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جمل�س الوزراء يعتمد ت�شكيل جمل�س اإدارة 
املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب برئا�شة �شما املزروعي

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س ال�زراء قرارا بت�سكيل جمل�س اإدارة امل�ؤ�س�سة االحتادية 
وزيرة  امل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  برئا�سة  لل�سباب 
من  واأع�����س��اء  حك�مية  �سخ�سيات  وع�س�ية  ال�سباب  ل�س�ؤون  دول��ة 
اإم��ارات الدولة وذلك بهدف دعم روؤية  ال�سباب يف خمتلف  جمال�س 
يف  ال�سباب  واإ����س���راك  متكني  تعزيز  ح���ل  يتمح�ر  ال���ذي  امل�ؤ�س�سة 
واإبداعاتهم  وقدراتهم  طاقاتهم  و�سقل  املجتمع  قطاعات  خمتلف 

واأفكارهم واإطالقها.                                    )التفا�سيل �س2(

فتح باب التظلمات
» الفجر« تر�شد �شكاوى طالب 

واأولياء اأمور ومدراء مدار�س خا�شة
•• دبي – حم�شن را�شد 

فتحت وزارة الرتبية اأم�س االحد باب التظلمات ، داعية اإدارات املدار�س 
 ،  2018-2017 االأكادميي  للعام  التعديل  اأو  التظلم  بتلقي طلبات 
نهاية  االح��د وحتى  اأم�س  ي�م  ب��دءا من  اأم�رهم  واأولياء  الطالب  من 
املدار�س  اإدارات  تق�م  اأن  على   ، ال���دوام  ف��رتة  خ��الل  اجل��اري  اال�سب�ع 
النطاق ومن ثم لقطاعاتهم  التظلمات اىل مدراء  بدورها برفع تلك 
على اأن يتم التح�يل لروؤ�ساء جلان الكنرتول لل�سف ال�12 للبت يف اأمر 
التظلم ، جاء ذلك يف تعميم تلقته اإدارات املدار�س ظهر اأم�س وح�سلت “ 
الفجر” على ن�سخة منه ، حيث اأ�سار التعميم اىل اأنه ومع بدء االجازة 
ال�سيفية ، �ستظل وزارة الرتبية تتلقى طلبات تظلمات الطالب واأولياء 

اأم�رهم عرب مراكز اإ�سعاد املتعاملني.                     )التفا�سيل �س5(

مقتل عن�صر من حزب اهلل ب�صعدة واجلي�ش يتقدم اإىل وادي زبيد

قوات ال�شرعية اليمنية ت�شيق اخلناق على بقايا احلوثيني بالتحيتا
و�شول �شفينة �شحن اإماراتية حتمل

 اأطنانا من املواد الغذائية اإىل ميناء املكال
•• املكال-وام:

اأطنانا من  اإماراتية حتمل  �سحن  �سفينة  ام�س  املكال  ميناء  اىل  و�سلت 
امل����اد ال��غ��ذائ��ي��ة مقدمة م��ن دول���ة االإم�����ارات ل��دع��م اجل��ان��ب االإن�ساين 
بح�سرم�ت. واأكد حممد عبيد ال�سام�سي رئي�س فريق الهالل االحمر 
االإماراتي بح�سرم�ت - يف ت�سريح عقب ر�س� ال�سفينة بامليناء - حر�س 
ا�ستمرار تقدمي الدعم االغاثي واالن�ساين لل�سعب  دولة االم��ارات على 

اليمني ال�سقيق يف االأزمة التي متر بها بالدهم.
اأرج����اء حمافظة  امل����اد الغذائية ���س��ت���زع يف  وق���ال ان ه��ذه امل��ك��رم��ة م��ن 
اإىل كافة  ح�سرم�ت عرب فريق الهالل االأحمر االإماراتي بحيث ت�سل 
للج�سر  ام��ت��دادا  ت��اأت��ي  ال�سفينة  ه��ذه  ان  اىل  ..م�����س��را  لها  امل�ستحقني 
ال��ب��ح��ري االإغ��اث��ي ال���ذي ت�سره دول���ة االإم�����ارات وال��ت��ي ر���س��دت �سمن 
اأجندتها تنفيذ حزمة من امل�ساريع االإغاثية والتنم�ية وال�سحية تزامناً 

مع “عام زايد” دعما لليمن و�سعبه                   )التفا�سيل �س3(

»الهالل« يوقع عقد تنفيذ م�شروع ربط ال�شرف 
ال�شحي مبدينة ال�شيخ خليفة ال�شكنية يف املكال

•• املكال -وام:

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س عقدا مع امل�ؤ�س�سة املحلية للمياه 
وال�سرف ال�سحي ب�ساحل ح�سرم�ت لتنفيذ م�سروع ربط �سبكة الت�سريف 
ال�سحي مبدينة ال�سيخ خليفة ال�سكنية ال�اقعة يف منطقة ج�ل الرماية غرب 
مدينة املكال والتي مت بناوؤها عقب كارثة �سي�ل 2008 بال�سبكة الرئي�سية 
مبديرية املكال . وقال حممد عبيد ال�سام�سي رئي�س فريق الهالل االأحمر 
االماراتي بح�سرم�ت - خالل مرا�سم ت�قيع العقد - ان هذه اخلط�ة تاأتي 

يف اطار دعم امل�ساريع اخلدمية والتنم�ية بح�سرم�ت. )التفا�سيل �س2(

•• اليمن-وكاالت:

حزب  ميلي�سيات  عنا�سر  اأحد  ُقتل 
عدد  مع  ا�سرت،  كيان  ويدعى  اهلل، 
ال�س�اريخ غر  اإطالق  من خرباء 
مي��ن��ي��ني ب���غ���ارة ل��ط��ائ��رات حتالف 
املالحيط  جبهة  يف  ال�سرعية  دعم 
�سعدة  حم���اف���ظ���ة  غ���رب���ي  ج���ن����ب 
احل��دودي��ة، وف��ق ما اأف��ادت م�سادر 

ع�سكرية مينية، ام�س االأحد.
بح�سب  ال����غ����ارة،  ا���س��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا 
تقل  كانت  ع�سكرية  عربة  امل�سادر، 
منطقة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ني  اخل�����رباء 
عقبة الظاهر، واأ�سفرت عن تدمر 
ال��ع��رب��ة وم��ق��ت��ل ج��م��ي��ع م��ن كان�ا 

على متنها.
ال���غ���رب���ي،  ال�������س���اح���ل  ج���ب���ه���ة  ويف 
ُق��ت��ل اأك����ر م���ن 60 ع��ن�����س��راً من 
معارك  خ��الل  احل�ثي  ميلي�سيات 
القيادي  بينهم  املا�سية،  ال�ساعات 

ها�سم ال�سنباين.
واأ������س�����ارت م�������س���ادر م��ي��دان��ي��ة اإىل 
ق����ات اجلي�س  ب��ني  امل���اج��ه��ات  اأن 
اإىل  ام��ت��دت  وامليلي�سيات  ال���ط��ن��ي 
م�سارف  على  زب��ي��د  وادي  منطقة 
املدينة االأثرية التي يتح�سن فيها 

االنقالبي�ن.

