا. ومن املوؤكد 
حكومة  �سقطت  عندما  اإ�ستثمارات  فقدت  مو�سكو  اأن 
اخل�سارة  جممل  اأن  رغ��م  وعلى   .2011 ع��ام  ال��ق��ذايف 
غري معروفة، فاإن �سركة رو�سوبورونك�سبورت لت�سدير 
 5،6 اإىل  ي�سل  مب��ا  امل��ال��ي��ة  خ�سائرها  ت��ق��در  االأ���س��ل��ح��ة 
الرو�سية،  الطاقة  �سركات  اأن  حني  يف  دوالر،  مليارات 

اإما  كانت  وتاتنيفت  البحار  اأوي��ل عر  لوك  و  غازبروم 
ليبيا. لكن  اأو تخطط لالإ�ستثمار يف  ا�ستثمارات  متلك 

هذه اخل�سارة ال تزال قابلة للمعاجلة. 
طموح وانتهازية

التدخل  خلف  تقف  التي  القوى  اأن  ك��وزان��وف  ويعتر 
واالإنتهازية  الطموح  من  مزيج  هي  ليبيا  يف  الرو�سي 
وال�سعور املعادي للغرب. وقبل كل �سيء، فاإن الكرملني 
ينظر اإىل حكومة الوفاق الوطني الليبية املدعومة من 
الغرب، على اأنها تتجاهل امل�سالح الرو�سية يف ليبيا اإذا 
على  للتاأثري  بها  خا�سة  رافعة  متلك  مو�سكو  تكن  مل 
�سلوك ه��ذه احل��ك��وم��ة ورع��ات��ه��ا. وال��ك��رم��ل��ني قلق من 
اأنه اإذا تركت ليبيا كما هي االآن، فاإن مو�سكو �ست�ستثنى 
ال�سيا�سية  احل���ي���اة  وم����ن  االأزم������ة  ت�����س��وي��ة  ج��ه��ود  م���ن 
والعالقات بني  احل��رب.  بعد  ما  ليبيا  واالإقت�سادية يف 
خ�سو�ساً  تتجدد،  اأن  ميكن  املتحدة  وال��والي��ات  حفرت 
مع  العالقات  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  ح�ّسن  اإذا 

االأمريكيني. 
االأ�سا�سي  الداعم  اإىل جعل نف�سها  �سعت مو�سكو  وتالياً 

حلفرت من خارج املنطقة. 
لعبة القوى العاملية

وي�سري اإىل اأن التدخل الرو�سي يف ليبيا هو اأي�ساً جزء 
من لعبة القوى العاملية مع الغرب. ومن خالل القفز 
وللواليات  الأوروب����ا  مو�سكو  تثبت  الليبي،  ال��ن��زاع  اإىل 
واأوكرانيا،  �سوريا  يف  “حم�سورة”  لي�ست  اأنها  املتحدة 
دور  اإن  كما  �سدفة.  يكن  مل  �سوريا  يف  “النجاح”  وان 
ال  ف��رو���س��ي��ا  ال��دول��ي��ة.  ال��ع��زل��ة  يجنبها  ه��ن��اك  مو�سكو 
�سعيدة  اإنها  اإذ  حفرت،  بدعم  نف�سها  حل�سر  �سبباً  ترى 

من وزارة اخلارجية الرو�سية م�ساورات غري ر�سمية مع 
ليبيا. ووظفت مو�سكو جهوداً  االأوروبية حول  البلدان 
اأوائ��ل مايو بني حفرت  ديبلوما�سية يف اجتماع عقد يف 
غري  وامل��وؤ���س��رات  للوفاق.  االإ�ستعداد  مبدية  وال�����س��راج، 
الر�سمية هي اأن اأوروبا املت�سككة حيال النوايا الرو�سية، 
التحدث مع مو�سكو  اإىل  باإكراه حول حاجتها  مقتنعة 

يف هذه امل�ساألة.

كتلة نداء تون�س تغري موقفها من قانون امل�ساحلة املدين يعلن تاجيل اجتماع جلنة الت�سريع العام

بني معار�سة �لتفاق �لن�وي وت�فري �ل�ظائف 

ترامب اأمام مع�سلة �سفقة البوينغ لإيران
العمل  اإىل  اإ�سافة  اإي��ران،  تتعامل مع 
الفوائد  على  اإي���ران  ح�سول  ل�سمان 

االإقت�سادية من جراء االإتفاق. 
اأوباما  اإدارة  اأن  اإىل  ه��ول��زر  ول��ف��ت��ت 
ال�سركات  لت�سجيع  متحم�سة  ك��ان��ت 
غ���ري االأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال���دخ���ول اإىل 
الطريق  لتمهيد  االإي���ران���ي���ة  ال�����س��وق 

اأمام مبيعات الطائرات. 
اأن االإيرانيني  اأعتقد  ويقول نفيو: ال 
ب����ع����دم احل���������س����ول على  ����س���ي���ق���ب���ل���ون 
االإت��ف��اق ال  بينما منتقدو  ال��ط��ائ��رات، 

ي�ست�سيغون الفكرة. 
يرون  اخل�����راء  ب��ع�����س  اأن  واأ����س���اف���ت 
فقط  تتعلق  ال  ال��ط��ائ��رات  �سفقة  اأن 
املنظور،  املدى  على  الوظائف  باإيجاد 
احل��ف��اظ على  تتعلق مب�����س��األ��ة  واإمن����ا 
االأمريكية  الطائرات  �سناعة  هيمنة 
من  مت�ساعدة  مناف�سة  م��واج��ه��ة  يف 
�سياغة  ومب�����س��األ��ة  ورو���س��ي��ا  ال�����س��ني 
عالقات اقت�سادية مع طهران ت�سعف 

من نفوذ رجال الدين احلاكمني. 

ف��ئد �قت�سادية
ترامب  اإدارة  ب�����اأن  ه���ول���زر  وذّك�������رت 
االإيرانية  �سيا�ستها  تراجع  اإنها  تقول 

واالإتفاق النووي. 
ا���س��ت��م��اع يف جمل�س  ج��ل�����س��ة  وخ�����الل 
ال��ن��واب االأرب���ع���اء، ق��ال وزي���ر اخلزانة 
وزارت������ه جتري  اإن  م��ن��و���س��ني  ���س��ت��ي��ف 
م�����راج�����ع�����ة ل����رتاخ����ي���������س ال���ب���وي���ن���غ 
حمللني  اإىل  ون�����س��ب��ت  واإي����رب����ا�����س. 
اأ�سا�سية،  ال����ط����ائ����رات  م��ب��ي��ع��ات  اأن 
اأفعااًل  يتطلب  ال��ن��ووي  االإت��ف��اق  الأن 
م�ستمرة للحوؤول دون �سقوطه. وعلى 
االأقل، يجب على االإدارة جتديد اإعفاء 
ال�سركات االأجنبية من العقوبات التي 

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتبت جي�سكا هولزر يف جملة فورين 
اإيران  لبيع  بوينغ  خطة  اأن  بولي�سي، 
تواجه  ال���دوالرات،  مبليارات  طائرات 
ردود فعل مت�ساعدة من اجلمهوريني 
يف وا�سنطن. وت�سع ال�سفقة الرئي�س 
دون��ال��د ت��رام��ب اأم���ام حت��دي التوفيق 
بني عدائيته الإيران ولالإتفاق النووي 
وطموحه لتعزيز الوظائف يف امل�سنع 
االأمريكي. وهو كان قال خالل حملة 
 :  2016 ع��ام  الرئا�سية  االإنتخابات 
“اإن اأولويتي هي تفكيك هذا االإتفاق 
بتعزيز  وع����د  اإن�����ه  ك��م��ا  الكارثي”. 
ال�����س��ن��اع��ات االأم���ري���ك���ي���ة م���ن طريق 
اإيجاد 25 مليون وظيفة جديدة. واإذا 
ال��ط��ائ��رات، ف��اإن��ه يكون  اأوق���ف �سفقة 
الثاين. وكانت بوينغ  اأخ��ّل بهدفه  قد 
طائرات  �سركتي  �ستبيع  اأن��ه��ا  اأعلنت 
 20 بنحو  طائرات   110 اإيرانيتني، 
ال�سفقة تدعم  واأن هذه  مليار دوالر، 

نحو 120 األف وظيفة. 

غ�سب �جلمه�ريني
اأن����ه يف ح���ال ���س��م��ح ترامب  واأ���س��اف��ت 
لل�سفقة بامل�سي قدماً، فاإنه �سيغ�سب 
ال��ك��ون��غ��ر���س ويدعم  اجل��م��ه��وري��ني يف 
االإت���ف���اق ال��ن��ووي ال���ذي ي��ن��دد ب��ه من 
باأن  الغربية  لل�سركات  االإ�سارة  خالل 
ال��ع��دو امل��زم��ن الأم��ري��ك��ا ه��و يف موقع 
جيد لعقد ال�سفقات التجارية. وقال 
العقوبات  ح��ول  االأم��ري��ك��ي  امل��ف��او���س 
النووي  باالإتفاق  املتعلقة  االأمريكية 
املو�سوع  ال��ق��رار  :”اإن  نفيو  ريت�سارد 

اأمامه معقدة للغاية«. 

ال����ط����ريان امل��������دين.  ويف ���س��ب��ت��م��ر ، 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأ����س���درت 
تراخي�س  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك  ال�������س���اب���ق 
ل���ل���ب���وي���ن���غ ومل���ن���اف�������س���ت���ه���ا االأوروب������ي������ة 
“اإيربا�س” لبيع ما ي�سل اإىل 200 
التي  اإي�����ر”  “اإي�����ران  ل�سركة  طائرة 
�“اإيربا�س”  وحتتاج  الدولة.  تديرها 
من  اأك��ر  ت�ستخدم  الأن��ه��ا  لرتاخي�س 
40 يف املئة من القطع االأمريكية يف 
تقدمت  امل��ا���س��ي  وال�سهر  ط��ائ��رات��ه��ا. 
بوينغ بطلب للح�سول على ترخي�س 
لبيع  م���ب���دئ���ي���ة  ����س���ف���ق���ة  م�����ن  ج������زء 
اآي�سمان  اإي�����ران  ل�����س��رك��ة  ط��ائ��رة   30

اإيرالينز. 

تر�خي�ص ت�سدير
االإتفاق  اأن  اإىل  ال�سحافية  واأ���س��ارت 
اإي����ران وال��ق��وى العاملية  ال��ن��ووي ب��ني 
ال�����س��ت رف����ع ال���ع���ق���وب���ات ال���دول���ي���ة يف 
مقابل خطوات يتم التحقق منها على 
ن�ساطاتها  ع��ن  اإي�����ران  تخلي  �سعيد 
النووية. كما وافقت الواليات املتحدة 
على ال�سماح ل�سانعي الطائرات بعقد 

�سفقات مع اإيران.
تراخي�س  ت��ت��ط��ل��ب  امل���ب���ي���ع���ات  ل���ك���ن   
اخل����زان����ة  وزارة  ومت����ل����ك  ت�������س���دي���ر، 
م�س������احة وا�سعة للمناورة الإلغاء هذه 
ال�سفقات يف حال وجود دليل على اأن 
اإيران ال ت�ستخدم الطائرات الأغرا�س 
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عربي ودويل
القب�ش على اإرهابيني بجوازات فرن�سية يف ليبيا.. مهجرو طرابل�ش يرف�سون عر�ش املجل�ش الرئا�سي لعودتهم

•• طرابل�س-وكاالت:

رف�س املهجرون من العا�سمة الليبية طرابل�س عر�س املجل�س الرئا�سي 
قبل حلول  االأمنية،  الدولة  موؤ�س�سات  بالتن�سيق مع  بتاأمني عودتهم  
عيد الفطر، مطالبني بتفوي�س قوة العمليات اخلا�سة  الزنتان بقيادة 
عودتهم   لتاأمني  الوطني،  للجي�س  التابعة  الطرابل�سي،  عماد  الرائد 

وحمايتهم من اخلارجني على القانون .
كانت  مهما  جمموعات   اأي  اأم�س  عنه  �سدر  بيان  يف  الرئا�سي  وح��ذر 
�سفتها وباأي مرر الدخول للعا�سمة دون تن�سيق وحتت اإ�سراف كامل 

من حكومة الوفاق واالأجهزة االأمنية التابعة لها.
بيان �سدر عنها ليل  اللجنة االجتماعية ملهجري طرابل�س يف  وقالت 

ح�سموا  املهجرين  اإن  الزنتان:  مدينة  يف  عقد  اجتماع  بعيد  الثالثاء 
اأمرهم يف م�ساألة العودة اإىل بيوتهم واأرزاقهم بطرابل�س.

كنتم عندما  اأين  يدعي حمايتنا،  اإىل من  بيانها  اللجنة يف  وت�ساءلت 
حرقت ممتلكاتنا وهدمت بيوتنا؟ اأم هي �سحوة �سمري ؟ .

عرقلة  م�سوؤولية  الوفاق  حلكومة  الرئا�سي  املجل�س  اللجنة  وحملت 
عملية عودتهم اىل طرابل�س، بكل ما يرتتب عليها من اآثار وتبعات.

اأن تكون عودتهم دون حماية، توطئة للتنكيل  ويخ�سى املهجرون من 
بهم وخطف اأبنائهم ومقاي�ستهم.

نعود  اأن  نريد  نيوز:  الإرم  املهجرين  اأح��د  ال�سالم،  عبد  املهدي  وق��ال 
اإىل بيوتنا واأرزاقنا التي حرمنا منها، واأن نعي�س باأمان، لذلك نن�سد 

احلماية من العمليات اخلا�سة الأننا ال نثق بامليلي�سيات.

اأنباء حتدثت عن توجه الرائد الطرابل�سي على راأ�س قوة اإىل  وكانت 
العا�سمة لتاأمني عودة املهجرين.

عن  الليبي  الوطني  للجي�س  التابعة   116 الكتيبة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
يف  بنغازي  �سورى  ملجل�س  تابعة  ل�داع�س   خلية   على  القب�س  القائها 

مدينة �سبها ت�سم عنا�سر فرن�سيي اجلن�سية.
قنفودة  الهرب من  املجموعة متكنت من  اإن  بيان:  الكتيبة يف  وقالت 
�سحراوية،  مم��رات  �سلوك  ع��ر  �سبها  اإىل  وو���س��ل��وا  ح�سارها،  اأث��ن��اء 
اث��ن��ني من  اخل��ل��ي��ة  وت�����س��م  ل��ه��م،  تنظيم خلية  ع��ل��ى  يعملون  وك��ان��وا 

اجلن�سية الليبية واأربعة فرن�سيني.
وعر�ست الكتيبة �سور الليبيني وجوازات �سفر الفرن�سيني، دون مزيد 

من التفا�سيل.

عربي ودويل

بالن�سبة  اأم����ا  ب��اإق��ال��ت��ه.  وت��ط��ال��ب 
ال�سابق  امل��رك��زي��ة  امل��خ��اب��رات  ملدير 
ج���ون م��اك��ل��ول��ني، ف��ق��د اأ���س��ار على 
قناة ام ا�س ان بي �سي، اأنه لو اتهم 
املوجهة  بالتهم  خم��اب��رات  عميل 

ه���ذا،  اإىل  واإ����س���اف���ة  ال���������دوالرات. 
ورمبا اأهم من ذلك هو رجل طيب 

جدا .
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  ان  غ�����ري     
الراأي،  ت�ساطره  ال  الدميقراطية 

بانون،  �ستيفن  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري     
���س��ي�����س��اع��د ج���اري���د ك��و���س��ر داخل 
مفاجئ:  اخ��ت��ي��ار  االأزم������ة..  خلية 
بع�س  وج���ود  ال��رج��الن  يخفي  ال 
ال�سعوبات يف االن�سجام والتوافق، 

�سيكون  ذلك  فاإن  كو�سر،  جلاريد 
�سبيها بالتج�س�س .