اليمنية  ال�������ق��������ات  و�����س����ي����ق����ت 
التحالف  م��ن  باإ�سناد  امل�سرتكة، 
ميلي�سيات  على  اخلناق  العربي، 
مديرية  يف  االإي���ران���ي���ة  احل����ث���ي 
احلديدة،  حم��اف��ظ��ة  يف  التحيتا 
حت����ت غ���ط���اء ق�����س��ف ج������ي من 

طائرات التحالف.
العمالقة،  األ���ي��ة  ق����ات  وع����ززت 
اإحدى ت�سكيالت املقاومة اليمنية 
امل�����س��رتك��ة، م���ن ���س��ي��ط��رت��ه��ا على 

اأج��زاء كبرة من مركز مديرية 
التحيتا جن�بي احلديدة.

واأف�������ادت م�����س��ادر )���س��ك��اي ني�ز 
اليمنية  ال���ق����ات  ب����اأن  ع���رب���ي���ة(، 
على  اخل��ن��اق  �سيقت  امل�����س��رتك��ة، 
امليلي�سيات  ج��ي���ب  م��ن  تبقى  م��ا 
امل�الية الإي��ران يف بع�س االأحياء 

واملزارع يف املديرية.
وذكرت م�سادر ميدانية اأن معارك 
ال�ساعات  خ��الل  ان��دل��ع��ت  عنيفة 

ال�س�يق  ����س����اح���ي  يف  امل��ا���س��ي��ة 
واجلبلية  امل����غ����ر�����س  وحم����ي����ط 
غ��رب��ي م��دي��ن��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا. وتخلل 
�سنته  ج�����ي  ق�����س��ف  امل����اج���ه���ات 
امتداد  على  التحالف  مقاتالت 
مديريتي  ب���ني  ال����راب����ط  اخل����ط 
التحيتا وزبيد يف ال�ساحل الغربي 
واأ�سفرت  احل����دي����دة،  مل��ح��اف��ظ��ة 
املعارك عن �سق�ط قتلى وجرحى 

يف �سف�ف املتمردين.

الفرق الطبية الإماراتية تقوم بدور اإن�صاين كبري يف املناطق املحررة 

احلوثيون ي�شتهدفون طفلة مينية بقذيفة 
»هاون« ..والتحالف العربي ينقذ براءتها

•• احلديدة-وام: 

اأنقذ فريق اجلراحة املتقدم االإماراتي العامل �سمن 
ال�سع�دية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
حياة الطفلة اليمنية �سمية “ 3 اأع�ام “ والتي كانت 
قد اأ�سيبت بجروح قطعية خطرة يف منطقة البطن 
امل�الية  احل�ثي  ملي�سيات  ا�ستهداف  جراء  واالأمعاء 
الإي����ران م��ن��زل اأ���س��رت��ه��ا ال���اق��ع يف م��دي��ري��ة التحيتا 

مبحافظة احلديدة بقذيفة “هاون” مبا�سرة.
وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ات ال��ق�����س��ف ال��ع�����س���ائ��ي ال��ت��ي ي�سنها 
احل�ثي�ن على منازل اأهايل مديرية التحيتا يف اأعقاب 

هزائمهم ال�ساحقة يف حمافظة احلديدة وانتقاما من 
امللي�سيات ويف اطار  امل�اطنني ملجرد رف�سهم عنا�سر 
حق�ق  �سيما  ال  االإن�سان  حلق�ق  املتكررة  انتهاكاتهم 
التي  الدولية  والق�انني  وامل�اثيق  واالأنظمة  الطفل 
املدنية.  املن�ساآت  و  االآمنني  املدنيني  ا�ستهداف  جترم 
اأبناء  م��ن  ك�سابقيها  �سمية  الطفلة  ب���راءة  تنج  ومل 
جلدتها من جرائم واإرهاب ملي�سيات احل�ثي امل�الية 
الإيران التي مل يكن لها اأي ذنب �س�ى انها �سحية من 
مئات �سحايا امل�سروع االنقالبي يف اليمن والتي ت�ثق 
م�ستقبل  جت��اه  ال�سديد  ال��ع��داء  امل�ستمرة  انتهاكاته 

ال�سعب اليمني.                    )التفا�سيل �س2(

تريزا مع وزرائها.. االن�سباط اوال

االرهاب االعمى ي�ستهدف الدرك الت�ن�سي

ق�ات النظام تق�سف درعا يف خرق ل�قف اطالق النار  )ا ف ب(

ق�ات ال�سرعية اليمنية مت�سط مديرية التحيتا بحثا عن ما تبقى من جي�ب امللي�سيات احل�ثية االإيرانية 

•• عوا�شم-وكاالت:

�سهد ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار يف 
�س�ريا،  ج��ن���ب��ي  درع�����ا  حم��اف��ظ��ة 
اإثر ق�سف متبادل  انتهاكات  ام�س، 
ب���ني ال��ف�����س��ائ��ل امل��ع��ار���س��ة وق�����ات 
ال��ن��ظ��ام وم��ق��ت��ل اأرب��ع��ة م��دن��ي��ني يف 
غ�����ارات ل��ل��ط��ران ال�������س����ري، وفق 
م��ا اأف���اد امل��ر���س��د ال�����س���ري حلق�ق 

االإن�سان.
متحدث  بح�سب  الق�سف،  وت�سبب 
بتاأجيل  املعار�سة،  الف�سائل  با�سم 
والذي  االت��ف��اق  ب��ن���د  اأح���د  تنفيذ 
املقاتلني  اإج����������الء  ع����ل����ى  ي���ن�������س 
املعار�سني واملدنيني غر الراغبني 

بالت�س�ية مع ق�ات النظام.
احلربية  ال����ط����ائ����رات  وق�������س���ف���ت 
والرباميل  بال�س�اريخ  ال�س�رية، 
اأم���اك���ن ع���دة يف مدينة  امل��ت��ف��ج��رة، 
درعا جن�بي البالد، يف وقت اأر�سلت 
تعزيزات  ال�����س���ري  ال��ن��ظ��ام  ق�����ات 
على  ن�سيب  م��ع��رب  اإىل  ع�����س��ك��ري��ة 

احلدود مع االأردن.
وب�سغط من عملية ع�سكرية وا�سعة 
رو�سي  بدعم  النظام  ق���ات  بداأتها 
19 ي�ني�، واإث��ر مفاو�سات مع  يف 

املياذن،  اأم  ق��رب  ال���دويل  ال��ط��ري��ق 
عدد  واإ���س��اب��ة  مب��ق��ت��ل  ت�سبب  مم��ا 
احلك�مية،  ال���ق����ات  ع��ن��ا���س��ر  م���ن 
يتمكن من  ال��ذي مل  املر�سد  وف��ق 

حتديد ح�سيلة القتلى.
ب���ذل���ك ح�����س��ي��ل��ة قتلى  وارت���ف���ع���ت 
حمافظة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
غالبيتهم  مدنيا   162 اإىل  درع���ا 
يف ق�سف لق�ات النظام والطران 

الرو�سي، بح�سب املر�سد.
وي���اأت���ي جت���دد اأع���م���ال ال��ع��ن��ف بعد 
ه�����دوء ا���س��ت��م��ر م��ن��ذ اجل��م��ع��ة مع 
اإبرام رو�سيا لالتفاق مع الف�سائل 

املعار�سة.
الف�سائل  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
امل��ع��ار���س��ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س: 
بني  م����ت����ب����ادل  ق�������س���ف  “ح�سل 
دفعة”  اأول  ف��ت��اأج��ل��ت  ال��ط��رف��ني، 
الإج����الء امل��ق��ات��ل��ني امل��ع��ار���س��ني اإىل 

ال�سمال ال�س�ري مب�جب االتفاق.
اأن تبداأ عملية  وكان من املفرت�س 
بالت�س�ية  ال��راغ��ب��ني  غ��ر  اإج����الء 
�سباح االأحد بعد جتهيز مئة حافلة 
لنقل الدفعة االأوىل، وفق املتحدث 
الذي اأ�سار اإىل اأنها تاأجلت اإىل وقت 

الحق )تقريبا ي�مني(.

تعزيزات لدم�صق تتجه نحو حدود الأردن

ق�شف متبادل يخرق اتفاق درعا ويوؤجل تنفيذه

                  بريطانيا العظمى تتنف�ش ال�صعداء:
ترييزا ماي تتمكن من فر�س »الربيك�شيت الناعم«!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

تنف�ست ال�سيدة تريزا ماي ال�سعداء، ويحّق لها ان تظهر ابتهاجها بعد 
اأي��ام ع�سيبة. فقد وافقت حك�متها،  اإث��ر  ان نا�سرها احلظ يف االأخ��ر 
بعد  الناعم”،  “الربيك�سيت  ل���  خطتها  على  اجل���اري،  ي�لي�   6 م�ساء 

اجتماعها بكامل عنا�سرها يف منتجعها الريفي يف ت�سيكرز.
يتفهم املراقب�ن مثل هذا الفي�س من ال�سعادة الذي غمر رئي�سة ال�زراء 
الربيطانية، هي التي واجهت كّما هائال من االزمات منذ و�س�لها اإىل 
ال�سلطة يف ي�لي� 2016، وها هي تنت�سر يف النهاية على م�سرها من 
خالل فر�س خطة الربيك�سيت “الناعم “ رغم كل ال�سعاب يف العالقات 

التجارية امل�ستقبلية مع االحتاد االأوروبي.           )التفا�سيل �س15(

يف كمني �صمال غرب البالد: 
تون�س: مقتل 6 اأمنيني يف هجوم ارهابي 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأ�سفر هج�م م�سّلح مبعتمدية غار الدماء من حمافظة جندوبة �سمال 
غرب ت�ن�س، ظهر اأم�س االأحد، عن وفاة 6 اأع�ان من احلر�س ال�طني 
تابعني للمركز العملياتي املتنقل مبعتمدية غار الدماء التابعة ملحافظة 
جندوبة �سمال غرب البالد، يف كمني ن�سبته جمم�عة اإرهابية بالطريق 
الرابطة بني حممية الفائجة ومنطقة ال�سريا، وفق ما اوردت و�سائل 

اعالم حملية نقال عن م�سادر اأمنية.             )التفا�سيل �س14(

زعيما اإثيوبيا واإريرتيا يعقدان 
تاريخية  �للشللالم  حمللادثللات 

•• اأدي�ص اأبابا-رويرتز: 

واإريرتيا  اإث��ي���ب��ي��ا  زع��ي��م��ا  اج��ت��م��ع 
ام�س وتعانقا وتبادال االبت�سام اأمام 
الكامرات يف العا�سمة االإريرتية 
اأ�سمرة يف حني اأ�ساد م�س�ؤول�ن من 
اجلانبني بنهاية م�اجهة ع�سكرية 
ا�ستمرت نح� 20 عاما. وا�ستقبل 
اأف����رق���ي بحرارة  اإري���رتي���ا  رئ��ي�����س 
رئي�س ال�زراء االأثي�بي اأبي اأحمد، 

املنتخب حديثا.

عا�شفة اإقاالت تركية جديدة 
مللوظللف  األللللف   18 تللطللال 

•• اأنقرة-وكاالت:

وبداأت  الرتكية  االنتخابات  انتهت 
ال���رئ���ي�������س رج������ب طيب  ع���ا����س���ف���ة 
اأردوغان باآالف االإقاالت الع�سكرية 
وامل��دن��ي��ة. وب�����داأت وع����د اأردوغ�����ان 
االنتخابية لل�سعب الرتكي ب�سدور 
�سالحيات  بتعزيز  يق�سي  مر�س�م 
للنظام  البالد  اإث��ر حت���ل  الرئي�س 
الرئا�سي.  ويق�سي املر�س�م اجلديد 
األ��ف م�ظف   18 اأك��ر من  باإقالة 
ر�سمي يف تركيا، بينهم العديد من 

عنا�سر ق�ات االأمن.
ك���م���ا ي�����س��م��ل اإق����ال����ة ال���ع���دي���د من 
والتعليم  ال���ع���دل  وزارة  م���ظ��ف��ي 
اآالف  ت�سعة  واأك��ر من  والداخلية، 
بح�سب  ال�������س���رط���ة،  م����ن  م����ظ���ف 
التي  ال���رتك���ي���ة  االإع�������الم  و����س���ائ���ل 
اأفادت باأنه االأخر قبل رفع قان�ن 

الط�ارئ غداَ.
م�ؤ�س�سة   12 اإغ������الق  مت  ك���ذل���ك 
تلفزي�نية  وق��ن��اة  �سحف  وث���الث 

مب�جب املر�س�م ال�سادر ام�س.

الف�سائل  وافقت  رو���س،  م�س�ؤولني 
مهد  درع���ا،  حمافظة  يف  املعار�سة 
العام  يف  النظام  �سد  االحتجاجات 

2011، اجلمعة على الت�س�ية.
وق�����ال م���دي���ر امل��ر���س��د رام�����ي عبد 
ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س:  ال��رح��م��ن 
ام�س  �سباح  النظام  ق����ات  “�سّنت 

املياذن  اأم  بلدة  على  ج�ية  �سربات 
يف ريف درعا اجلن�بي ال�سرقي، مما 

اأ�سفر عن مقتل ثالثة مدنيني«.
العنيف،  الق�سف  “بعد  واأ���س��اف: 
بداأت تلك الق�ات باقتحام البلدة” 
ن�سيب  م���ع���رب  ����س���م���ايل  ال����اق���ع���ة 

احلدودي مع االأردن.