تر�دف مع “�لعدو” �ستيفن 
بان�ن

هذا  اأج���ل  م��ن  بعمل عظيم  ي��ق��وم 
ال��ب��ل��د. ع��ن��دي ث��ق��ة ت��ام��ة فيه”، 
ب��اح��رتام كل  “يحظى عمليا  واأن��ه 
ب��رام��ج من  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  �سخ�س، 
مليارات  لبلدنا  ت��وف��ر  اأن  ���س��اأن��ه��ا 

اختيار �سخ�س اأكر حيادا، ولي�س 
يف مرمى نريان مكتب التحقيقات 

الفدرايل مبا�سرة.
    يف ت�سريح ل�سحيفة نيويورك 
تاميز، اأكد دونالد ترامب: جاريد 

ومل يدخر جاريد كو�سر اأي جهد 
اال�سرتاتيجي،  امل�ست�سار  لتهمي�س 
با�ستبعاد  جزئيا  اراد  م��ا  ل��ه  وك��ان 
االأمن  جمل�س  من  بانون  �ستيفن 

القومي.
الرجلني،  ج���م���ع  خ�����الل  وم�����ن     
ر�س  اإىل  ت��رام��ب  دون���ال���د  ي�سعى 
االنطباع  واع�����ط�����اء  ال�������س���ف���وف، 
ب���وح���دة ج��ل��ّي��ة داخ����ل ف��ري��ق��ه بعد 
وكان  مع�سكرين؟  اإىل  ان��ق�����س��ام��ه 
قد اجتمع بهما حلثهما على عدم 
ال��ت��ع��ب��ري علنا ع��ن ع��دائ��ه��م��ا. ويف 
االآون����ة االأخ����رية، ك��ان ال���دور على 
تاأنيبا.  ل��ي��ت��ل��ق��ى  ك��و���س��ر  ج���اري���د 
نيويورك  �سحيفة  ك�سفت  ف��ك��م��ا 
ُيظهر  فيديو  �سريط  ف��ان  ت��امي��ز، 
�سقيقة جاريد كو�سر، النا�سطة يف 
لالأ�سرة،  العقارية  االمراطورية 
قد اأغ�سب الرئي�س. ففي حديثها 
حمتملني  ال�سينيني  مل�ستثمرين 
ذهبت  �سيتي،  جري�سي  يف  مل�سروع 
اإىل ح���ّد ذك���ر ع��م��ل��ي��ات ت���زوي���ر يف 

م�ستوى التاأ�سريات.

كل �لعي�ن على جيم�ص ك�مي
    عقدت خلية االزم��ة اجتماعها 
االأول االأحد، اأي ما ان عاد دونالد 
اخلارجية.  ج��ول��ت��ه  م���ن  ت���رام���ب 
كا�سويتز،  مارك  االجتماع  وح�سر 
البيت  حم��ام��ّي  فريق  يقود  ال��ذي 

االأبي�س. 
كو�سر  ج���اري���د  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الكاتب  و�سيكون  ب��ان��ون،  و�ستيفن 
اأي�سا،  ب��ري��ي��ب��و���س  راي��ن�����س  ال���ع���ام 

طرفا يف غرفة احلرب.
    ان جاريد كو�سر، ال��ذي ي�سدد 
على انه لي�س لديه اأي �سيء يخجل 
م��ن��ه، ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��ل��ت��ع��اون مع 
الكونغر�س ملناق�سة لقائه بال�سفري 
هناك  ول��ك��ن  كي�سلياك،  ���س��ريغ��ي 
جل�سة علنية اأخرى، منتظرة على 
جيم�س  جل�سة  اخل�سو�س:  وج��ه 
التحقيقات  مكتب  رئي�س  ك��وم��ي، 
ال���ف���درايل امل��ق��ال اأوائ����ل م��اي��و من 
ط���رف دون���ال���د ت���رام���ب.. م��ع هذا 
اأنه  �سيوؤكد  هل  احلا�سم:  ال�سوؤال 
الرئي�س  من  �سغوط  اىل  تعّر�س 

للتخلي عن التحقيق؟
عن ل�ط�ن �ل�س�ي�سرية

•• الفجر - خرية ال�صيباين
ث��ق��ة م��ط��ل��ق��ة. يوا�سل     مي��ن��ح��ه 
جاريد  ح��م��اي��ة  ت���رام���ب  دون����ال����د 
االأكر  كو�سر، �سهره وم�ست�ساره 
ق�سية  ت���الح���ق���ه  وال�������ذي  ن����ف����وذا 
رو�سيا. ويواجه زوج اإيفانكا ترامب 
�سبهة �سعيه اإىل اإقامة قناة ات�سال 
والفريق  ال��ك��رم��ل��ني  ب���ني  ���س��ري��ة 
�سحيفة  وح�������س���ب  االن�����ت�����ق�����ايل. 
وا�سنطن بو�ست، طرح كو�سر هذه 
الفكرة خالل لقاء جمعه بال�سفري 
اأوائ�������ل  ال����رو�����س����ي يف وا����س���ن���ط���ن 
دي�سمر. حتى انه اقرتح ا�ستخدام 
املباين الدبلوما�سية الرو�سية، من 
اج���ل ح��م��اي��ة حم��ادث��ات��ه يف فرتة 
ت��رام��ب م��ن كل  ق��ب��ل تن�سيب  م��ا 
م��راق��ب��ة. ورغ���م ه��ذه ال��دوام��ة، ال 
يدعمه..  االأمريكي  الرئي�س  يزال 

واالأدهى: كّلفه مبهمة جديدة.

جي�ص من �ملحامني
   ق���د ي���ب���دو االم�����ر غ���ري���ب���ا، لكن 
ال��وق��ائ��ع ت��ق��ول ان ج��اري��د كو�سر 
االأزم�������ة  خ���ل���ي���ة  اإدارة  ����س���ي���ت���وىل 
اجل����دي����دة ال���ت���ي ���س��ك��ل��ه��ا دون���ال���د 
الهجمات  ع���ل���ى  ل����ل����رد  ت�����رام�����ب، 
الرو�سية  االت�ساالت  تتناول  التي 
مل���ق���ّرب���ي���ه. مب���ع���ن���ى: اال����س���ت���ع���داد 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الت�سريبات  على  وال��رد  ال��ف��درايل، 
ي�سفها  التي  املتتالية  االإع��الم��ي��ة 
اأخبار  بعدوانية،  ت��رام��ب،  دون��ال��د 

وهمية.
ت���رام���ب نف�سه  اح�����اط دون���ال���د     
بجي�س من املحامني، قد يحتاجهم 
جاريد كو�سر نف�سه. وُتذّكر غرفة 
احدثها  ال��ت��ي  بتلك  ه���ذه  احل���رب 
بيل كلينتون عندما كان يف قب�سة 

ق�سية لوين�سكي.
    معنّي اأي�سا ب� “ق�سية رو�سيا”، 
ل وزير العدل جيف �سي�سينز،  ف�سّ
ات�سال  اي  ال��ب��داي��ة  نفى يف  ال���ذي 
��ل ال��ت��خ��ل��ي عن  م��ع ال�����س��ف��ري، ف�����سّ
ليتجنب  التحقيق  على  اال���س��راف 
�سبهة التدخل. اال ان حالة كو�سر 
تق�سي  م��ه��م��ت��ه  اأن  مب���ا  ت��خ��ت��ل��ف، 
بت�سيري فريق للرد على الهجمات. 
يبقى، انه كان على دونالد ترامب 

ه� �خل�سم.. و�حلكم:

جاريد كو�سرن: �سهر ترامب يف قلب حبكة املوؤامرة...!
 زوج �يفانكا يت�ىل �إد�رة خلية �لأزمة مل��جهة تد�عيات ق�سية رو�سيا

�سريط فيدي� ل�سقيقة جاريد ك��سرن يغ�سب �لرئي�ص �لذي مل يرتدد يف تاأنيب �سهره

اأحاط دونالد ترامب نف�سه بجي�ش من 
املحامني قد يحتاجهم جاريد كو�سرن نف�سه

كو�سرن م�ستعد للتعاون مع الكونغر�ش 
ولكن اجلميع يف انتظار جل�سة جيم�ش كومي

ترامب..زوج ابنتي اوىل باملعروف بانون..جاريد.. اعداء يف ال�سلم يد واحدة يف املحنة

ق�سية رو�سيا.. تربك البيت االبي�س

وزير العدل يتخلى عن التحقيق درء لل�سبهات جل�سة كومي.. زلزال منتظر

 »غرفة احلرب« هذه تذكر بتلك التي اأحدثها بيل كلينتون عندما كان يف قب�سة ق�سية لوين�سكي
 ي�سعى ترامب بجمعه بانون وكو�سرن اإىل اإعطاء النطباع بوحدة فريقه بعد انق�سامه اإىل مع�سكرين

�سباط كوريون جنوبيون يخفون معلومات ح�سا�سة
•• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت الرئا�سة الكورية اجلنوبية ام�س ان �سباطا كوريني جنوبيني تعمدوا 
ال��درع االمريكية  اخفاء معلومات ح�سا�سة حول و�سول قطع جديدة من 

امل�سادة لل�سواريخ، عن الرئي�س اجلديد مون جاي-ان.
ومتت �سياغة اربع وثائق قدمت اىل الرئي�س اجلديد بعيد تن�سيبه، ب�سكل 

يخفي و�سول اربع قاذفات �سواريخ جديدة للدرع االمريكية “ثاد«.
واثار ن�سر منظومة ال�سواريخ االمريكية التي يفرت�س ان ت�سمح بالت�سدي 
للتهديد الكوري ال�سمايل، معار�سة كبرية من بع�س الكوريني اجلنوبيني. 
القوي  املنظومة  رادار  تعتر  الأنها  ال�سني  تثري هذه اخلطوة غ�سب  كما 
ال�سماح  عر  لل�سواريخ،  اخلا�سة  انظمتها  فاعلية  من  احل��د  على  ق��ادرا 

�سيونغجو.  منطقة  يف  �سواريخ  قاذفتا  ون�سبت  مبراقبتها.  لالأمريكيني 
وكان وجود اربع قاذفات اخرى مو�سع ت�سكيك ومل يعلن عنه من قبل.

اجلديد  الرئي�س  م�ست�سار  اطلعوا  كبار  �سباط  جتنب  نف�سه،  الوقت  ويف 
لالأمن القومي على الو�سع، اال�سارة اىل قاذفات ال�سواريخ اجلديدة وذكر 

عددها الكامل، كما قال املتحدث با�سم الرئي�س.
مدرجة  ك��ان��ت  العنا�سر  “هذه  ان  لل�سحافيني  ي��ون��غ-���س��ان  ي��ون  و���س��رح 
بعد  ب�سطبها  قاموا  روؤ�ساءه  لكن  ح��رره �سابط  ال��ذي  اال�سلي  التقرير  يف 

ذلك«.
بان بع�س  التقرير اعرتفوا  امل�ساركني يف حترير  ال�سباط  ان كل  وا�ساف 

املعلومات اال�سا�سية �سطبت من التقرير عند و�سع �سيغته النهائية.
واعرتف وزير الدفاع هان مني-كو يف نهاية املطاف الثالثاء بوجود قاذفات 

ال�سواريخ اجلديدة عندما �سغط عليه الرئي�س مون يف ات�سال هاتفي.
وكانت الرئي�س ال�سابقة بارك غيون-هي التي اأقيلت ب�سبب ف�سيحة ف�ساد، 

عينت وزير الدفاع. ومل يعني الرئي�س اجلديد خلفا له بعد.
قبل  اجلنوبية  ك��وري��ا  اىل  و�سلت  ال�سواريخ  ق��اذف��ات  ان  الرئا�سة  وق��ال��ت 
ع�سكرية  ق��اع��دة  يف  حاليا  خمزنة  وه��ي  الرئا�سية  مهامه  م��ون  يتوىل  ان 

امريكية. ومل تك�سف اي تفا�سيل عن �سبب اخفاء هذه املعلومات.
وك���ان م��ون الع�سو يف احل���زب ال��دمي��وق��راط��ي )ي�����س��ار ال��و���س��ط( ع��ر عن 
ال�سابقة،  الرئي�سة  عليه  وافقت  ال��ذي  “ثاد”  ن�سر  ج��دوى  على  حتفظات 

التي كانت تتبنى موقفا اكر ت�سددا حيال كوريا ال�سمالية.
داع��ي��ا اىل م��زي��د من  امل��ن��ظ��وم��ة االم��ريك��ي��ة  ن�سر  م���ون يف تعليق  وي���اأم���ل 

املناق�سات يف الرملان.

م�ستوطنون يقتحمون بلدة جنوب الأق�سى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

خرج ع�سرات امل�ستوطنني، ام�س االأربعاء، يف م�سرية بحي وادي حلوة ببلدة 
واعتدوا  ال��ت��وراة،  ن��زول  ذك��رى  مبنا�سبة  االأق�����س��ى،  امل�سجد  جنوب  �سلوان 
مركز  م��ن  غ��ي��ث  جم��د  وق���ال  الفل�سطينيني.  ممتلكات  ع��ل��ى  ذل���ك  خ���الل 
�ساعات  يف  احل��ي  اقتحموا  امل�ستوطنني  ع�سرات  اإن  حلوة،  وادي  معلومات 
الفجر واألقوا احلجارة باجتاه املنازل ال�سكنية ووجهوا ال�ستائم للمواطنني، 
كما قاموا بتك�سري مرايا املركبات املركونة يف احلي، وخالل ذلك ت�سدى 
اأخرى، اقتحمت قوات االحتالل حي ال�سوانة  املواطنون. من ناحية  لهم 
مبدينة القد�س واعتقلت ثالثة �سبان اأثناء تواجدهم يف املنطقة، وحولتهم 

اإىل مركز التحقيق بحجة اإلقائهم احلجارة. 