احلربية  ال���ط���ائ���رات  وا���س��ت��ه��دف��ت 
ال�اقعة  االأح���ي���اء  اأي�����س��ا  ال�����س���ري��ة 
حتت �سيطرة الف�سائل املعار�سة يف 
اأ�سفر عن مقتل  مدينة درع��ا، مما 

مدين، بح�سب امل�سدر ذاته.
الف�سائل  ا�ستهدفت  ذل���ك،  وق��ب��ل 
على  النظام  لق�ات  رتال  املعار�سة 

ال�شرطة العراقية تفتح النار 
على حمتجني قرب حقول نفطية 

•• الب�رصة -رويرتز:

قالت ال�سرطة العراقية وم�س�ؤول�ن حملي�ن اإن ال�سرطة اأطلقت االأعرة 
انتظام  وع���دم  ال���ظ��ائ��ف  ق��ل��ة  ع��ل��ى  املحتجني  ع�����س��رات  لتفريق  ال��ن��اري��ة 
الب�سرة  مدينة  ق��رب  االأ�سا�سية  اخلدمات  من  وغرها  واملياه  الكهرباء 

مركز �سناعة النفط يف جن�ب البالد ام�س االأحد.
النار  اإط��الق  اأ�سيب�ا يف  ثمانية حمتجني  اإن  ال�سرطة  وقالت م�سادر يف 
بينما قال م�س�ؤول حملي اإن اأحد املتظاهرين قتل واأ�سيب ثالثة اآخرون.

وق�����ال ي��ا���س��ني ال���ب���ط���اط م���دي���ر ن��اح��ي��ة االإم�������ام ال�������س���ادق ح��ي��ث وقعت 
االحتجاجات اإن املحتجني كان�ا يطالب�ن مبطالب عادلة تتعلق بت�فر 
فر�س العمل واخلدمات االأ�سا�سية لهم لكن ال�سرطة فتحت النار عليهم 

وقتلت اأحدهم.
وقالت ال�سرطة وم�س�ؤول�ن نفطي�ن اإن واقعة االأحد مل ت�ؤثر على االأمن 

اأوالعمليات يف حق�ل النفط الكربى بجن�ب البالد.
واأ�سافت ال�سرطة اأن املحتجني، وهم من مناطق زراعية واقعة على بعد 
نح� 100 كيل�مرت �سمايل الب�سرة، احت�سدوا على طريق �سريع حملي 
قرب حقل غرب القرنة-2 النفطي الذي تط�ره �سركة ل�ك اأويل الرو�سية 

وحقل غرب القرنة-1 الذي تديره �سركة اإك�س�ن م�بيل.
بها  تعمل  التي  املناطق  يف  والع�سائر  املحلية  املجتمعات  حتتج  ما  وع��ادة 
�سركات نفط اأجنبية حلث تلك ال�سركات على ت�فر فر�س عمل ومزايا 

اأخرى.
وي�سكل ا�ستقرار الب�سرة اأهمية كبرة ل�سادرات النفط التي هي م�سدر 

ما يزيد على 95 يف املئة من اإيرادات احلك�مة.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

انطلق ام�س- مبقر االحتاد الن�سائي العام باأب�ظبي - الربنامج ال�سيفي 
الذي وجهت به �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي 
العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة الرئي�سة االأعلى مل�ؤ�س�سة 
التنمية االأ�سرية.. واأكدت الرمي عبداهلل الفال�سي االأمينة العام للمجل�س 
اأهمية تنظيم الربامج واالأن�سطة ال�سيفية التي تعنى باالأطفال وال�سباب 
و�سغل اأوقات فراغهم مبا يع�د بالنفع والفائدة عليهم وعلى جمتمعهم 
ل�” اأم  ال��دور الكبر  اإىل  2018 .. م�سرة  وذل��ك تزامنا مع ع��ام زاي��د 
على  �سم�ها  حتر�س  حيث  بالطف�لة  الكبر  االهتمام  يف   “ االإم����ارات 
تبني املبادرات التي تهتم بالطفل فاأمنت له اأف�سل الرعاية االجتماعية 
والتعليمية وال�سحية باعتبارها اأحد املرتكزات االأ�سا�سية الإر�ساء جمتمع 

متط�ر ومتجان�س ينعم فيه اجلميع باالأمن واال�ستقرار.

وقالت اإن دولة االإمارات العربية املتحدة - وبف�سل الروؤى الثاقبة للقيادة 
اآل نهيان رئي�س  الر�سيدة ممثلة ب�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
“ - ت�ىل جل اهتمامها لرعاية وحماية وتط�ير  “ حفظه اهلل  الدولة 
الروؤى  ويف   2021 روؤي��ة  يتج�سد جليا يف  ال��ذي  االأم��ر  والطفل..  االأم 
الهدف  والطفل  االأم  والتي جعلت من  االإم��ارات  اال�سرتاتيجية جلميع 

املن�س�د وحم�ر م�سرة التنمية.
لالأم�مة  االأع��ل��ى  املجل�س  ي��رع��اه  ال���ذي   - ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الرامية  واأهدافه  وروؤيته  اال�سرتاتيجية  خطته  وفق  ياأتي   - والطف�لة 
العربية  التقاليد  وغر�س  االجتماعية  القيم  تاأ�سيل  على  الرتكيز  اإىل 

للم�ساهمة يف اإعداد اأ�سر واعية وجمتمع متما�سك.

وقالت اإن الربنامج يهدف اإىل تاأ�سيل القيم االجتماعية وغر�س تقاليد 
اأطفال واعني وجمتمع متما�سك وتعريف  اإعداد  االأج��داد للم�ساهمة يف 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغف�ر  قدمه  مبا  اجلديد  اجليل 
وعامليا يف جمال االهتمام  حمليا  جليلة  اأعمال  “ من  ثراه  اهلل  “ طيب 
باالأطفال وتنمية قدراتهم.. اإ�سافة اإىل غر�س وتعميق اله�ية ال�طنية 
لدى االأطفال وال�سباب وتاأ�سيل ال�سع�ر باأهمية الرتاث لديهم وربطهم 
يف  وامل�ساهمة  واليافعني  االأط��ف��ال  م���اه��ب  واكت�ساف  اأج��داده��م  ب��رتاث 
تنميتها وت��ط���ي��ره��ا واال���س��ت��ث��م��ار االأم��ث��ل الأوق����ات ف��راغ��ه��م يف االإج���ازة 

ال�سيفية.
لل�طن  ال���الء  عن  فقرات  تت�سمن  ال�ر�س  ه��ذه  اأن  الفال�سي  واأ�سافت 

ومكافحة التنمر.. فيما يتدرب االأطفال على اأن�اع خمتارة من الفن�ن 
االأو�سحة  وت�سميم  اجل��ل��دي��ة  املنتجات  وت�سميم  ال��دم��ى  �سناعة  مثل 
واملج�هرات.. اإ�سافة اإىل اإعطاء ملحات م�س�قة عن �سرة واأخالق املغف�ر 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “.. اإ�سافة للعديد 
�سياق �سامل ومتن�ع للج�انب االجتماعية  االأن�سطة والفعاليات يف  من 
باختالف  لالأطفال  ال�سيفية  االإج���ازة  ال�ستثمار  وال�سحية  والثقافية 
والقدرات  امل�اهب  ال�ستثمار  حمفزة  بيئة  و�سمن  وه�اياتهم  اأعمارهم 
تط�ير  اخل��ربة يف  ذوي  م��ن  واجتماعيني  ترب�يني  م��درب��ني  وب��اإ���س��راف 

الذات واأكفاء يف التعامل مع افراد املجتمع.
 18 اإىل   8 اأعمارهم ما بني  وت��درب االأطفال واليافع�ن الذين ت��رتاوح 
التي  ال���ر���س  اإط���ار  ال��دم��ى يف  كيفية �سناعة  االأول على  ال��ي���م  عاما يف 
ي�لي�   12 ال�سيفي.. فيما �سيتم مع ختام الربنامج  ي�سمها الربنامج 

احلايل تكرمي االأطفال املتميزين امل�ساركني يف تلك ال�ر�س.