الناتو يرف�ش عر�سًا تركيًا 
ل�ست�سافة القمة املقبلة

•• بروك�صيل-وكاالت:

به  تقدم  عر�ساً  ناتو  االأطل�سي  �سمال  حلف  يف  االأع�����س��اء  ال���دول  رف�ست 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان ال�ست�سافة القمة ال�سنوية للحلف يف 
تركيا العام املقبل، ح�سبما ذكرت �سحيفة دي فيلت االأملانية ام�س االأربعاء 
نقاًل عن دبلوما�سيني من احللف على دراية بهذا االأمر. وتعد تركيا واحدة 
ال�سنوية.  للقمة  ا�ست�سافتها  اإمكانية  عر�ست  التي  االأع�ساء  ال��دول  من 
املكانة  تعزيز  يف  ي��رغ��ب��ون  ال  ان��ه��م  قولها  امل�����س��ادر  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
الدولية لرتكيا، ويريدون جتنب االنطباع باأن التحالف يدعم ال�سيا�سات 

الداخلية للحكومة الرتكية.
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حمرز يطلب الرحيل عن لي�سرت  �سيتي
ذكرت تقارير اإعالمية بريطانية اأن اجلزائري ريا�س حمرز اأعلن رغبته 
لكرة  املمتاز  االإجنليزي  ب��ال��دوري  الفائز  �سيتي  لي�سرت  عن  الرحيل  يف 
ان�سم  26 عاما، والذي  البالغ عمره  واأ�سار الالعب   .2016 القدم يف 
العام  اأن��ه واف��ق يف  اإىل   ،2014 الفرن�سي يف  للي�سرت قادما من لوهافر 

املا�سي على البقاء ملو�سم اآخر بعد مناق�سة اإيجابية مع رئي�س النادي .
وقال حمرز اإنه ميلك طموحا كبريا واأخر النادي ب�سعوره اأنه حان وقت 

الرحيل .
 48 2016، يف  ال��دوري االجنليزي يف  اأف�سل العب يف  و�سارك حم��رز، 
بلوغ دور  الفريق على  املو�سم و�ساعد  اأه��داف هذا  مباراة م�سجال ع�سرة 

الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا.
األف جنيه   400 للي�سرت مقابل  ان�سم  الذي  الالعب اجلزائري،  ووقع 

األ��ف دوالر(، على عقد ميتد الأرب��ع �سنوات يف   512 اإ�سرتليني )ح��وايل 
العام املا�سي. وكتب حمرز يف بيانه بعيدا عن االحرتام واالإعجاب الكبري 
نحو لي�سرت فاأنا اأردت اأن اأكون وا�سحا و�سريحا. اأخرت النادي اأنه حان 

وقت الرحيل .
واأ�ساف خ�ست نقا�سا جيدا مع رئي�س النادي ال�سيف املا�سي واتفقنا على 
اأن ا�ستمر مع الفريق لعام اآخر الأ�ساعده يف الفرتة االنتقالية من الفوز 

بلقب الدوري وامل�ساركة يف دوري االأبطال.
اأربعة موا�سم يف م�سريتي مع لي�سرت واأحببت كل حلظة.  اأف�سل  قدمت 
اأ�سعر بفخر كبري الأنني كنت جزءا من االإجناز الذي حققه النادي خالل 
فرتة وجودي وهو الفوز بلقب الدوري االإجنليزي . وتابع �ساأقدر عالقتي 

مع النادي واجلماهري اإىل االأبد واأمتنى اأن يتفهموا ويحرتموا قراري.

كليزان يتعر�ش ملوقف حمرج يف باري�ش 
ت�����س��ب��ب ال��ف��رن�����س��ي ل�������وران ل����وك����ويل يف ح���ال���ة غ�����س��ب يف 
االأربع  ال��ب��ط��والت  اإح���دى  للتن�س  املفتوحة  فرن�سا  بطولة 
نهاية  بعد  كليزان  مارتن  م�سافحة  رف�س  عندما  الكرى 

مباراتهما.
ورف�س لوكويل، الذي خ�سر 7-6 و6-3 و4-6 و�سفر-6 
و6-4، م�سافحة الالعب ال�سلوفاكي بعد نهاية مباراتهما 

بالدور االأول ثم اتهمه بالت�سرف ب�سكل غري ريا�سي.
اأ�سافحه  “اإذا مل  ع��ام��ا   22 ع��م��ره  ال��ب��ال��غ  ال��الع��ب  وق���ال 
فبالتاأكيد هناك �سبب. لقد ادعى معاناته من اأمل يف �ساقه 
املجموعة  االأرن��ب يف  كان يرك�س مثل  ملدة جمموعتني ثم 

اخلام�سة«.

بعدما  عال  ب�سوت  كليزان  احتفل  اأ�سواط  بعدة  ذلك  وقبل 
املجموعة  يف   2-5 ليتقدم  م��زدوج��ا  خطاأ  ل��وك��ويل  ارت��ك��ب 
غري  م���زدوج  خطاأ  املناف�س  بارتكاب  واالح��ت��ف��ال  احلا�سمة. 
وقال  اللوائح،  مع  يتعار�س  ال  اأن��ه  رغ��م  التن�س،  يف  حمبب 
لوكويل امل�سنف 285 عامليا اإن مناف�سه امل�سنف 50 عامليا 

افتقر لالحرتام.
لي�س  لكنه مل يظهره.  االح���رتام  يتحدث عن  واأ���س��اف هو 
اأح��رتم الالعبني  دائما  فاأنا  اأي �سيء �سده ك�سخ�س  هناك 

يف امللعب.
اآن��دي م��وراي امل�سنف  الثاين �سد  ال��دور  ويلعب كليزان يف 

االأول عامليا.

�سمن �لحتفالت �لرم�سانية بنادي تر�ث �لإمار�ت

اإطالق مهرجان ال�سمحة الرم�ساين ومهرجانات اأخرى تتوا�سل يف مناطق خمتلفة
اأم�س  ت�����راث االإم��������ارات  ن�����ادي  اأط���ل���ق 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ال���ث���الث���اء  االأول 
ال�����س��م��ح��ة ال���رم�������س���اين اخل���ام�������س يف 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ال�سمحة  م��دي��ن��ة 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن  زايد اآل نهيان 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل 
رئي�س نادي تراث االمارات، وبح�سور 
التنفيذي  املدير  املهريي  �سنان  �سعادة 
النادي  يف  وال���ف���ع���ال���ي���ات  ل��الأن�����س��ط��ة 
و�سعادة عبد اهلل حممد جابر املحريبي 
امل�ساندة،  للخدمات  التنفيذي  املدير 
املدير  الرميثي  اهلل  و�سعادة علي عبد 
التنفيذي للدرا�سات واالعالم، ومدراء 
م�سوؤويل  م���ن  ك��ب��ري  وع����دد  االإدارات 
النادي، وممثلني عن اجلهات امل�ساركة 
يف املهرجان التي �سمت �سرطة الرحبة 
ودفاع مدين ال�سمحة وبلدية ال�سهامة 
الراعية  اجل��ه��ات  ممثلي  جانب  اإىل   ،
للموانئ،  اأبوظبي  �سركة  �سمت  التي 
الريا�سية  للموؤ�س�سات  العام  واالحت��اد 
 ،NMC وم�����س��ت�����س��ف��ى  احل���ك���وم���ي���ة، 

اأ�سحاب الهمم يخطفون الأ�سواء با�ستعرا�سات مبهرة يف امللتقى الريا�سي الرم�ساين التا�سع
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وح�����س��ب، واإمنا 
معظم  واأن  ال�سيما  عامليات  العبات 
ال�سباح  ����س���ل���وى  ف����ري����ق  الع�����ب�����ات 
االأمر  ال�سن  يف  و���س��غ��ريات  نا�سئات 
الذي ي�سقل مواهبهن يف مثل هذه 
امل��ل��ت��ق��ي��ات وم���وؤك���دة اأن امل�����س��ارك��ة يف 
للم�ساركة  دافعا  �ستعطيهن  امللتقى 
يف الن�سخة املقبلة من دورة االأندية 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��ي��دات وال��ت��ي ت��ق��ام يف 

فراير من العام املقبل.
واأعربت كابن نادي الثقة للمعاقني 
بالغ  عن  اتغالبت  �سعاد  ال�سارقة  يف 
املنظمة  للجنة  وت��ق��دي��ره��ا  �سكرها 
للدورة التا�سعة للملتقى الرم�ساين 
الريا�سي للمراأة والذي ج�سد �سعار 
للريا�سة معانيها يف رم�سان نحييها 
با�ست�سافة اأ�سحاب الهمم يف مواجهة 
اإيجابياً  م��ردوده��ا  ك��ان  ا�ستعرا�سية 
على الفريق وامل�ساركات يف املواجهة 
“اإميان  من:  كل  الفريق  �سم  حيث 
عبد اللطيف، واإميان تي�سري، ووالء 
ثابت، وندى نام، ومنى �ساه، ومرمي، 

ون�سرة اإ�سماعيل، ومرمي �سهيل«.

لرعايتها  امل����راأة  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
وحر�سها  التا�سع  للملتقى  ودعمها 
على تطوير وريادة ريا�سة املراأة على 

م�ستوى الدولة والوطن العربي.
واأك�������دت ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م مثل 
ريا�سة  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ل��ت��ق��ي��ات  ه���ذه 
اأن  اإىل  م�������س���رية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���������راأة 
يف  امللتقى  م��ن  �سي�ستفيد  فريقهم 
ال��الع��ب��ات خ��رات تناف�سية  اإك�����س��اب 
ب��االح��ت��ك��اك م��ع الع��ب��ات حمرتفات 
جمل�س  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن  ل���ي�������س 

اأم�س  م��ن  اأول  االف��ت��ت��اح��ي��ة  االأوىل 
لكرة  ال�سارقة  �سيدات  فريق  �سجل 
ال�سلة فوًزا �سهال على �سيدات نادي 
بنتيجة  ال��ك��وي��ت��ي  ال�����س��ب��اح  ���س��ل��وى 
�سلوى  ف��ري��ق  ل��ي��ع��و���س   22  -58
ال�سباح خ�سارته يف املواجهة الثانية 
ال�سرقية  �سيدات  فريق  ح�ساب  على 
بنتيجة 41 - 38 فيما حقق فريق 
فريق  على  م�ستحقا  ف���وًزا  ال�سارقة 
ال�سرقية يف املواجهة الثالثة بنتيجة  
53- 14 ليت�سّدر املجموعة االأوىل 
ال�سباح لريتقيا  ويليه فريق �سلوى 

للدور الثاين من البطولة.
وت���وج���ه���ت ه���ن���د حم���م���د امل����رج����اح، 
ال�سباح  ���س��ل��وى  ن����ادي  وف����د  م��دي��ر 
اآيات  باأ�سمى  ال�سلة  ل��ك��رة  الكويتي 
اإىل قرينة �ساحب  ال�سكر والتقدير 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ل���الحت���اد  االأع���ل���ى 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���رة،  ل�����س��وؤون 

ال���ت���ي ع��ا���س��ه��ا االآب��������اء واالأج�����������داد يف 
جمال�سهم بعاداتها وتقاليدها وقيمها 

النبيلة املمتدة حتى اليوم. 

��سرت�تيجي  ــريــك  �ــس ـــادي  ـــن �ل
ببط�لة �لعني �لرم�سانية

�����س����ارك ع�����دد من  اأي�������س���ا  ال���ع���ني  ويف 
افتتاح  ال��ن��ادي يف حفل  امل�����س��وؤول��ني يف 
بطولة العني الرم�سانية 2017 التي 
افتتحت يوم اأم�س االول برعاية �سمو 
ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل 
نهيان..  حيث ي�ستعد النادي، ال�سريك 
ال��ب��ط��ول��ة، الفتتاح  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
قرية تراثية �سمن فعاليات البطولة،  
اإدارة  �سكلتها  التي  اللجنة  حتر�س  اإذ 
ال���ن���ادي الإق���ام���ة ال��ق��ري��ة واالإ�����س����راف 
كثري  عن  القرية  تعّر  اأن  على  عليها 
وثراء  قيمنا  ونبل  تراثنا  اأ�سالة  من 
بال�سدق  احلياة  ي�سم  ما  بكل  عاداتنا 
والتعاون  واجل��ود  وال�سر،   والطيبة 

وحب اخلري  للجميع. 

فيما  ال���ق���دم،  ك����رة  ودوري  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
�ستي�سن،  ب��الي  دوري  االأرب��ع��اء  ي�سهد 
اإفطار  يف  امل�����س��ارك��ون  الطلبة  ويلتقي 
جماعي يوم اخلمي�س خمتتمني بذلك 
فعاليات االأ�سبوع االأول من املهرجان. 

ــ�يــحــان  �نـــطـــلق مـــهـــرجـــان �ــس
�لرم�ساين 

اأم�س  من  اأول  �سويحان  مركز  واأطلق 
�سويحان  ب��ل��دي��ة  م��ل��ع��ب  يف  االإث����ن����ني 
االأول  الرم�ساين  �سويحان  مهرجان 
الرابع  ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى  ال�����ذي مت��ت��د 
و�سهد  يونيو اجل��اري،  �سهر  ع�سر من 
يوم االفتتاح انطالق دوري كرة القدم 
لفرق املجموعة االأوىل فيما �سهد يوم 

النادي  ي�سعى  فيما  املهرجان،  �ساحات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة يف 
امل���ه���رج���ان؛ ���س��رط��ة ال���رح���ب���ة ودف����اع 
اإىل  ال�سهامة،  وبلدية  ال�سمحة  مدين 
النجاح  عنا�سر  يحقق  م��ا  ك��ل  ت��وف��ري 

للمهرجان.
 

ت���سل فعاليات مهرجان مليح 
منذ  ت���ت���وا����س���ل  ن��ف�����س��ه،  االإط��������ار  ويف 
اأبوظبي  يف  احل����ايل  االأ���س��ب��وع  م��ط��ل��ع 
الرم�ساين  مليح  م��ه��رج��ان  فعاليات 
ال�������ذي ي��ن��ظ��م��ه م����رك����ز اأب����وظ����ب����ي يف 
اإدارة االأن�سطة  ح�سن ال�سباب يف مقر 
باأبوظبي، حيث تتوا�سل منذ انطالقة 
االألعاب  ب��ط��ول��ة  ت�سفيات  امل��ه��رج��ان 

قبل ذلك ت�سفيات كل من البطولتني 
الرتاثيتني االألعاب ال�سعبية، واليولة، 
اللتني تنطلقان اأواخر االأ�سبوع القادم. 
ويحظى املهرجان مب�ساركة جمتمعية 
مميزة من اجلهات الراعية وامل�ساركة، 
�سركة  �سمت  التي  الراعية  فاجلهات 
العام  واالحت������اد  ل��ل��م��وان��ئ،  اأب���وظ���ب���ي 
احلكومية،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
البناء،  مل��واد  النجوم  طريق  وموؤ�س�سة 
وجمموعة ال�سدر، تقدم جوائز قيمة 
عديدة تكافئ الفائزين يف البطوالت، 
امل��ه��رج��ان من  ليليا ج��م��ه��ور  وت�����س��ع��د 
اأبناء  م��ن  وال�سباب  والطلبة  االأه���ايل 
وال�سهامة  والرحبة  ال�سمحة  مناطق 
ميالأون  ال��ذي��ن  وال��ب��اه��ي��ة،  وال�سليلة 

املجموعة  ف��رق  ت�سفيات  االول  اأم�����س 
ت�����س��ف��ي��ات دوري  ال��ث��ان��ي��ة وان����ط����الق 
ت�سفيات  ت�ستمر  اإذ  ال�سعبية،  االألعاب 
اإىل  املهرجان،  اأي��ام  البطولتني معظم 
واالأن�سطة  الدينية  املحا�سرات  جانب 
ال����ع����ام����ة وال����رتف����ي����ه����ي����ة واالإف������ط������ار 

اجلماعي. 
مهرجان �لعني �لرم�ساين

التابع  العني  مركز  اطلق  ال��ع��ني   ويف 
العني  فعاليات مهرجان  ام�س  للنادي 
يف  ت�سفيات  ت�سمل  ال��ت��ي  ال��رم�����س��اين 
واأخ����رى يف بطولة  ال��ق��دم  ك���رة  دوري 
ل��ل��رم��اي��ة، وك���ذل���ك ب���رن���ام���ج زي�����ارات 
ل��ل��م��ج��ال�����س الإت����اح����ة ال��ف��ر���س��ة اأم����ام 
الرم�سانية  االأج���واء  ملعاي�سة  الطلبة 

النا�س يف  الف�سيل واحتياجات  ال�سهر 
وح�سور  ر�سمي  اهتمام  و�سط  لياليه. 
ج����م����اه����ريي ك����ب����ري اح����ت����ف����ى م���رك���ز 
ال�سمحة اأم�س االول الثالثاء باإطالق 
م��ه��رج��ان��ه ال��رم�����س��اين اخل��ام�����س، اإذ 
النادي،  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون  امل�����دراء  ق���ام 
اجلهات  بتكرمي  لليولة،  ع��ر���س  بعد 
�سكلت كرة  ث��م  ل��ل��م��ه��رج��ان،  ال��راع��ي��ة 
التي  امل��ه��رج��ان  فعاليات  اأوىل  ال��ق��دم 
�سهر  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  ح��ت��ى  ت�ستمر 
ت�سفيات  ان���ط���ل���ق���ت  ح���ي���ث   ، ي���ون���ي���و 
االأوىل،  للمجموعة  القدم  ك��رة  دوري 
االأربعاء ت�سفيات كرة  وانطلقت ام�س 
الت�سفيات  وتتوا�سل  لل�سغار،  القدم 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة امل���ه���رج���ان، ف��ي��م��ا تنتهي 

البناء،  مل��واد  النجوم  طريق  وموؤ�س�سة 
وجم��م��وع��ة ال�����س��در، وج��م��ه��ور غفري 
واملناطق  ال�سمحة  م��دي��ن��ة  اأب��ن��اء  م��ن 
فعاليات  ت��وا���س��ل��ت  ك��م��ا  امل�����ج�����اورة.  
تنفذها  التي  الرم�سانية  املهرجانات 
م���ن مكان  اأك�����ر  ال����ن����ادي يف  م���راك���ز 
اإم����ارة  م���دن  م��ن  م��ن��اط��ق خمتلفة  يف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �سمو  ت��ن��ف��ي��ذا  اأب���وظ���ب���ي، 
رئي�س النادي، حيث اعتاد النادي على 
بالعديد  الرم�سانية  ال��ل��ي��ايل  اإث����راء 
الثقافية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
والرتفيهية  وال��ري��ا���س��ي��ة  وال��دي��ن��ي��ة 
ال�سلة  ذات  ال�����س��ع��ب��ي��ة  وال����رتاث����ي����ة 
ل��ي��خ��ل��ق بذلك  ال���وط���ن���ي،  ب�����امل�����وروث 
روحانية  م��ع  يتما�سى  مم��ي��زاً  ح��راك��اً 

م��ن قرينة �ساحب  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�سارقة  ح���اك���م  ل���الحت���اد  االأع����ل����ى 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���رة،  ل�����س��وؤون 
تتوا�سل  امل�����راأة،  ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ارق��ة 
الدورة التا�سعة للملتقى الرم�ساين 
�سعار  حت�����ت  ل����ل����م����راأة  ال����ري����ا�����س����ي 
رم�سان  يف  م��ع��ان��ي��ه��ا  “للريا�سة 
موؤ�س�سة  تنظمها  وال��ت��ي  نحييها”، 

ال�سارقة لريا�سة املراأة.
كرة  م�سابقات  اأم�����س  اأول  وافتتحت 
�ساخنة،  م��واج��ه��ات  ب��ث��الث  ال�����س��ل��ة 
امل��ج��م��وع��ة االأوىل  ���س��م��ن م��ب��اري��ات 
ال�سباح  ���س��ل��وى  ف���ري���ق  مب�����س��ارك��ة 
الكويتي، اأ�سفرت عن ترقي ال�سارقة 
و�سلوى ال�سباح اإىل الدور الثاين من 
امل�سابقة، فيما خطف فريق اأ�سحاب 
الثقة  ن���ادي  يف  ال�سلة  ل��ك��رة  ال��ه��م��م 
ا�ستعرا�سات  ت��ق��دمي  ع��ر  االأ���س��واء 
املواجهة  ال�سلة.  ويف  مبهرة يف كرة 
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يطلق نادي الذيد الثقايف الريا�سي م�ساء اليوم اخلمي�س االأول 
اأنهى كافة  اأن  الرم�سانية للرماية بعد  من �سهر يونيو بطولته 
كرى  مفاجاأت  تت�سمن  ا�ستثنائية  بطولة  لتكون  التح�سريات 

من حيث التنظيم والفئات امل�ساركة واجلوائز اأي�سا .
نادي  مبقر  الرماية  �سالة  يف  البطولة  تتوا�سل  اأن  املقرر  وم��ن 
ي��ق��ام احلفل  اأن  اأي����ام م��ت��وا���س��ل��ة ع��ل��ى  ال��ذي��د ع��ل��ى م���دى ت�سعة 
اخلتامي يف العا�سر من �سهر يونيو بح�سور عدد من ال�سخ�سيات 

الريا�سية على م�ستوى الدولة .

الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن  بن  حممد  �سامل  واأك��د 
الثقايف الريا�سي اأن النادي بداأ مبكرا الت�سجيل لكافة الراغبني 
امل�ساركني متهيدا خلو�س  لكل  للتمرين  يومني  واأت��اح  بامل�ساركة 
امل�ساركني  قبل  من  كبريا  تناف�سا  �ست�سهد  والتي  املناف�سة  غمار 

كون البطولة تتوا�سل يف ن�سختها الثانية والع�سرين .
املتعلقة  والتجهيزات  باالإعدادات  �سامل حممد بن هويدن  واأ�ساد 
بالبطولة واأكد اأن البطولة باتت عرفاً �سنوياً ينتظره الرماة يف 

كل عام

الثانية يف  امل�سنفة  �سارا جني بريي،  الريطانية  اال�سكوا�س  اأك��دت العبة 
حمرتيف  لبطوالت  دب��ي  نهائيات  يف  للم�ساركة  بقوة  قادمة  باأنها  بالدها، 

اال�سكوا�س التي ت�ست�سيفها اأوبرا دبي خالل الفرتة من 6-10 يونيو. 
ويتميز اأداء بريي، امل�سنفة ال�سابعة عاملياً، باالنطالقة القوية يف بداية اأية 
مواجهة، ومالئمة نظام االأ�سواط الثالثة الأ�سلوبها الهجومي، و�سرحت 
رغم  دب��ي لال�سكوا�س  اأوب���را  ملعب  على  امل��واج��ه��ة  خ��و���س  تخ�سى  اأن��ه��ا ال 

م�ساركتها يف احلدث للمرة االأوىل.
و�سلت بريي 27- �سنة- اإىل نهائيات دبي اإىل جانب اثنتني من مواطناتها 
بعد اأن جنحن جميعهن يف دخول قائمة امل�سنفات الثمان االأوائل على �سلم 
ترتيب الطريق اإىل دبي، وقدمت يف بطولة العامل عرو�ساً قوية اأو�سلتها 

اإىل ربع النهائي، وبلغت ن�سف نهائي دورة البطالت يف نيويورك، وحجزت 
مكانها بجدارة يف نهائي دبي عقب بلوغها نهائي بطولة بريطانيا املفتوحة 
االأوىل  بريطانيا  م�سنفة  م��ا���س��ارو،  ل��ورا  مواطنتها  اأم���ام  ت�سقط  اأن  قبل 

وحاملة لقب ال�سل�سلة العاملية يف دبي.
نهائيات  �ساركت يف  اأو  قبل  دب��ي من  زرت  اأن  ي�سبق يل  ب��ريي: مل  وقالت   
التجربة،  هذه  خلو�س  متحم�سة  اأنا  لذلك  اال�سكوا�س،  حمرتيف  بطوالت 
كان هديف يف م�ستهل املو�سم اأن اأكون �سمن امل�سنفات الثمان االأوائل عاملياً 
كبرياً،  اإ�سافياً  اإجن���ازاً  يعد  دب��ي  اإىل  وو���س��ويل  ذل��ك،  حتقيق  يف  وجنحت 
اأداء  لتقدمي  واأتطلع  هناك،  التجربة  بهذه  واأمتتع  �سغوط  دون  �ساألعب 

طيب اأنهي املو�سم به.

 نادي الذيد الريا�سي ينهي حت�سرياته لإطالق بطولته الرم�سانية للرماية 
املفتوحة يف ن�سختها الثانية والع�سرين ويطلق البطولة م�ساء اليوم 

�سارا بريي ت�سجل اأوىل م�ساركاتها يف نهائيات بطولت حمرتفات ال�سكوا�ش بدبي

م�سارًكا يد�سن�ن �لبط�لة يف فئة �لفردي  450

انطالق »التحدي الليلي« الأول يف دورة ند ال�سبا الريا�سية اليوم 
�ملفاجاأة يت�سدر �ملجم�عة �لأوىل و �حلزم يف�ز ب�سع�بة

االأوىل،  امل����ب����اراة  يف  و3-6   2-6
و6-1، 6-1 يف املباراة الثانية.

االأخ�������رى،  امل���ن���اف�������س���ات  ب��ق��ي��ة  ويف 
�سهدت بطولة املواطنني تغلب عبد 
الرحمن املرزوقي واأحمد املرزوقي 
على حمد حممد وجالل اإ�سماعيل 
البطولة  ويف  و3-6.   6-7 بواقع 
الثنائي  تغلب  ل��ل��رج��ال،  املفتوحة 
وخافيري  ف��ارك��ه��ار���س��ون  ���س��ان��دي 
فالنزويال  اإيجنا�سيو  على  لوبيز 

وخوان دياز بواقع 6-0 و2-6.
 

فرحة ل ت��سف بلقاء “فزّ�ع«
ظاهر �ملهريي: 100 خط�ة 

�لتحدي �ملقبل يف �سباق 
�جلري

ع������ر ظ�����اه�����ر حم����م����د امل�����ه�����ريي، 
ال�سبا  ن��د  دورة  اف��ت��ت��اح  حفل  بطل 
الريا�سية، كما و�سفه �سمو ال�سيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
رئي�س  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م����ك����ت����وم، 
جمل�س دبي الريا�سي، عن �سعادته 
“فزاّع”،  ب��ل��ق��اء  ت��و���س��ف  ال  ال��ت��ي 
واحل��دي��ث م��ع ���س��م��وه وال��رف��ع من 
عزميته كاأحد االأفراد املميزين من 

“اأ�سحاب الهمم«.
»�سفري  ل���ل���ق���ب  امل������ه������ريي  ون���������ال 
املدر�سة  االإيجابية« من زمالئه يف 
يحظى  وهو  باأكمله،  املجتمع  ومن 
األ�����ف   70 م�����ن  اأك��������ر  مب���ت���اب���ع���ة 
عر  اخل��ا���س  موقعه  على  �سخ�س 
اإن�������س���ت���ج���رام، وق������ال: ح��ي��ن��م��ا متت 
افتتاح  حفل  يف  للم�ساركة  دع��وت��ي 
الدورة وافقت على الفور، و�سعدت 
كثريا بعي�س اأجوائها، لكن اللحظة 
االأج���م���ل ع��ل��ى ال���ف���ور ب��ل��ق��اء �سمو 
ال�سور  وال��ت��ق��اط  دب����ي،  ع��ه��د  ويل 
عر  انت�سرت  التي  معه  التذكارية 
مواقع التوا�سل االجتماعي �سريعا 
بو�سع  ���س��م��وه  بتف�سل  خ�����س��و���س��ا 
بالبطل،  وو���س��ف��ي  م��ع��ن��ا  ���س��ورت��ن��ا 
اأك������ر عزمية  ي��ج��ع��ل��ن��ي  وه�����و م����ا 
تدريباتي  موا�سلة  على  واإ���س��رارا 
ال��ري��ا���س��ي��ة، واإك���م���ال ج��ه��ودي عر 
التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأ�سعى من خاللها اإىل بث التفاوؤل 
الهمم،  اأ�سحاب  نفو�س  يف  واالأم���ل 
الفيديوهات  ن�������س���ر  خ������الل  م����ن 

املحفزة.

االأوىل  ل��ل��م��رة  امل��ن��اف�����س��ات  م�����س��رح 
حينما  وذل������ك  اخل���م���ي�������س،  ال����ي����وم 
يواجه فريق “بادل برو 1” يف اأبرز 

مواجهات بطولة البادل تن�س.
عن  �سعيد”  “اأنكل  فريق  وي��داف��ع 
ال��ل��ق��ب ال����ذي ت���وج ب���ه ع���ن ج���دارة 
اأي�سا  ي�����س��م  وه�����و  وا����س���ت���ح���ق���اق، 
فاركهار�سون،  ���س��ان��دي  م����ن:  ك���ل 
لوبيز  خافيري  ج��ار���س��ي��ا،  ج��ريم��ان 

وخو�سيه ديلجادو.
اأقيمت  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  اأب����رز  ويف 
فريق  تفوق  الثالثاء،  االأول  اأم�س 
بي  جي  بي  على  اأك��ادمي��ي  راكيت�س 
بواقع  رد،  دون  مبباراتني  ج���روب، 

دائما احليز االأك��ر الأنها هي التي 
حتقق االإجنازات.

ونوه اإىل ان جوائز نا�س تعد االأعلى 
على م�ستوى كل البطوالت املحلية، 
امل�ساركة،  ال�سباب على  وهي ت�سجع 
على  خا�سة  للمناف�سة،  وحتفزهم 
والتي  ال��ف��ردي��ة،  االأل��ع��اب  م�ستوى 
امل�ستوى  ع��ل��ى  االإجن��������ازات  حت��ق��ق 
القائمني  ون�سكر  وال��دويل  القاري 
على البطولة، على كل ما يقدموه 
من جهد يف �سبيل الو�سول بالدورة 

لهذا امل�ستوى االحرتايف العايل.
 

»�أنكل �سعيد” يظهر للمرة 
�لأوىل

بقيادة  “اأنكل �سعيد”  يظهر فريق 
بن  مكتوم  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  �سمو 
اآل م���ك���ت���وم، رئ��ي�����س احت���اد  ج��م��ع��ة 
االإم���������ارات ل���ل���ب���ادل ال��ت��ن�����س، على 

من  بريقا،  ت���زداد  البطولة  وق���ال: 
املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  اآخ�����ر،  اإىل  ع���ام 
دائ��م��ا تبحث ع��ن اجل���دي���د، يف كل 
م��ادي ومعنوي  ن�سخة وهناك دعم 
وفني كبري لها، وحفل االفتتاح كان 
للغاية  م��ع��ر  ك���ان  ول��ك��ن��ه  مب�سطا 
ويحمل ر�سالة اإىل اأ�سحاب الهمم، 
“قدرات  ال��ع��ام  ه��ذا  ال���دورة  و�سعار 
النجاحات  وه������ذه  حدود”،  ب����ال 

�ستكون امتداد لل�سنوات املا�سية«. 
من  ن�سيج  هم  ال�سباب  اأن  واأ���س��اف 
املجتمع االإماراتي وم�ستقبل االأمة 
الطموحات  ي��ح��م��ل��ون  م���ا  ودائ���م���ا 
ويرفعون علم الدولة يف كل املحافل 
ن��ا���س هي  دورة  اأن  كما  اخل��ارج��ي��ة، 
وجماعية  فردية  األ��ع��اب  من  مزيد 
ك��ب��ري م���ن الالعبني  وت�����س��م ع���دد 
املحرتفني  من  عدد  واأي�سا  الهواة 
تاأخذ  الفردية  االأج��ان��ب، واالأل��ع��اب 

القوية،  ال��ت�����س��دي��دات  خ����الل  م���ن 
وو�سلت النتيجة اإىل 17-18.