انطالق الربنامج ال�شيفي لالأطفال واليافعني

الفرق الطبية الإماراتية تقوم بدور اإن�صاين كبري يف املناطق املحررة بال�صاحل الغربي لليمن 

احلوثيون ي�شتهدفون طفلة مينية بقذيفة 
»هاون« .. والتحالف العربي ينقذ براءتها

•• احلديدة-وام: 

�سمن  العامل  االإم��ارات��ي  املتقدم  اجلراحة  فريق  اأنقذ 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سع�دية حياة 
الطفلة اليمنية �سمية » 3 اأع�ام » والتي كانت قد اأ�سيبت 
واالأمعاء  البطن  منطقة  يف  خ��ط��رة  قطعية  ب��ج��روح 
جراء ا�ستهداف ملي�سيات احل�ثي امل�الية الإيران منزل 
اأ�سرتها ال�اقع يف مديرية التحيتا مبحافظة احلديدة 

بقذيفة »هاون« مبا�سرة.
وتاأتي عمليات الق�سف الع�س�ائي التي ي�سنها احل�ثي�ن 
اأعقاب هزائمهم  اأهايل مديرية التحيتا يف  على منازل 
ال�ساحقة يف حمافظة احلديدة وانتقاما من امل�اطنني 
انتهاكاتهم  اط��ار  ويف  امللي�سيات  عنا�سر  رف�سهم  ملجرد 
���س��ي��م��ا ح���ق����ق الطفل  امل���ت���ك���ررة حل���ق����ق االإن�������س���ان ال 
واالأن��ظ��م��ة وامل���اث��ي��ق وال��ق���ان��ني ال��دول��ي��ة ال��ت��ي جترم 
تنج  املدنية. ومل  املن�ساآت  و  االآمنني  املدنيني  ا�ستهداف 
من  جلدتها  اأب��ن��اء  من  ك�سابقيها  �سمية  الطفلة  ب��راءة 
جرائم واإره��اب ملي�سيات احل�ثي امل�الية الإي��ران التي 
مل يكن لها اأي ذنب �س�ى انها �سحية من مئات �سحايا 
انتهاكاته  ت���ث��ق  وال��ت��ي  اليمن  يف  االن��ق��الب��ي  امل�����س��روع 
امل�ستمرة العداء ال�سديد جتاه م�ستقبل ال�سعب اليمني.

اأن��ب��اء االإم�����ارات »وام« م��ي��دان��ي��ا فريق  وراف��ق��ت وك��ال��ة 
اإج�����راء العملية  امل��ت��ق��دم االإم����ارات����ي خ���الل  اجل���راح���ة 
واال�ستجابة  العالجية  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  اجل��راح��ي��ة 
جتاوز  على  امل��ح��ررة  املناطق  اأه���ايل  مل�ساعدة  ال�سريعة 
املمار�سات  ج���راء  بها  مي���رون  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 
جرائم  اإىل  ترتقي  والتي  احل�ثي  مللي�سيات  االإرهابية 

�سد االإن�سانية .
اجلراحة  ف��ري��ق  ق��ائ��د  الكعبي  �سلطان  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
امل��ت��ق��دم االإم����ارات����ي يف ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ان���ه مت نقل 
ال��ت��ح��ي��ت��ا مبحافظة  امل�����س��اب��ة م���ن م���دي���ري���ة  ال��ط��ف��ل��ة 
ال�ساحل  يف  االإماراتي  امليداين  امل�ست�سفى  اإىل  احلديدة 
الغربي لليمن يف حالة خطرة نتيجة جروح قطعية يف 
البطن و االأمعاء اإ�سافة اإىل بع�س ال�سظايا يف مناطق 
متفرقة من اجل�سد حيث مت اإجراء عملية جراحية لها 
كافة  من  التخل�س  خاللها  مت  �ساعات  اأرب��ع  ا�ستغرقت 
حتى  بالبطن  متفرقة  مناطق  يف  امل�ستقرة  ال�سظايا 
تكللت بالنجاح واإنقاذ حياتها من امل�ت املحقق. والتقت 
اأنباء االم��ارات �سعدان ح�سن والد الطفلة الذي  وكالة 
عرب عن بالغ �سكره وتقديره اإىل فريق اجلراحة املتقدم 
الدعم  وت��ق��دمي  ال�سريعة  اال�ستجابة  على  االإم���ارات���ي 
الطبي الالزم حلالة ابنته �سمية حتى ا�ستعادة حياتها 

مرة اأخرى.
لق�ات  االإن�سانية  ال�قفة  امل�سابة  الطفلة  ذوو  وثمن 
اإىل  ال�سع�دية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
هذه  يف  وم�����س��ان��دة  دع��م  م��ن  لهم  قدمته  وم��ا  جانبهم 

الظروف ال�سعبة التي ميرون بها .
العاملة  االإم��ارات��ي��ة  الطبية  ال��ف��رق  م�ساهمات  وت��اأت��ي 
���س��م��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي يف ال��ي��م��ن جت�����س��ي��دا لنهج 
االإم����ارات االإن�����س��اين واحل��ر���س على اإغ��اث��ة االأ���س��ق��اء يف 
تق�م  حيث  لليمن  الغربي  بال�ساحل  امل��ح��ررة  املناطق 
امليداين  ال��ع��الج  تقدمي  يتمثل يف  كبر  اإن�����س��اين  ب��دور 
جتاوز  على  وم�ساعدتهم  املر�سى  م��ن  امل��ع���زة  للفئات 

املرحلة ال�سعبة التي ميرون بها.