يظهر الي�ساندرو يف الوقت املنا�سب 
مع الفهود وت�سل النتيجة اإىل 19-
ع��م��ر مدرب  اأح���م���د  وي��ط��ل��ب   ،19
لفريقه،  م�ستقطعا  وق��ت��ا  احل����زم 
بعدما تقدم الفهود بفارق نقطتني 
بكل  كادانكوف  وي�سرب   ،19-21
الثالث  االر�سل  ق��وة، ويهدر احل��زم 
اإال اأن كادانكوف يعود ب�سربة قوية 
اإىل  باملواجهة  ويعود  ال�سبكة،  على 
-23 وي��ت��ق��دم   22-22 ال��ت��ع��ادل 
احلزم  ويح�سمها  و23-24،   ،22
الرابع  ال�����س��وط  وي���ب���داأ   23-25
التعادل  وي��ت��ك��رر   ،1-1 ب��ال��ت��ع��ادل 
اإىل فهود زعبيل  2-2، ثم يتحول 
4-2 اإال اأن كارلو�س يقدم م�ستوى 
 ،3-4 اإىل  ال��ف��ارق  ويقل�س  متميز 
ويتقدم   ،6-6 ال��ت��ع��ادل  يتكرر  ث��م 
الفهود  تقدم  وكلما   6-8 الفهود 
-12 9-9 ثم  للتعادل  عاد احلزم 
ويح�سمها  و18-20،  للفهود   11
ال�سوط  ويف   .20-25 ال���ف���ه���ود 
اخل���ام�������س ا���س��ت��م��ر ال���ت���ع���ادل حتى 
و14-14،  و13-13،   ،10-10
بارك   .15-17 احل��زم  وح�سمها  
اإب��راه��ي��م ع��ب��دامل��ل��ك االأم����ني العام 
والريا�سة،  لل�سباب  العامة  للهيئة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
على  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتققها 
والتي  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ب��ا  ن��د  دورة 
ت���ع���د م����ن اأف�������س���ل ال����ب����ط����والت يف 
داعم  ���س��م��وه  اأن  م���وؤك���دا  امل��ن��ط��ق��ة، 
لالإماراتي  من��وذج  وه��و  للريا�سة، 
لكل  ق��وي  وداع���م  للريا�سة  امل��ح��ب 

الفعاليات يف اإمارة دبي.
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مبار�ة فه�د زعبيل و�حلزم 
حقق فريق احلزم فوزا �سعبا على 
بعد   ،2-3 زع��ب��ي��ل  ف���ه���ود  ف���ري���ق 
م���ب���اراة م��اراث��ون��ي��ة وج����اءت نتائج 
 ،16-25  ،25-20( االأ����س���واط 

 )15-17 ،25-20 ،23-25
ال�سوط  على  زعبيل  ف��ه��ود  �سيطر 
االأول رغم التكافوؤ يف بداية اللقاء، 
الرازيلي  ع��ل��ى  ال��ف��ه��ود  واع��ت��م��د 
ك���اي���و وم���واط���ن���ه ال��ي�����س��ان��درو ويف 
املقابل اعتمد احلزم على البلغاري 
كارلو�س  وال���رازي���ل���ي  ك���ادان���ك���وف 
كا�س ورغم ان الفهود ح�سم ال�سوط 
اأن  اإال   20-25 مل�سلحتهم  االأول 
وكانت  م��ب��ك��را  ت��ن��ت��ه  امل���واج���ه���ة مل 
بعدما  ك��ث��رية  اأخ���رى  ف�سول  فيها 
ال�سوط  ق����وة يف  ب��ك��ل  احل�����زم  ع����اد 
الثاين وح�سمه مبكرا وبفارق كبري 
25-16، ليوؤكد ح�سوره القوي يف 

املباراة. 
االإث���ارة  اإىل قمة  امل��ب��اراة  وحت��ول��ت 
ب��ع��دم��ا جاءت  ال��ث��ال��ث  ال�����س��وط  يف 
 ،1-1 بالتعادل  متكافئة،  البداية 
ويرفع  تدريجيا  الفهود  تقدم  ث��م 
تاألق  ب��ف�����س��ل   1-3 اإىل  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
كارلو�س  اأن  اإال  والي�ساندرو  ك��اي��و 
الفارق  وي�سجل  للحزم  ب��ق��وة  ي��رد 
اإىل  املواجهة  وتتحول  نقطة،  اإىل 
����س���راع ب���ني ال��الع��ب��ني االأج���ان���ب، 
التعادل  نقطة  اإىل  املواجهة  وتعود 
6-6، ويتكرر التعادل 9-9، اإال اأن 
احلزم كان املتقدم يف ال�سوط، ورغم 
 12-15 اأن الفهود عادوا بالتقدم 
ويقدم  باملر�ساد  ك��ان  احل��زم  اأن  اإال 
البلغاري كادانكوف م�ستوى متميز 
مع احلزم، وي�سجل اأكر من نقطة 

وخلفه فهود زعبيل ب�4 نقاط وجاء 
و�سبايدر  ن��ق��اط  ب3  ثالثا  احل���زم 

تيم يف املركز االأخري دون نقاط.
ج�����اءت امل����ب����اراة ق���وي���ة م���ن جانب 
امل��ف��اج��اأة ال��ذي عمق ال��ف��ارق خالل 
ال�5 دقائق االأوىل اإىل 5 نقاط ثم 
جمريات  يف  وحت��ك��م   )5-11(  6
الفر�سة  مينح  مل  ب�سكل  ال�����س��وط 
لفريق �سبايدر تيم اإدراك التعادل اأو 
حتى تقليل الفارق غلى اأقل من 4 
نقاط، وظهر �سعيفا  على م�ستوى 
وارتكب  واال�ستقبال  ال�سد  حائط 
االر�سال،  يف  ع��ل��ى  ع��دي��دة  اأخ���ط���اء 
االأمر الذي دفع مدربه جعفر عبد 
لكن  وق��ت م�ستقطع  اإىل طلب  اهلل 
للعودة  ناجعا  ح��ال  ي�سكل  مل  ذل��ك 
يف النتيجة ووا�سل املفاجاأة تقدمه 
ال�ساحقة  ال�سربات  من  م�ستفيدا 
مارتينيز  ليفا  الكوبيني  لنجميه 
ليوناردو و كاميغو دوروثي اأوريول 
ورا�سد اأيوب. وو�سل الفارق اإىل 9 
نقاط )19-10( ما جعل املفاجاأة 
باأكر راحة بعيدا ال�سغوط واأمكن 
مهاراتهم  ا���س��ت��ع��را���س  ل��الع��ب��ي��ه 
لينتهي  االأخ��������رية،  ال��ل��ح��ظ��ات  يف 
 .13  -25 ل�����س��احل��ه��م  ال�������س���وط 
كبريا  حت�سنا  الثاين  ال�سوط  �سهد 
ال����ذي  جنح  ت��ي��م  ���س��ب��اي��در  اأداء  يف 
امل��ب��اراة وت��ق��دم بنقطتني  يف ق��ي��ادة 
�سيطرته  ووا���س��ل   4-5 ث��م   1-3
حدود  اإىل  ال�����س��وط  اأح�����داث  ع��ل��ى 
خاللها  اأدرك  ال��ت��ي   13 ال��ن��ق��ط��ة 
النتيجة  وق��ل��ب  ال��ت��ع��ادل  امل��ف��اج��اأة 
امل�سيطر  ال��ط��رف  واأ���س��ب��ح  ل�سالح 
�سبايدر  ت��راج��ع  فيما  امل��ب��اراة  على 
ت��ي��م ومل ي��ع��د ق����ادرا ع��ل��ى جم���اراة 
ار�ساالت ليفا و كاميغو ومل ي�ستغل 
النتزاع   19-19 للتعادل  اإدراك����ه 
املفاجاأة  لكن  اأخ��رى،  اأ�سبقيته مرة 
ال�سوط  وانهاء  ال�سمود  متكن من 

لفائدته بنتيجة 25-  21.
متكافئا  ال���ث���ال���ث  ال�������س���وط  وج�����اء 
و�����س����ارت ال��ن��ت��ي��ج��ة م���ت���ق���ارب���ة من 
الثاين  ن�سف  يف  وخ��ا���س��ة  ب��داي��ت��ه 
من 15-15 اىل 16-16 و17-

17 وبرز الرازيلي �سريجيو لويز 
جونيور وايزيكيل لوزادا وعبد اهلل 
امل��ع��م��ري يف ���س��ف��وف ���س��ب��اي��در تيم  
لفريقهم  ي�سفع  مل  ت��األ��ق��ه��م  ل��ك��ن 
انتزاع نتيجة ال�سوط الذي ح�سمه 
املفاجاأة بف�سل خرة العبيه 25-

م�ساء  العا�سرة  ال�ساعة  يف  تنطلق 
 2017 يونيو   1 اخلمي�س  ال��ي��وم 
الريا�سي  ال�سبا  ند  جممع  بجوار 
الليلي”  ن���ا����س  “حتدي  ب���ط���ول���ة 
اخلام�سة  الن�سخة  فعاليات  �سمن 
الريا�سية،  ال�����س��ب��ا  ن���د  دورة  م���ن 
احلدث االأكر من نوعه على �سعيد 
واجلوائز  الريا�سية  االألعاب  تنوع 
والتي  للفائزين،  املخ�س�سة  املالية 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����س  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
امل��ب��ارك حتت  رم�سان  �سهر  خ��الل 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي 
وتقام يف جممع ند ال�سبا الريا�سي 
�سعار  حتت  املقبل  يونيو   17 حتى 

“قدرات الحدود لها«.
450 م�����س��ارك��ا يف  وي��ن��ط��ل��ق ن��ح��و 
نا�س  “حتدي  رحلة  حمطات  اأوىل 
ملناف�سات  وي��خ�����س�����س  الليلي” 
اجلولة  ت���ق���ام  اأن  ع��ل��ى  ال����ف����ردي، 
ال��ث��ان��ي��ة ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ق��ب��ل 8 
خم�س�سة  وت��ك��ون  اجل����اري،  يونيو 
فيها  ي�سارك  التي  الفرق  ملناف�سات 

450 م�ساركا اأي�سا.
وتعد هذه املرة االأوىل على م�ستوى 
النوع  هذا  فيها  يقام  التي  املنطقة 
علما  ليال،  التحدي  م�سابقات  من 
العديد من  اإق��ام��ة  لدبي  �سبق  اإن��ه 
الفرتة  خ�����الل  ال���ت���ح���دي���ات  ه�����ذه 
ال�سباحية والتي كان اآخرها حتدي 

�ساند �ستورم.
ال��ف��ردي التي  ال��ي��وم بطولة  وت��ق��ام 
ي�������س���ارك ف���ي���ه���ا م���ت���ن���اف�������س���ون من 
خم���ت���ل���ف اجل���ن�������س���ي���ات م����ن داخ����ل 
ينتظرهم  ح��ي��ث  ال���دول���ة،  وخ�����ارج 
النوع  لهذا  متخ�س�سا  عائقا   13
باملنطقة  اإقامتها  امل�سابقات مت  من 
املحيطة ملجمع ند ال�سبا الريا�سي، 
الذي  الوحل  مع  البداية  و�ستكون 
يتوجب عليهم جت��اوزه، ثم يتوجه 
احلوائط  ت�����س��ل��ق  ن��ح��و  امل�����س��ارك��ني 
ال��ت��ي ي�����س��ل ارت���ف���اع ك���ل م��ن��ه��ا اإىل 
يليه  6 منها،  3 مرت ويوجد  نحو 
حت����دي ب���ع���ن���وان ال����ط����رازان ال���ذي 
جتاوز  على  وق���درة  ق��وة  ي�ستوجب 
امل�����س��اف��ة ب���احل���ب���ال، ث���م م���ا يطلق 
التي  ال�������س���وداء  ب�����احل��ف��رة  ع��ل��ي��ه��ا 
االنبطاح  بو�سعية  ال��ق��ي��ام  حت��ت��اج 
ع��ل��ى االأر������س وال��ع��ب��ور م��ن حتتها 
الكارجو  ت��ل��ي��ه��ا  ودق�������ة،  ب�����س��رع��ة 
ال��ت��ي ت�����س��ب��ه جت����اوز م��ب��ن��ى مرتفع 
ب�����س��رع��ة وق�����وة. وي���اأت���ي ب��ع��د ذلك 
من  تتطلب  التي  الت�سيمني  عائق 
امل�ساركني ال�سعود مبا ي�سبه ت�سلق 
ال��ن��زول ب�سرعة عر  ث��م  احل��ائ��ط، 
ال��ع��ام��ود ال���ذي ي�سل ارت��ف��اع��ه اإىل 
5 م����رت، وذل����ك ع��ل��ى غ����رار رجال 
ال�سبكة  ذل��ك عائق  ويلي  االإط��ف��اء، 
امل�ساركون  خ���الل���ه���ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
 14 عر�سها  ك��ب��رية  �سبكة  بت�سلق 
م��رت وارت��ف��اع��ه��ا 5 م��رت، ث��م ياأتي 
ال�����دور ع��ل��ى ع���ائ���ق م�����س��رت مانكي 
وم�����س��رت ف��ري��ز ح��ي��ث ي��ت��وج��ب من 
املتحدي قطع امل�سافة وهو يتجاوز 
عن  املرتفع  باحلديد  متعلقا  ذل��ك 
االأر�س بنحو 5 مرت، وذلك مل�سافة 
22 مرت. ثم يتحول امل�ساركني اإىل 
درج احلبال عر الت�سلق على مبنى 
ب�سكل  وال����ن����زول  م����رت،   4 م��رت��ف��ع 
اأفقي عر ال�سباك املن�سوبة، لياأتي 
رايت”  ن��ات  “ذات  ع��ائ��ق  ذل��ك  بعد 
االم��ر عمال جماعيا  يتطلب  حيث 
اأج�����ل ت�سلق  م���ن  امل�������س���ارك���ني  ب���ني 
اإىل  للو�سول  ال�سكل  مائل  منحدر 
اجل����زء االأخ�����ر م��ن��ه وال���ن���زول عر 
كراكر”  “نات  عائق  يليها  احلبال، 
حيث يجب ان يحافظ امل�سارك على 
توازنه بينما يعر امل�سافة الفا�سلة 
م��ن ف���وق امل���ي���اه، ل��ي��ك��ون ب��ع��د ذلك 
“احل�سار”  وه���و  االأخ����ري  ال��ع��ائ��ق 
وفيه  �سعوبة  االأك���ر  يعتر  ال��ذي 
ثم  االأول  املبنى  امل�ساركون  يت�سلق 
ينطلقون لالأعلى نحو الثاين وهو 
ينزلوا  ان  على  احل��ب��ال،  يت�سلقون 
الذي  االأن��ب��وب  ع��ر  و�سولهم  بعد 

ي�سل ارتفاعه اإىل 7 مرت.
 املفاجاأة يت�سدر املجموعة االأوىل

االوىل  املجموعة  امل��ف��اج��اأة  ت�سدر 
على  ف���وزه   بعد  ن��ق��اط   5 بر�سيد 
�سبايدر تيم بثالثة اأ�سواط نظيفة 
و25- و21-25   13-25 بواقع 
االأخ����رية  و���س��ت��ح��دد اجل���ول���ة   ،23
التي يلتقي فيها املفاجاأة مع فهود 
املربع  اإىل  بينهما  امل��ت��اأه��ل  زع��ب��ي��ل 
يف  معا  العبور  وباإمكانهم  الذهبي 
حال  خ�سر احلزم من �سبايدر تيم.