جمل�س الوزراء يعتمد ت�شكيل جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب برئا�شة �شما املزروعي
•• اأبوظبي-وام:

اع���ت���م���د جم��ل�����س ال����������زراء ق�����رارا 
امل�ؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  بت�سكيل 
برئا�سة  ل���ل�������س���ب���اب  االحت������ادي������ة 
فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل 
ل�س�ؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
�سخ�سيات  وع�������س����ي���ة  ال�������س���ب���اب 
واأع�������س���اء م���ن جمال�س  ح��ك���م��ي��ة 
اإمارات الدولة  ال�سباب يف خمتلف 
امل�ؤ�س�سة  روؤي���ة  دع��م  بهدف  وذل��ك 
الذي يتمح�ر ح�ل تعزيز متكني 
خمتلف  يف  ال�������س���ب���اب  واإ�������س������راك 
قطاعات املجتمع و�سقل طاقاتهم 
واأفكارهم  واإبداعاتهم  وقدراتهم 

واإطالقها.
اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ق���رار  ي��اأت��ي 
امل���ؤ���س�����س��ة االحت���ادي���ة ل��ل�����س��ب��اب يف 
حك�مة  واه���ت���م���ام  ح���ر����س  اإط������ار 
ليك�ن�ا  ال�����س��ب��اب  بفئة  االإم������ارات 
امل�س�ؤوليات  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
رفاه  يف  فعالة  ب�س�رة  وامل�ساهمة 
االإم�����ارات�����ي ومب����ا يعزز  امل��ج��ت��م��ع 
للدولة  م�����س��ت��دام  م�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ن��اء 
 « اأه���داف  ال���ق��ت  ويحقق يف نف�س 
2021 »و«مئ�ية  االإم���ارات  روؤي��ة 
جاء  ح��ي��ث   «  2071 االإم���������ارات 
امل�ؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  ت�����س��ك��ي��ل 
يف اأع��ق��اب اإن�����س��ائ��ه��ا يف اأب��ري��ل من 
التن�سيق  ب���ه���دف  احل�����ايل  ال���ع���ام 
م��ع جم��ال�����س ال�����س��ب��اب امل��ح��ل��ي��ة يف 
لالأن�سطة  ���س��ن���ي��ة  اأج���ن���دة  و���س��ع 

الدولة  يف  ال�سبابية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
املجال�س  ه�����ذه  م����ع  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
وخططها  اأهدافها  ت�افق  ل�سمان 
واأن�سطتها  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ات���ه���ا 
م���ع اخل���ط���ط ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة يف 
غرها  اإىل  اإ�سافة  ال�سباب  جمال 
م��ن االأه�����داف ال��ت��ي ت��خ��دم �سباب 
تنمية  حتقيق  يف  وت�ساهم  الدولة 

م�ستدامة لهم.
ون�س القرار على اأن ي�سم جمل�س 
اإدارة امل�ؤ�س�سة يف ع�س�يته كل من 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
يف ع��ج��م��ان وال���ل����اء ال��رك��ن طيار 
ال�����س��ي��خ اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن����ن بن 
هيئة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د 
واالحتياطية  ال���ط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
الكعبي  حممد  بنت  ن���رة  ومعايل 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  وم��ع��ايل 
والت�طني  الب�سرية  امل�����ارد  وزي���ر 
ومعايل ح�سة بنت عي�سى ب� حميد 
ومعايل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
املهري  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة 
العام  التعليم  ل�س�ؤون  دول��ة  وزي��رة 
ومعايل الدكت�ر اأحمد بن عبد اهلل 
حميد باله�ل الفال�سي وزير دولة 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�س�ؤون 
املتقدمة ومعايل �سارة بنت ي��سف 
اإىل  اإ�سافة  االأم���ري وزي��رة دول��ة 
اأع�����س��اء م��ن جم��ال�����س ال�����س��ب��اب يف 
كل اإمارة ومبا يعزز من ديناميكية 

املجل�س  يتخذها  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
خمتلف  يف  ل��ل�����س��ب��اب  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 

قطاعات املجتمع.
اأعقاب  ويف  اأن�����ه  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ب��ن��ت �سهيل  ���س��م��ا  ت��ع��ي��ني م���ع���ايل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 

عن  االإع����الن  مت  ال�سباب  ل�����س���ؤون 
لل�سباب  االإم���ارات  جمل�س  ت�سكيل 
ليتم الحقا ت�سكيل �سبعة جمال�س 
م�ست�ى  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ب��اب  حم��ل��ي��ة 
ل��ت��ك���ن �س�تا  ال�����س��ب��ع  االإم��������ارات 
االإم�����ارات  م�����س��ت���ى  ع��ل��ى  لل�سباب 

املحلية  املجال�س  ه��ذه  تق�م  حيث 
املبادرات  العمل على  بامل�ساهمة يف 
وا�ست�سافة  ال�����ربام�����ج  وت���ن���ف���ي���ذ 
بال�سباب  اخل���ا����س���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال���درا����س���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  اإ����س���اف���ة 
اخلا�سة  واال�ستبيانات  والبح�ث 

»الهالل« يوقع عقد تنفيذ م�شروع ربط ال�شرف ال�شحي مبدينة ال�شيخ خليفة ال�شكنية يف املكال

وفد الريا�شات اجلوية يطلع على اأف�شل ممار�شات حماية املطارات

•• املكال -وام:

وقعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س عقدا مع امل�ؤ�س�سة املحلية للمياه 
وال�سرف ال�سحي ب�ساحل ح�سرم�ت لتنفيذ م�سروع ربط �سبكة الت�سريف 
الرماية  ج�ل  منطقة  يف  ال�اقعة  ال�سكنية  خليفة  ال�سيخ  مبدينة  ال�سحي 
بال�سبكة   2008 �سي�ل  ك��ارث��ة  عقب  بناوؤها  مت  وال��ت��ي  املكال  مدينة  غ��رب 

الرئي�سية مبديرية املكال.
وق����ال حم��م��د ع��ب��ي��د ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ه��الل االأح���م���ر االماراتي 

بح�سرم�ت - خالل مرا�سم ت�قيع العقد - ان هذه اخلط�ة تاأتي يف اطار 
دعم امل�ساريع اخلدمية والتنم�ية مبحافظة ح�سرم�ت بعد ا�ستكمال كافة 
�سحي  و���س��رف  وكهرباء  مياه  م��ن  التحتية  البنية  جتهيز  م��ن  الرتتيبات 

ور�سف ال�س�ارع ليتمكن املت�سررون من ا�ستالم منازلهم يف اأقرب وقت.
زاي��د« لتنفيذ م�ساريع خدمية مبختلف  الهيئة ت�سعى خالل »عام  ان  واأك��د 
الذي  الدور  اإطار  اليمنية ومن �سمنها حمافظة ح�سرم�ت يف  املحافظات 
االأ�سقاء  مل�ساعدة  اليمن  التحتية يف  البنى  تاأهيل  االإم��ارات الإع��ادة  به  تق�م 
على جتاوز ظروفهم املعي�سية ال�سعبة . وقال ان الهالل االأحمر االماراتي 

ي�سهم ب�سكل كبر يف ا�ستعادة دورة احلياة الطبيعية يف اليمن وه� ما يعك�س 
حر�س االإمارات وقيادتها الر�سيدة على م�ستقبل ال�سعب اليمني والتخفيف 
من معاناته والعمل على ت�فر كافة املق�مات االأ�سا�سية الإعادة دورة احلياة 
الطبيعية يف هذا البلد ال�سقيق ..م�سرا اإىل اأن الهيئة تبحث حاليا العديد 
�سيانتها  تعتزم  والتي  التحتية  بالبنية  اخلا�سة  وامل�ساريع  الدرا�سات  من 