ال��ث��ان��ي��ة ت�سدر  وب��ن��ه��اي��ة اجل���ول���ة 
املفاجاأة املجموعة االأوىل ب�5 نقاط 

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1375  تنفيذ عمايل 
جمهول  والتطريز    للخياطة  الراقي  الق�سر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد برويز امداد مياه   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )14985( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1230 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1699  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بروتوكول للخدمات الفنية -�س ذ م م   جمهول 
اأقام عليك  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ با�سا ان�ساري   قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )5680( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   900 مبلغ  اىل 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12035 بتاريخ 2017/6/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1123  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بالك بانرت�س خلدمات احلرا�سة   جمهول حمل 
قد  حممد    خو�سي  اف�سل  حممد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )24474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   1859 مبلغ  اىل  باال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
كمال  /اواب  امل���دع���و  ف��ق��د 
عبدالر�سي  ���س��ال��ح  ال��دي��ن 
اجلن�سية  ال�������������س������ودان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )3909019(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/8928309

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و / ج���ان ا�سالم  ف��ق��د 
باك�ستاين   ، ق������ادر  ف�����س��ل 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)SU1806371( �سادر 
م���ن ب��اك�����س��ت��ان  م���ن يجده 
بال�سفارة  االت�����س��ال   ع��ل��ي��ه 

الباك�ستانية لدى الدولة  

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد �سحاب 
الدين �سليمان ، بنجالدي�سي  
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
����س���ادرة   )0012743(
م����ن يجده  ب��اك�����س��ت��ان  م����ن 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/5833146

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد را�سد 
بنغالدي�س   ، اخل����ري  اب����و 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1869371( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/6240296

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د 
خان  ن���امي حم��م��د حبيب 
اجلن�سية  ب���اك�������س���ت���ان     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )9 9 5 9 9 1 1 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/9553962

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / كولني مايكل 
افريقيا  ج���ن���وب   ، ���س��م��ي��ث 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)476142844(يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�����س��ف��ارة ج���ن���وب اف��ري��ق��ي��ا  او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
 ، الهرينى  ج��اب��ر  حم��م��ود 
جواز   - اجلن�سية  االردن 
�سفره رقم )692985( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/2634947

فقدان جواز �سفرت
م���اري���ن���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
بريطانيا   ، ليون�س  �سوفيا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )517543645( رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/67423939

فقدان جواز �سفرت
/ليغانغ  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�سية  ال�����س��ني   ، وي���ن 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
 )0 2 4 3 1 8 0 3 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/8089508

فقدان جواز �سفرت
اري�������ج   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م�����س��ط��ف��ى ب���ك���ر رح������ال ، 
جواز   - اجلن�سية  االردن  
�سفره رقم )934864( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/6381462

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /ا�سمياتي اأفندي 
اندوني�سيا   ، حم���م���د  ب����ت 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )6236045(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/7232212
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الفجر الريا�ضي

يف حفل �فتتاح ر�ئع وو�سط ح�س�ر جماهريي كبري

�سعيد بن طحنون يعلن انطالق الن�سخة الثانية من بطولة العني 

رم�����س��ان��ي��ة ممتعة  اأج��������واء  خ���ل���ق 
وللراغبني  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
من اجلن�سني وللقادمني خ�سي�ساً 
للم�ساركة من خارج حدود الوطن. 
البطولة  ه��ذه  ل��ه يف  وم��ا خططنا 
ه����و غ��ي�����س م����ن ف��ي�����س وف����ق����اً ملا 
االأيام”.  من  القادم  يف  له  نخطط 
كلمة  اأي�����س��اً  ال��ك��ت��ي��ب  ت�سمن  ك��م��ا 
الوح�سي  ���س��امل  ع��ب��داهلل  للدكتور 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ونبذة 
ونادي  العني  مدينة  عن  تاريخية 
حممد  ب��ن  طحنون  وا�ستاد  العني 
���س��وف يحت�سن  ال����ذي  ب��ال��ق��ط��ارة 
نبذة  وكذلك  القدم  كرة  مناف�سات 
ع���ن ب����داي����ات ال��ب��ط��ول��ة يف اأوائ�����ل 
عن  التفا�سيل  وبع�س  الثمانينات 

البطولة املا�سية.
 

�نطلقة بط�لة �ل�سطرجن 
املغلقة  العني  ن��ادي  �سالة   �سهدت 
زاي�����د م�ساء  ب���ن  ب��ا���س��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة 
بطولة  ب����داي����ة  امل���ا����س���ي  االأث����ن����ني 
ال�سطرجن التي ت�ستمل على ثالث 
فيها  وي�����س��ارك  خمتلفة  مناف�سات 
فئات  م���ن  والع���ب���ة  الع���ب   100
دول   10 ميثلون  خمتلفة  عمرية 

هي: 
الهند،  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
م�سر  ج����م����ه����وري����ة  ال����ف����ل����ي����ب����ني، 
الكويت،  االأردن،  �سوريا،  العربية، 
ب��ن��ج��الدي�����س، ال���ع���راق وال���والي���ات 

االأمريكية املتحدة.

من املجموعة الثانية، بينما يلتقي 
م�ساء اليوم

حمودة  وب��ن  داي���ف  �سكاي  فريقا    
االأوىل  املجموعة  م��ن  �سيفورليت 
وتبداأ املباريات يف ال�ساعة العا�سرة 

و45 دقيقة.
 

كتيب عن �لبط�لة 
املكلفة  االإع��الم��ي��ة  اللجنة  اأع���دت 
بهذه  ك��ت��ي��ب��اً  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ت��غ��ط��ي��ة 
املنا�سبة مت توزيعه على كل الذين 
وت�سمن  االإف��ت��ت��اح.  حفل  ح�سروا 
�سعيد  ال�سيخ  ملعايل  كلمة  الكتيب 
اآل نهيان جاء فيها:”  بن طحنون 
تت�ساعف معدالت العزمية والقوة 
االأمل  م�ساحة  وت����زداد  واالإ����س���رار 
عري  وت��ت��وث��ق  جميعاً  دواخ��ل��ن��ا  يف 
ميادين  يف  التقينا  كلما  عالقتنا 
ب��ط��ول��ة ال��ع��ني ال��رم�����س��ان��ي��ة التي 
ثوبها  يف  ال���ث���اين  ع��ام��ه��ا  ت���دخ���ل 
اجل��دي��د وال��ت��ي ت��ع��د م�����س��در دافع 
قوي ونقطة عبور ملزيد من النجاح 

التنظيمي والفني. 
وع����ن����دم����ا ق�����ررن�����ا ت���ن���ظ���ي���م ه����ذه 
ل�سنوات  ت��وق��ف��ه��ا  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة 
طويلة، وهي االأق��دم على امل�ستوى 
كان  وال��ع��رب��ي،  واخلليجي  املحلي 
نخرج  اأن  يف  ك��ب��ري  اأم����ل  ي��ح��دون��ا 
م���ن���ه���ا مب���ك���ا����س���ب ج���م���ة ت�������زرع يف 
امل�سي  يف  وت�ساعدنا  الثقة  نفو�سنا 
املر�سومة  اأهدافنا  بلوغ  نحو  قدماً 
وط��م��وح��ات��ن��ا امل��ن��ت��ظ��روامل��ت��م��ث��ل��ة يف 

الطائرة  ال��ك��رة  بطولة  مناف�سات 
لل�سيدات حيث �سهدت �سالة  نادي 
العني املغلقة با�ستاد خليفة بن زايد 
وعقب جفل االفتتاح مبا�سرة اأوىل 
املباريات التي جمعت بني فريقي بن 
حمودة �سيفروليت وا�سريا والتي 
بنتيجة  �سيفروليت  ب��ف��وز  ان��ت��ه��ت 
االأ����س���واط  ن��ت��ائ��ج  وج�����اءت   1/2
و6/15   27/25  ،23/25
وا�ستغرقت املباراة االإفتتاحية 66 
دقيقة واأدارها احلكم بدر حمفوظ 
و�سعاد  ح�سني  اأ���س��ام��ة  وم�����س��اع��ده 

اإبراهيم م�سجلة.
�سبعة  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  جت�����در   
البطولة  ه����ذه  يف  ت�������س���ارك  ف����رق 
جمموعتني  اإىل  ت��ق�����س��ي��م��ه��ا  مت 
فرق  ث��الث��ة  االأوىل  ���س��م��ت  ح��ي��ث 
ه���ي ���س��ك��اي داي�����ف ، ا���س��ري��ا وبن 
جمعت  بينما   ، �سيفورليت  حمودة 
نادي   ، الو�سل  الثانية  املجموعة 
واأونلي  احلما�س  ال�سارقة،  فتيات 

فري�س دب�س.
و�سمن ل��ق��اءات ال��ي��وم ال��ث��اين من 
فريقا  اأم�س  م�ساء  تقابل  البطولة 
ال��و���س��ل واأون���ل���ي ف��ري�����س دب���ي ثم 
ال�����س��ارق��ة واحلما�س  ف��ت��ي��ات  ن���ادي 

وامل��ا���س��ي ال����ذي ن��ع��ت��ز ب���ه ، لذلك 
تواجد  ال��ب��ط��ول��ة  اأي������ام  ي�����س��اح��ب 
ال���ق���ري���ة ال���رتاث���ي���ة ك��ح��ل��ق��ة ربط 
ما  وه��ذا   ، واملجتمع  البطولة  بني 
يوؤكد اأن بطولة العني الرم�سانية 
تتجاوز مفهوم الفوز واخل�سارة يف 
فائز  فالكل   ، الريا�سية  املناف�سات 
و�سعداء   ، ال�سبابي  اللقاء  ه��ذا  يف 
اأي�ساً بح�سوركم ، وتوقعوا اجلديد 
الرم�سانية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  دوم������اً 
االأوىل. واأكمل رئي�س اللجنة العليا 
ال�سيخ  م��ع��ايل  للبطولة:  املنظمة 
اآل نهيان ن�سكر  �سعيد بن طحنون 
ورعايتكم   ودعمكم  اهتمامكم  لكم 
لعملنا  واملرتكز  ال��داف��ع  كنت  فقد 
طوال التح�سريات للبطولة ، كما 
اال�سرتاتيجيني  ���س��رك��ائ��ن��ا  ن�سكر 
وموؤ�س�سات  وه���ي���ئ���ات  رع������اة  م����ن 
اأ�سهم  يف بلوغنا  واإع��الم وك��ل من 
الن�سخة اجلديدة  انطالق  مرحلة 
و   ، الرم�سانية  العني  بطولة  من 

كل عام واأنتم بخري.
 

�سيفروليت يتخطى ��سربيا
 يف �فتتاح طائرة �ل�سيد�ت 

االأول  اأم�������س  م�����س��اء  ان��ط��ل��ق��ت يف   

الكبري  ب��ال��ف��خ��ر  ن�����س��ع��ر   : امل��ع��ظ��م 
الرم�سانية  العني  بطولة  بافتتاح 
اأقدم  وه���ي  اجل���دي���دة  ن�سختها  يف 
التي  الرم�سانية  ال���دورات  واأوىل 
���س��ط��رت وغ��ر���س��ت ع��م��ي��ق��اً مفهوم 
 ، ال��دول��ة  يف  الرم�سانية  ال����دورات 
اأ�سكال  م��ن  ج��دي��داً  �سكاًل  و�سمت 
البطوالت الرم�سانية التي تهدف 
االيجابية  ال��ط��اق��ات  ت��ف��ري��غ  اإىل 
: ونحن  الوح�سي  واأردف  لل�سباب. 
ن��ق��ف ع��ل��ى م�����س��رح ان���ط���الق هذا 
احلدث الكبري، نفخر بهذا التنوع 
يخ�س  فيما  االمتداد  يف  واالت�ساع 
البطولة  تت�سمنها  التي  امل�سابقات 
متنوعة  مناف�سة   16 بلغت  والتي 
ما بني االألعاب اجلماعية والفردية 
الفئات  مبختلف  والن�ساء  الرجال 
لتكون البطولة اأ�سبه بدورة اأوملبية  
م�سغرة. وتابع : بتوجيهات معايل 
ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان 
العليا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ر���س��ت 
لبطولة العني الرم�سانية على اأن 
الهجن  �سباقات  البطولة  تت�سمن 
ملا لها عند  اأبناء االإمارات من قيمة 
���س��ع��ب��ي يعك�س  ك���م���وروث  م��ع��ن��وي��ة 
ارت��ب��اط االأب��ن��اء ب��االآب��اء واالأج���داد 

الرم�سانية  العني  بطولة  بتاأجيل 
مايو  �سهر  م��ن   30 اإىل   29 م��ن 
املا�سي من اأجل خاطر الزعيم ولو 
البطولة  نوؤجل  اأن  االأم��ر  اقت�سي 

كاملة الأجلناها له.
 