واإعادة تاأهيلها مع م�ا�سلة الدعم االإن�ساين الأهايل و�سكان املحافظة.
وال�سرف  للمياه  املحلية  امل�ؤ�س�سة  عام  مدير  غامن  وهيب  املهند�س  وت�جه 
االن�ساين  وذراع��ه��ا  االم���ارات  دول��ة  اىل  والتقدير  بال�سكر  باليمن  ال�سحي 

امل��ب��ذول��ة يف �سبيل تخفيف  االإم���ارات���ي على اجل��ه���د  ال��ه��الل االأح��م��ر  هيئة 
معاناة ال�سعب اليمني ودعمه بكافة م�ستلزماته االأ�سا�سية من م�ساريع بنية 
حتتية ومبادرات ان�سانية وتنم�ية. وت�ا�سل هيئة الهالل االأحمر االماراتي 
جه�دها الراعية لتقدمي امل�ساعدة االإغاثية االإن�سانية لالأ�سقاء اليمنيني يف 
ح�سرم�ت خالل عام زايد من خالل حزمة من امل�ساريع التنم�ية واخلدمية 
واإط��الق حملة نظافة  الثقايف  بالفقيه  اتفاقية جتهيز مركز  ت�قيع  اآخرها 
�ساملة بح�سرم�ت اإىل جانب ت�سير الق�افل االإغاثية واالإن�سانية والطبية 

اىل خمتلف مدن ومديريات �ساحل ووادي حمافظة ح�سرم�ت.

•• اأبوظبي-وام:

قام وفد من جلنة متابعة تنفيذ نظام الريا�سات اجل�ية اخلفيفة برئا�سة 
العقيد ركن طيار �سامل خليفة ال�س�يدي من وزارة الداخلية وممثلني عن 
االإمارات للم�ا�سفات واملقايي�س  ال�زارة وهيئة تنظيم االت�ساالت وهيئة 
وهيئة دبي للطران املدين بزيارة ميدانية ملجم�عة من ال�سركات امل�سنعة 
ل��الأج��ه��زة واالأن��ظ��م��ة امل�����س��ادة ل��ل��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار يف ك��ل م��ن فرن�سا 

وفنلندا.

بالتعاون  اللجنة  تنظمها  ال��ت��ي  ال���زي���ارات  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��زي��ارة  ت��اأت��ي 
بن�ساطات  واملتعلقة  ال��دول��ة  يف  املعنية  احلك�مية  والهيئات  ال��دوائ��ر  م��ع 
الدول املتقدمة ل�سمان  جتارب  من  طيار” لال�ستفادة  بدون  “الطائرات 
ت�سكل  ال  حتى  واخلا�سة  العامة  واملمتلكات  امل�ستخدمني  و�سالمة  اأم��ن 
اآلية العمل لدعم  اأج���اء الدولة والتعرف على  اأمن و�سالمة  خطرا على 
يخدم  مب��ا  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  على  الفائدة  وتعميم  اللجنة  ت�جهات 

امل�سلحة العامة ويحقق االأهداف املرج�ة .
واطلع ال�فد خالل الزيارة على اأف�سل املمار�سات واملعاير الدولية املتبعة 

الطائرات  خماطر  من  واالأمنية  الع�سكرية  واملن�ساآت  املطارات  حماية  يف 
بدون طيار “ الدور ونز “ با�ستخدام التقنيات احلديثة واالأجهزة املتط�رة 
التي تنتجها هذه ال�سركات للت�سدي للطائرات بدون طيار والتي ت�ساعد 

يف احلماية من خماطرها.
وت��ع��رف ال���ف��د على اأح���دث اأن�����اع ال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار ال��ت��ي ت�سنعها 
امل�ا�سفات  �سرح مف�سل ح�ل  اإىل  وا�ستمع�ا  وفنلندا  فرن�سا  ال�سركات يف 
الفنية التي تتمتع بها من خفة ال�زن وال�سرعة والدقة وثبات يف التحليق 
مل�سافات  الطائرات  بع�س  حتليق  واإمكانية  الذكية  وامل�ا�سفات  والتحمل 

بعيدة .
ال��دول التي تعكف على درا�سة  اأوائ��ل  اأن دول��ة االإم���ارات تعترب من  يذكر 
اأنظمة مطروحة للتعامل مع م�سكلة الطائرات بدون طيار، بالتعاون مع 
امل��زودة الأنظمة احلماية من هذه الطائرات، لتحديد  ال�سركات  عدد من 
الت�سبب يف  دون  امل�سكلة من جذورها،  فاعليتها، وقدرتها على حل  مدى 
م�سكالت اأخرى اإ�سافة اإىل تفعيل االأطر القان�نية والت�سريعات والعق�بات 
والغرامات التي تنظم عملية تداول هذه االأن�اع من الطائرات اأو ممار�سة 

الريا�سات اجل�ية اخلفيفة يف االأماكن غر امل�سرح بها للطران.
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و�شول �شفينة �شحن اإماراتية حتمل اأطنانا من املواد الغذائية اىل ميناء املكال
•• املكال-وام:

و�سلت اىل ميناء املكال ام�س �سفينة �سحن اإماراتية حتمل اأطنانا من 
االإن�ساين  اجلانب  لدعم  االإم���ارات  دول��ة  من  مقدمة  الغذائية  امل���اد 
الهالل  ف��ري��ق  رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  حممد  واأك���د  ب��ح�����س��رم���ت.  
ال�سفينة  ر���س���  عقب  ت�سريح  يف   - بح�سرم�ت  االإم���ارات���ي  االح��م��ر 
بامليناء - حر�س دولة االمارات على ا�ستمرار تقدمي الدعم االغاثي 

واالن�ساين لل�سعب اليمني ال�سقيق يف االأزمة التي متر بها بالدهم. 
اأرج��اء حمافظة  الغذائية �ست�زع يف  امل���اد  املكرمة من  وق��ال ان هذه 
ح�سرم�ت عرب فريق الهالل االأحمر االإماراتي بحيث ت�سل اإىل كافة 
للج�سر  امتدادا  تاأتي  ال�سفينة  هذه  ان  اىل  ..م�سرا  لها  امل�ستحقني 
االإم���ارات والتي ر�سدت �سمن  ال��ذي ت�سره دول��ة  البحري االإغ��اث��ي 

وال�سحية  والتنم�ية  االإغاثية  امل�ساريع  من  حزمة  تنفيذ  اأجندتها 
ت��زام��ن��اً م���ع »ع����ام زاي�����د« دع��م��ا ل��ل��ي��م��ن و���س��ع��ب��ه ع���رب ق��ط��اع��ات عدة 
النا�س  بحياة  تت�سل  والتي  واخلدماتية  واالإن�سانية  ال�سحية  اأهمها 
االقت�سادي  وال��سع  ال�سعبة  الظروف  اأرهقتهم  بعدما  ومعي�ستهم 
الذي تراجع جراء احلرب التي ت�سنها ملي�سيا احل�ثي التابعة اليران 

�سد ال�سعب اليمني ال�سقيق.
لق�افل  متكاملة  منظ�مة  من  ج��زء  هي  ال�سفينة  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف   
و�سمن  وج�ية  وبرية  بحرية  اإن�سانية  وم�ساعدات  اإغاثية  وج�س�ر 
املحافظات  االماراتي يف  االأحمر  الهالل  تنفذها هيئة  التي  الربامج 
والعرفان  ال�سكر  ع��ن  ح�سرم�ت  اأه���ايل  واأع���رب  امل��ح��ررة.   اليمنية 
لدولة االمارات قيادة و�سعبا ملا تقدمه ملحافظتهم و�سكانها ووق�فها 

اىل جانبهم دائما والتخفيف من معاناتهم.