�ل�ح�سي : �لبط�لة �أ�سبه 
بدورة �أوملبية  م�سغرة 

�سامل  ع����ب����داهلل  ال���دك���ت���ور  اأع�������رب 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��وح�����س��ي 
ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���ني ال��رم�����س��ان��ي��ة يف 
حفل  بداية  يف  األقاها  التي  كلمته 
ال�سيخ  مل��ع��ايل  �سكره  ع��ن  االإف��ت��ت��اح 
راعي  نهيان  اآل  بن طحنون  �سعيد 
وموؤ�س�س بطولة العني الرم�سانية 
الكبرية  وجهوده  احلثيثة  ملتابعته 
الثانية  الن�سخة  تاأتي  اأن  اأج��ل  من 
الرم�سانية  ال���ع���ني  ب��ط��ول��ة  م���ن 
دولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأوىل  وه���ي 
ُت��ع��ر عن  االإم������ارات، بحلة رائ��ع��ة 

اأ�سبقيتها وتاريخها الطويل.
ال�سيخ  ملعايل  تهنئته  بعد  واأ���س��اف 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  ���س��ع��ي��د 
وال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ل��ط��ان بن 
واحل�������س���ور  ن���ه���ي���ان  اآل  خ���ل���ي���ف���ة 
رم�سان  ���س��ه��ر  ال���ك���رمي مب��ن��ا���س��ب��ة 

االأعلى للقوات امل�سلحة واإىل �سعب 
االإم�������ارات، مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول �سهر 
اأع�����اده اهلل على  ال��ك��رمي  رم�����س��ان 
واليمن  باخلري  االإ�سالمية  االأم��ة 

والركات.
كما توجه بالتهنئة اإىل �سمو ال�سيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
ال�سرقية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  احل����اك����م 
له  ك���ان  وال����ذي  الف�سيل  بال�سهر 
�سبحانه  اهلل  ب��ع��د  االأول  ال��ف�����س��ل 
البطولة  ه���ذه  وت���ع���ايل، الإجن������اح  
بداية  اأول مرة يف  انطالقتها  منذ 

الثمانينات.
بطولة  ان���ط���الق���ة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
افتتحت  ال��ت��ي  الرم�سانية  ال��ع��ني 
العني  ن��ادي  ب�سالة  اأم�س  من  اأول 
امل��غ��ل��ق��ة ب��ا���س��ت��اد خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد  
ق�����ال م����ع����ايل ال�������س���ي���خ ���س��ع��ي��د بن 
يف  قلت  كما   : ن��ه��ي��ان   اآل  طحنون 
اأجل  اإننا �سنعمل من  املا�سي  العام 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ط��ول��ة يف ن�����س��خ��ة هذا 
العام، ولن اأحتدث عن جناحها بل 
اأترك احلديث يف هذا اجلانب اإىل 
امل��ق��روءة واملرئية  اأج��ه��زة االع���الم 

وامل�سموعة وجمهور البطولة. 
كما اأكد اأن البطولة ت�سم  العديد 
من املناف�سات والفعاليات امل�ساحبة، 
و�سيكون هناك تطوير للبطولة يف 
كل عام . وعر معايل ال�سيخ �سعيد 
�سعادته   عن  نهيان  اآل  طحنون  بن 
بالفوز الكبري الذي اأحرزه الزعيم 
ا�ستقالل  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��ي��ن��اوي 
ط����ه����ران االإي���������راين ي�����وم االأث���ن���ني 
املا�سي بنتيجة �ستة اأهداف لهدف، 
وت��اأه��ل��ه مب��وج��ب ه���ذا ال���ف���وز اإىل 
امل�سابقة  ال��ن��ه��ائ��ي م��ن  ال����دور رب���ع 
القارية البارزة. وقال:” كنت اأنوى 
من  واالإدارة  ال��ع��ني  الع��ب��ي  زي����ارة 
قبل �سهرين ولكن ظرويف منعتني 
الرغبة،  وحالت دون  حتقيق هذه 
مبحمد  ات�������س���ل  م����ن  اأول  وك���ن���ت 
ادارة  جمل�س  ع�سو  ح��م��اد   عبيد 
وامل�سرف  بالعني  القدم  كرة  �سركة 
والرديف  االأول  الفريق  على  العام 
قمنا  وقد  الكبري،  بالفوز  وهناأته  

••  العني - الفجر

ت�صوير – حممد معني

�سعيد بن  ال�����س��ي��خ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
م�ساء  انطلقت  نهيان  اآل  طحنون 
اأم�س االأول الثالثاء بطولة العني 
ت�ستمل  التي   2017 الرم�سانية 
مب�ساركة  خمتلفة  لعبة   16 على 
وعاملية.  حملية  ف��رق  م��ن  وا���س��ع��ة 
ال��ب��ط��ول��ة يف حفل  ان���ط���الق  ج����اء 
فخم اأقامته اللجنة العليا املنظمة 
العني  ن�����ادي  ���س��ال��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة يف 
 ، زاي���د  ب��ن  خليفة  ب��اإ���س��ت��اد  املغلقة 
اجلماهري  م��ن  كبري  ع��دد  ح�سره 
املتنوعة  بفقراته  كثرياً  ا�ستمتعوا 
ريا�سية  ج��وان��ب  ا�ستعر�ست  التي 
وثقافية وتراثية وتاأريخية ، حيث 

ق�سى اجلميع وقتاً رائعاً.
ح�سر حفل االفتتاح معايل ال�سيخ 
الذي  نهيان  اآل  بن طحنون  �سعيد 
اأع���ل���ن اف��ت��ت��اح ال��ب��ط��ول��ة م���ن على 
املن�سة ، وال�سيخ حممد بن �سلطان 
بن خليفة اآل نهيان ، ونائب رئي�س 
احت��اد االإم���ارات لكرة القدم �سعيد 
�سامل  والدكتور عبداهلل  الطنيجي 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��وح�����س��ي 
املنظمة للبطولة ، والدكتور اأحمد 
اآل �سويدين رئي�س اللجنة ال�سابقة 
م�سلم  البطولة  ومدير   ، للبطولة 
واأجهزة  ال���رع���اة  ، ومم��ث��ل��و  اأح��م��د 
ت�سريح  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة.  االع������الم 
بن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  رف���ع   ل��ه 
اآي����ات  اأ���س��م��ى  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
مقام  اإىل   ، وال��ت��ري��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
ال�سيخ  ال�����س��م��و،  ���س��اح��ب  ح�����س��رة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
�����، و�ساحب  ���� ح��ف��ظ��ه اهلل  ال���دول���ة 
ال�����س��م��و  ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال���وزراء، حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
��،  واإىل اخوانهما حكام  �� رعاه اهلل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  واإىل  االإم��������ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 



اإنقاذ مت�ساح �سخم من م�سرف مياه 
متكن رجال االإطفاء يف ماليزيا من انت�سال مت�ساح �سخم ي�سل طوله نحو 
للمياه، من خالل عملية ا�ستمرت نحو 10  داخل م�سرف  من  20 قدماً 
�ساعات، لكن جهودهم ذهبت �سدى، حيث لقي التم�ساح حتفه بعد �ساعات 
اإىل نحو طن،  اإىل وجود التم�ساح الذي ي�سل وزنه  ال�سكان  قليلة.  وتنبه 
عندما بداأ يتخبط يف املياه داخل �سد مبدينة كابار املاليزية م�ساء ال�سبت، 
وو�سل فريق الطوارئ حوايل ال�ساعة 11:41 م�ساءاً، و�سارعوا مد املياه 

العايل ملدة 10 �ساعات، قبل اأن يتمكنوا من اإخراجه.
االإطفاء  رج���ال  ا�ستطاع  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  �سباح  م��ن   10 ال�ساعة  وع��ن��د   
�سور  التقاط  اإىل  و�سارعوا  امل��اء،  من  ال�سخم  التم�ساح  اإخ��راج  واملنقذون 
ه���ذه احلادثة،  م��ن  ي��ن��ج  امل��ف��رت���س مل  ل��ك��ن احل��ي��وان  ت��ذك��اري��ة ب�سحبته، 
حيث تويف بعد �ساعات قليلة من اإنقاذه، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مريور 

الريطانية.
اأك��ر مت�ساح �سبق  “هذا  املدينة  اأهتان رئي�س ق�سم االإطفاء يف  زاي��د  وق��ال 
ال�سال�سل احلديدية وغريها من  ا�ستخدام  علينا  وكان  وراأيته يف حياتي، 
االأدوات اخلا�سة النت�ساله من املاء، وكان علينا اأي�ساً تغطيه عينيه حتى ال 

يهاجمنا طوال عملية االإنقاذ«.
�سعبة  كانت  التي  االإن��ق��اذ  يف عملية  �سابطاً   14 “�سارك  اأهتان  واأ���س��اف   

للغاية، ب�سبب �سيق الفجوة وعمقها«.
باإحكام،  مقيد  وه��و  االأر����س  على  وو���س��ع  ال�سد  م��ن  التم�ساح  �سحب  ومت 
تقريباً،  �ساعتني  بعد  احلياة  ف��ارق  لكنه  ب��امل��اء،  بر�سه  االإن��ق��اذ  عمال  وق��ام 
اإنهم �سيجرون  االإنقاذ  �ساركوا يف عملية  الذين  البيطريون  وقال االأطباء 

فحو�سات دقيقة ملعرفة نوع وعمر التم�ساح و�سبب الوفاة.

دوامة مائية تبتلع جزءًا من البحر 
يف م�سهد مثري للرعب، ر�سد �سائحان بريطانيان بكامريا هاتف نقال، حلظة 
ابتالع دوامة بحرية جزءاً من البحر على بعد اأمتار قليلة من مكان اإقامتهما 
بالقرب من اأحد ال�سواطئ اال�سكتلندية.  التقط كريان ديك�سون )21 عاماً(، 
مقطع فيديو يظهر اللحظات املرعبة التي رافقت ان�سقاق هوة �سخمة داخل 

البحر بفعل دوامة مائية قوية اأمام مكان اإقامته.
  ففي الرابع والع�سرين من مايو )اأيار( اجلاري هبت رياح عاتية بالقرب من 
ن�سوء  العاتية،  الرياح  ال�ساطئ. وقد جنم عن هذه  املطل على  فندق كورفو 
30 م��رتاً، ت�سببت بابتالع جزء كبري من مياه  دوام��ة مائية �سخمة بقطر 

ال�ساطئ، وتطاير الرمال واحل�سى يف الهواء. 
 وقال ال�سيد ديك�سون متحدثاً عن احلادث: “ كان منظراً رهيباً، كنت برفقة 
العاتية، وب��داأت بت�سوير ما يحدث بهاتفي  العا�سفة  �سديقتي عندما بداأت 

النقال، مل اأ�سهد حادثاً كهذا طوال حياتي«

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هاري بوتر ُيرافُق جينيفر 
غارنر اإىل الكني�سة

الباباراتزي،  ع��د���س��ات  اإل��ت��ق��ط��ت 
�سوًرا للنجمة االأمريكّية جينيفر 
هها نهار االأحد  غارنر، خالل توجُّ
والية  يف  الكني�سة  اإىل  املُ��ن�����س��رم، 

كاليفورنيا، االأمريكّية.
 »Just Jared« موقع  وبح�سب 
عاًما(  غارنر)45  فاإّن  االأمريكّي، 
ك���ان���ت حت���م���ُل م��ع��ه��ا ك��ت��اًب��ا خالل 
ذهبها اإىل الكني�سة لكّن املُفاجاأة يف 
االإجنيل  لي�س  الكتاب  اأّن  املو�سوع 
املُقّد�س اإمّنا ن�سخة من كتاب فيلم 
 Harry« هاري بوتر حتت عنوان
 Potter and the Goblet
of Fire«، فبدا من الوا�سح اأّنها 

من ُمعجبي هذه ال�سل�سة.
الكني�سة،  م��ن  ب��ع��د خ��روج��ه��ا  اأّم����ا 
م���ن���زل  اإىل  غ������ارن������ر  ت�����وّج�����ه�����ت 
غ��ارن��ر قد  اأّن  ُي��ذك��ر  ���س��دي��ق��ت��ه��ا. 
اإن��ف�����س��ل��ت م��ن��ُذ م����ّدة ع���ن زوجها 
اأف��ل��ي��ك كما  ب��ن  االأم���ريك���ّي  املمثل 
احل�سانة  اإىل  ال���ُث���ن���ائ���ي  و���س��ع��ى 

املُ�سرتكة الأطفالهما الثالثة.

مت�سي بعد دقائق من ولدتها
اأظهر ت�سجيل م�سور مثيل للده�سة، تداولته العديد من 
ال��والدة وهي  االجتماعي طفلة حديثة  التوا�سل  مواقع 

تخطو اأوىل خطواتها بعد دقائق قليلة من والدتها. 
وتظهر املمر�سة يف مقطع الفيديو، وهي مت�سك بالطفلة 
بذراع واحد، قبل اأن تفاجاأ باأن الطفلة بداأت بامل�سي من 
تلقاء نف�سها، االأمر الذي دفعها لل�سراخ باللغة الرتغالية 
بينما  اهلل”،  من  نعمة  هذه  مت�سي،  الطفلة  اإلهي،  “يا 
اللحظة  اأ�سور هذه  “انتظروا، دعوين  اآخر  قال �سخ�س 
حتاول  كانت  اأنها  الفيديو  يف  القابلة  وت�سرح  املذهلة«. 
بادرت  الطفلة  ولكن  لها،  حمام  اأول  للطفلة  جت��ري  اأن 
ال�سرير  للم�سي على  بتحريك قدميها يف حماولة منها 
و�سط ذهول املتواجدين. واأ�سافت “اإنها تتحلى باالإرادة 

منذ االآن، هذا مده�س بالفعل«.
و�سائل  على  انت�سر  الفيديو  ب���اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
ال�سبكة  على  كبرياً  رواج���اً  ولقي  االجتماعي،  التوا�سل 
املا�سي،  اجلمعة  ي��وم  م��رة  الأول  ن�سره  بعد  العنكبوتية 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

طفل بال �ساقني يتعلم ال�سباحة 
مل ي�سمح طفل بريطاين �سجاع يبلغ من العمر 5 �سنوات 
فقط لالإعاقة اأن متنعه عن ممار�سة ريا�سته املف�سلة يف 

ال�سباحة، وذلك بعد اأن فقد �ساقيه نتيجة مر�س نادر.
وكان روميو هاديل اأ�سيب مبر�س نادر عندما كان يبلغ 
من العمر عامني فقط، وا�سطر االأطباء اإىل برت �ساقيه 
حفاظاً على حياته. وبعد عامني فقط، وبف�سل اال�ستعانة 
باالأطراف ال�سناعية، متكن روميو من ال�سريد جمدداً، 
بل وتعلم ال�سباحة مبهارة عالية، بح�سب �سحيفة مريور 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. وظ��ه��ر روم��ي��و يف ف��ي��دي��و ج��دي��د ن�سرته 
عائلته، وهو يقفز يف املاء خالل عطلة يف اإ�سبانيا، وي�سبح 
باجتاه والده جوناثان. وتقول والدته كاتي اإنها مل تكن 
واثقة من قدرة ابنها على ال�سباحة، لكنها ده�ست بعد اأن 

�سهدت التح�سن الكبري الذي اأظهره.
اأف�سل  مع  ال�سباحة  درو���س  موؤخراً  “بداأ  كاتي  واأ�سافت 
�سديق له، ورف�س كالهما ذلك يف البداية، لكن املدربة 
فوافقا.  اأ�سبوعي  اأ�سا�س  على  معاً  تعلمهما  ب��اأن  وع��دت 
عندما و�سلنا اإىل اإ�سبانيا كان بالكاد ي�ستطيع اأن يحرك 
حّمام  يقطع  اأن  ي�ستطيع  االآن  ولكنه  امل���اء،  يف  ذراع��ي��ه 

ال�سباحة بالكامل، ونحن فخورون به«..

�سابط يقتل كلبا يثري غ�سب املاليني 
ن�سر موقع اليف ليك” املخت�س مبقاطع الفيديو املميزة 
والنادرة، مقطع فيديو �سادم يظهر قتل كلب بالر�سا�س 

على يد �سابط �سرطة يف والية ميت�سجان االأمريكية.
ت�سادف  االأ�سخا�س  اأحد  �سور  عندما  التفا�سيل،  وتعود 
م������روره ب���امل���ك���ان ب�����س��ح��ب��ة زوج���ت���ه واق���ع���ة ق��ت��ل الكلب 
وهو  ال�سابط،  بر�سا�سات  مرات  رميه  بعد  بالر�سا�س، 

كلب من نوع بيتبول ال�سر�س.

م�سلمو فنلندا يفطرون �ساعة فقط!
يعاين ال�سكان امل�سلمون يف املناطق ال�سمالية من الكرة االأر�سية وخا�سة �سكان البلدان االإ�سكندنافية من �ساعات 
ال�سيام الطويلة التي تفوق يف غالبيتها ال�20 �ساعة. ففي فنلندا التي يبلغ عدد امل�سلمني فيها حوايل 100 األف 
ال�سكان(، ت�سل �ساعات  %2 فقط من عدد  اأنهم ميثلون ن�سبة  5 ماليني ن�سمة )اأي  ال�سكان البالغ عددهم  من 
ال�سيام فيها هذا العام اإىل اأكر من 22 �ساعة ،وي�سوم م�سلموا العا�سمة هل�سنكي على �سبيل املثال نحو 22 �ساعة 

و13 دقيقة، وهي تعد من اأقل �ساعات ال�سيام يف فنلندا، نظرا لوجود العا�سمة يف اجلنوب.
وفيما يتعلق مبدن ال�سمايل فاإن �ساعات ال�سيام تزداد فيها، فعلى �سبيل املثال يف مدينة اأولو التي تعد اأكر املدن 
يف �سمال فنلندا، ي�سوم امل�سلمون 23 �ساعة اإال 7 دقائق، اأي اأن فرتة االإفطار ت�سل فقط اإىل �ساعة و7 دقائق، فيما 

ت�سل مدة االإفطار اإىل اأقل من ذلك يف مدن اأخرى يف �سمال البالد.
وت�سم فنلندا اأعراقا خمتلفة من امل�سلمني منهم العراقيون وال�سوماليون و من تركيا و تايالندا وغريها، وعلى 
الرغم من اأن االإ�سالم و�سل اإىل البالد يف القرنني 18 و19 على يد امل�سلمني التتار، اإال اأن عدد امل�سلمني زاد مع 
تزايد عدد طالبي اللجوء مع بداية الت�سعينات. وتاأ�س�س اأول جممع اإ�سالمي فنلندي ب�سكل ر�سمي يف عام 1925، 

وكانت فنلندا بذلك اأول دولة اأوروبية غربية تعرتف ر�سمًيا مبجمع اإ�سالمي.
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قلم بداخل رئتيه 20 عامًا
قلم  غطاء  مع  حياته  من  عاماً   20 نحو  �سيني  �ساب  اأم�سى 
كان  عندما  ابتلعه  ق��د  ك��ان  رئتيه،  اإح���دى  يف  عالق  بال�ستيكي 
���س��غ��رياً. وق���د ع��ر االأط���ب���اء ع��ل��ى ال��غ��ط��اء ه���ذا ومت��ّك��ن��وا من 
ا�ستخراجه بعدما بداأ ال�ساب وانغ يعاين من �سعال الدم وتوّجه 
اىل امل�ست�سفى، عندها تذكر اأنه ابتلع الغطاء عندما كان طفاًل. 
وي�سار اىل اأنه لطاملا عانى وانغ يف فرتة الطفولة وخالل بداية 

مرحلة ال�سباب من م�سكلة ال�سعال، اإال اأنه مل يعرف ال�سبب.
عندما  بالذهول  ال�سني  يف  م�ست�سفى  يف  االأط��ب��اء  اأ�سيب  وق��د 

وجدوا الغطاء يف ج�سد ال�ساب.

املوؤبد لأم قتلت 3 من اأطفالها 
اأعلن قا�س اأ�سرتايل اأنه مت احلكم على الجئة �سودانية اأ�سقطت 
�سيارة اأ�سرتها يف بحرية وعلى متنها 4 من اأطفالها، ما اأ�سفر 

عن مقتل 3 منهم، بال�سجن ملا ال يقل عن 20 عاماً.
وكانت اأكون جود )37 عاماً( قدمت اإىل اأ�سرتاليا عام 2006، 
ال�����س��ودان، حيث تعر�ست  ال��ف��رار م��ن احل���رب االأه��ل��ي��ة يف  بعد 

لالغت�ساب بعد مقتل زوجها اأمام عينيها.
ال�سبعة  اأط��ف��ال��ه��ا  م��ن   4 متنها  وع��ل��ى  �سيارتها  ق���ادت  وك��ان��ت 
يف  ميلبورن  يف  فيل  ويندهام  �ساحية  يف  بحرية  يف  لت�سقطها 
�سهره  ع��ن مقتل ر�سيع يف  اأ�سفر  م��ا   ،2015 ع��ام  م��ن  اأب��ري��ل 
ال�ساد�س ع�سر وتواأم عمرهما 4 اأعوام، واأقرت جود بالذنب يف 
يناير املا�سي. وحكم القا�سي ليك�س ال�سري من املحكمة العليا 
يف فيكتوريا عليها بالعقوبة الق�سوى وهي ال�سجن ل�26 عاماً 
 20 بعد  م�سروطة  ب�سورة  عنها  االإف����راج  وميكن  اأ���س��ه��ر.  و6 

عاماً.
ومت اإلغاء تاأ�سريتها، و�ستواجه الرتحيل فور انتهاء عقوبتها.

اأقامت  اأ���س��رتال��ي��ا،  اإىل  ج��ود  انتقال  بعد  اأن��ه  القا�سي  واأو���س��ح 
4 اأطفال،  ع��الق��ة م���ع ق��ري��ب ل��زوج��ه��ا امل��ي��ت واأجن���ب���ت م��ن��ه 
وكانت  العالقة،  ب�سبب  املحلية  ال�سودانية  اجلالية  وقاطعتها 

تواجه م�ساكل مالية. 

مقتل بّحار ف�سل يف فتح املظلة
لقي اأحد اأفراد البحرية االأمريكية م�سرعه خالل حدث للقفز 
املظلي اأقيم على هام�س مهرجان االأ�سطول ال�سنوي، وذلك بعد 

اأن ف�سل يف فتح املظلة بالوقت املنا�سب.
و�ساهد االآالف من حديقة لرتي �ستيت بارك يف نيوجري�سي 
حلظة �سقوط املظلي باجتاه االأر���س وهو يحاول فتح مظلته، 
الفور بعد احل��ادث، بح�سب �سحيفة ديلي  ليفارق احلياة على 
ميل الريطانية. ومل يتم االإعالن عن هوية البحار الذي لقي 
امل�سوؤول  حتفه يف احلادثة، ومل يقدم االأم��ريال جاك �سكوربي 
عن الوحدة التي يعمل فيها ال�سحية الكثري من التفا�سيل عن 

احلادثة، واكتفى بالقول اإن املظلة مل تفتح.
االأح���د، وه��ي ج��زء من  ي��وم  اأقيمت  التي  و�سملت االح��ت��ف��االت 
االأمريكية،  احلربية  ال�سفن  ع�سرات  اأ�سبوعاً  ي�ستمر  معر�س 
واالآالف من البحارة من منطقة نيويورك، ويقام كل عام، مبا 
“ليب  يف ذلك فريق املظلة البحرية االأمريكية املعروف با�سم 

فروغز«.
املزارعون يبنون جم�سماً من الق�س على هيئة فيل يف مقاطعة هونان يف �سنيانغ ال�سينية. )رويرتز(

دعاية “برغر كينغ”
 ُتهني ملك بلجيكا

لتد�سني  ال���ت���ح�������س���ري  اإط���������ار  يف 
اأطلقت  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  يف  م��ط��اع��م��ه��ا 
االأمريكية   »Burger King«
�سبهت  دعاية  ال�سريعة،  للوجبات 
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي فيليب  ال��ع��اه��ل  ف��ي��ه��ا 
مب��ل��ك ال���رغ���ر، م��ا اأث����ار حفيظة 

االأ�سرة البلجيكية احلاكمة.
االأمريكية،  ال��دع��اي��ة  يف  وامل���ه���ني 
اأن  امل����ل����ك����ي����ة،  ال����ع����ائ����ل����ة  ح�������س���ب 
وعلى   »Burger King«
اأطلقته  ال���ذي  ال��دع��ائ��ي  م��وق��ع��ه��ا 
يف  الرتويجية  حلملتها  خ�سي�ساً 
ال���رّواد  على  ت��ق��رتح  اأن��ه��ا  بلجيكا، 
امللك  بني  ما  لالختيار  الت�سويت 
ليختار  ال��ب��ورغ��ر،  وم��ل��ك  فيليب 
البلجيكيون بذلك االأجدر بينهما 

حلكم بلجيكا.
وكما توؤكد ال�سركة االأمريكية على 
للمقرتعني،  ال���دع���ائ���ي  م��وق��ع��ه��ا 
البورغر،  م��ل��ك  ب���ني  ال���ف���ارق  اأن 
وه����و ���س��خ�����س��ي��ة خ��ي��ال��ي��ة ت��رم��ز ل�
وامل���ل���ك   ،Burger King
البلجيكي فيليب، اأن الثاين عاجز 
عن اإطعام املقرتعني قيا�ساً مبلك 
قلي  ع��ل��ى  ي���ق���وى  وال  ال���ب���ورغ���ر، 

البطاط�س املقرم�سة لهم.
ودع����اي����ة م��ل��ك ال���ب���ورغ���ر، اأث�����ارت 
البلجيكية  االأ������س�����رة  ام���ت���ع���ا����س 
احل�����اك�����م�����ة، ال�����ت�����ي اأع����������رب اأح�����د 
عن  با�سمها  ال��ب��ارزي��ن  الناطقني 
ا�سم  ا����س���ت���غ���الل  ح���ي���ال  ���س��خ��ط��ه 
جتارية،  غ��اي��ات  يف  امللكية  العائلة 
موؤكداً اأن االأ�سرة احلاكمة تعار�س 

هذه الدعاية ولن تقبل بها.

منر يقتل حار�سه
لقت حار�سة يف حديقة حيوان 
االإجنليزية  ب����ارك  ه��ام��رت��ون 
تعر�ست  اأن  ب��ع��د  م�����س��رع��ه��ا 
ل��ه��ج��وم م���ن من���ر دخ���ل املكان 
ال�������ذي ك����ان����ت م����ت����واج����دة ب���ه، 
�سرطة منطقة  اأعلنته  ملا  وفقاً 
كامريدج�ساير .  وقع احلادث 
لكن  غ،  ت  يف ال�ساعة 10.15 
اإع������الن  االآن  ح���ت���ى  ي���ت���م  مل 
ال���ت���ي ح�سلت  امل���وظ���ف���ة  وف�����اة 
ع��ل��ى امل�������س���اع���دة ال��ط��ب��ي��ة من 
اإجالئها  ب��ع��د  االإ���س��ع��اف  ف���رق 
الواقعة  احل��ي��وان  حديقة  م��ن 
اإجن��ل��رتا.  وذكر  جنوب �سرقي 
دخل  “منراً  اأن  ال�سرطة  بيان 
م���ب���ن���ى ك����ان����ت احل����ار�����س����ة ب���ه، 
ت��وف��ي��ت احل��ار���س��ة ل��الأ���س��ف يف 
م��ك��ان احل���ادث ج���راء الهجوم، 
يخرجوا  اأن  ال����زوار  اإىل  طلب 
من حديقة احليوان، مل يهرب 

احليوان مطلقاً من املكان«. 

ببناء  التنقل  م�ساعب  على  التغلب  االإن�سان  ح��اول  القدم  منذ 
و�ساعدت  االأنهار،  العبور بني �سفاف  التي مكنته من  اجل�سور 
ع��ل��ى اخ��ت�����س��ار امل�����س��اف��ات وت��وف��ري ال��وق��ت اأث���ن���اء ال�����س��ف��ر ونقل 
اأكر  اجل�سور  مهمة  اأ�سبحت  احل��ايل  ع�سرنا  ويف  الب�سائع. 
تعقيداً، وحتولت اإىل اأهم املفا�سل احليوية التي تربط خمتلف 
واأبدع  االزدح���ام.  وتخفف  ال�سري  وتنظم حركة  املدينة،  اأج��زاء 
اأن  ل��درج��ة  اجل�سور،  م��ن  مميزة  من��اذج  ت�سميم  يف  املهند�سون 
�سبكة  واأوردت  لل�سياح،  فنية ومق�سداً  اإىل حتف  بع�سها حتول 
ب��ي ب��ي �سي االإخ��ب��اري��ة جمموعة م��ن اأغ���رب تلك اجل�����س��ور يف 

العامل:
ج�سر راكوتز يف اأملانيا  1-

 1860 ع��ام  ت�سييده  ومت  االأمل��ان��ي��ة،  ك��ورم��ال��و  مدينة  يف  يقع 
البازلت،  ح��ج��ارة  با�ستخدام  الإجن����ازه  ���س��ن��وات   10 وا���س��ت��غ��رق 
ويتميز  ال�سيطان،  ج�سر  املحليني  ال�سكان  قبل  م��ن  وي�سمى 
ب�سكله الرائع، حيث ي�سكل مع انعكا�سه على املاء حلقة دائرية 
قيمته  على  للمحافظة  اجلمهور  وج��ه  يف  اإغ��الق��ه  ومت  كاملة، 

الرتاثية.
النكاوي �سكاي يف ماليزيا ج�سر   2-

و�سع ت�سميمه املهند�س املعماري مايور كانايا على �سكل قو�س 
ب��والو النغكاوي، وميكن  ي�سل بني قمتني جبليتني يف جزيرة 

لل�سياح م�ساهدة اأجمل مناظر احلياة الرية من على اجل�سر.

الهند يف  االأ�سجار  ج�سور   3-
تفتخر قرية �سريابوجني يف والية ميغااليا الهندية بج�سورها 
ال��ف��ري��دة ال��ت��ي مت ب��ن��اوؤه��ا م���ن حل���اء وج�����ذور االأ����س���ج���اء بدل 
اخليزران  ق�سبان  بوا�سطة  ودعمت  اخل�سب،  واأل��واح  االإ�سمنت 
���س��ج��رت��ني كبريتني،  ب��ني  ي�����س��ل  االأن���ه���ار  ف���وق  م��ع��راً  لت�سكل 
و�ساعدت �سنوات احلرب الطويلة ال�سكان على اكت�ساب اخلرة 

يف بناء هذه اجل�سور.
هولندا يف  روفري  دي  فرونت  ج�سر   4-

يك�سر هذا اجل�سر كل القواعد املتبعة، حيث ي�سق طريقه داخل 
املعماري  املهند�س  قبل  م��ن  ت�سميمه  ومت  فوقها،  ولي�س  امل��اء 
وون زهويي، وهو على �سكل خندق مير الزوار بداخله، وت�سكل 

جدرانه �سد مينع و�سول املاء اإىل داخله.
لندن يف  بريدج  رولني  ج�سر   5-

�سمم اجل�سر على �سكل دائري ميكن اأن يتمدد ب�سكل اأفقي عند 
عبور االأ�سخا�س عليه لل�سفة االأخرى، ثم يعود جمدداً ليفتح 

املجال اأمام حركة عبور القوارب عر قناة غراند يونيون.
�سهارة يف اليمن ج�سر   6-

بني هذا اجل�سر عام 1905 ويربط بني جبلني �ساهقني هما 
بعمق  اأخ���دود  ه��وة  على  وي�سرف  �سهارة،  وجبل  �ساهقني  جبل 
اأمتار،   3 وعر�سه  مرتاً   20 اجل�سر  طول  ويبلغ  مرت،   300

ويعتر من اأهم املعامل ال�سياحية يف اليمن.

 اأغرب 6 ج�سور يف العامل

اميي رو�سوم تتزوج من ا�سماعيل
تزوجت املمثلة االمريكية اميي رو�سوم من املخرج وكاتب ال�سيناريو �سام ا�سماعيل يف 

حفل زفاف حميم يف نيويورك ح�سره اأفراد العائلتني واالأ�سدقاء .
ون�سرت اميي البالغة من العمر 30 عاماً جمموعة من ال�سور من حفل الزفاف .

ومن بني النجوم والنجمات الذين ح�سروا احلفل هيالريا �سوانك وروبرت داوين 
جونيور وويليام ايت�س مي�سي. وارتدت اميي ف�ستاناً من كارولينا هرييرا.

اميي خطبت �سام عام 2015، بعد �سنتني على املواعدة. وكانت اميي متزوجة من 
جا�ستني �سيغل عام 2008، وانتهت اإجراءات الطالق عام 2010.