م�شاندة تنجز 66 % من اأعمال م�شروع م�شت�شفى العني اجلديد
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب�ظبي  �سركة  اأعلنت 
العامة “ م�ساندة “ بالتعاون مع 
�سركة اأب�ظبي للخدمات ال�سحية 
“ �سحة “ ا�ستكمال ن�سبة 66 يف 
ت�سييد م�سروع  اأع��م��ال  م��ن  امل��ائ��ة 
وذلك  اجل��دي��د  ال��ع��ني  م�ست�سفى 
درهم  مليار   4.4 تتجاوز  بكلفة 
وعلى م�ساحة بناء مقدارها 347 

األف مرت مربع.
وق���������ال امل����ه����ن����د�����س ع����ل����ي احل�����اج 
املحربي املدير التنفيذي لقطاع 
اأب�ظبي  �سركة  يف  امل��ب��اين  اإن�����س��اء 
للخدمات العامة “ م�ساندة “ اإن 
تنفيذ ال�سركة لهذه امل�ساريع ياأتي 
ع��ل��ى جت�سيد  ح��ر���س��ه��ا  اإط�����ار  يف 
روؤية �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
“حفظه اهلل” نح� ت�فر خدمات 
رعاية �سحية عالية اجل�دة وفقا 
الأرق�������ى امل����ا����س���ف���ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
و�سمان  االإم�����ارة  اأن��ح��اء  خمتلف 
و�س�لها اإىل امل�اطنني اأينما كان�ا 
العني  م�ست�سفى  م�����س��روع  وي��ع��د 

اجلديد واحدا من اأهمها.
واأ�سار اإىل اأن هذه امل�ساريع حتظى 
ب���االه���ت���م���ام وامل���ت���اب���ع���ة ال����دوؤوب����ة 
ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للق�ات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
يف  امل�����س��روع  ي��اأت��ي  ح��ي��ث  امل�سلحة 
ال�سركة يف حتقيق  اإطار م�ساهمة 
خطة اأب�ظبي واأهدافها الرئي�سية 

يف جمال الرعاية ال�سحية.
اأن��ه متت مراعاة معاير  واأ�ساف 
اال����س���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة م���ن حيث 
ا�ستهالك  م����ع����دالت  ت��خ��ف��ي�����س 

تطبيق  اأج��ل  امل�سروع من  مراحل 
العاملية  وامل���ع���اي���ر  امل����ا����س���ف���ات 
املطبقة يف جمال املن�ساآت الطبية 
هذا  واأح���دث  اأرق���ى  اىل  لل��س�ل 
امل����ا����س���ف���ات مم����ا ي��ن��ع��ك�����س على 
ال�سحية  ن�عية وج�دة اخلدمات 
املقدمة. وذكر اأن عدد العمال بلغ 
3462 عامال من خالل 3 عق�د 
رئي�سية حيث بداأ العمل بامل�سروع 
االنتهاء  ومت   2014 م��ار���س  يف 
للمبنى  اخلر�سانية  االأع��م��ال  من 
الرئي�سي ومبنى اخلدمات واإجناز 
اأعمال الهياكل املعدنية للم�سروع 
وت�سغيل وت�سليم حمطة الكهرباء 

الرئي�سية.
اأجنزت  م�ساندة”   “ اأن  واأو���س��ح 
مبنى  اأع��م��ال  م��ن  امل��ائ��ة  يف   83
اخلدمات و71 يف املائة من اأعمال 
املبنى الرئي�سي و76 يف املائة من 
و54  الكهروميكانيكية  االأع��م��ال 

يف املائة من االأعمال املعمارية.
واعترب املحربي م�ست�سفى العني 

للتاأهيل  ���س��ري��را  و142  امل��رك��زة 
لكبار  �����س����ري����را  و26  ال����ط����ب����ي 
ال�سخ�سيات واالأجنحة امللكية كما 
للتعليم  مبنى  امل�ست�سفى  ي�سمل 
وامل��ح��اك��اة جم��ه��ز ب��غ��رف حماكاة 
وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية. 
ويت�سمن امل�سروع م�اقف �سيارات 
طابقني  يف  م�قفا   1573 بعدد 
بع�س  وك�����ذل�����ك  االأر�����������س  حت�����ت 
املبنى  م���ث���ل  اخل���ارج���ي���ة  امل����ب����اين 
االإداري وامل�سرحة املركزية ملنطقة 
ال��ع��ني وم��ب��ن��ى اخل��دم��ات واملبنى 
الطاقة  وحم���ط���ة  ال��ل���ج��ي�����س��ت��ي 

الرئي�سية.
ويعد امل�ست�سفى م�سروعا رائدا يف 
ال�سم�سية  الطاقة  األ�اح  ا�ستخدام 
الكهربائية  ال���ط���اق���ة  ل���ت����ل���ي���د 
ب�سعة  ل����ح   4700  - ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
التي   - م��ي��غ��اوات   1.5 اإج��م��ال��ي��ة 
تلبي جزءا من احتياجاته وت�فر 
ت�سهم  اأنها  كما  الت�سغيل  كلف  يف 
يف رف����ع ك���ف���اءة ال���ع���زل احل����راري 

الطاقة واملياه وحتقيق اال�ستفادة 
ال�سم�س  اأ����س���ع���ة  م����ن  ال���ق�������س����ى 
امل�ست�سفى  مت���ي���ز  ع�����ن  ف�������س���ال 
باإلقاء الظل على  بت�سميم ي�سهم 
ال���اج��ه��ات اخلارجية  ال��ن���اف��ذ يف 
مم���ا ي�����س��اه��م ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي يف 
ت��ق��ل��ي��ل ال�������س���غ���ط ع���ل���ى اأج����ه����زة 
ت�ريد  اع��ت��م��اد  ب��ج��ان��ب  التكييف 
اإن��ارة حديثة ذات  اأنظمة  وتركيب 
واالنبعاث  الكهربائي  اال�ستهالك 
احلراري املنخف�س جلميع مرافق 

امل�ست�سفى.
واأكد املحربي حر�س “م�ساندة” 
على اأن تك�ن م�ا�سفات امل�ست�سفى 
العاملية  امل��ع��اي��ر  الأح������دث  وف���ق���ا 
وو�سعت  امل�ساريع  من  الن�ع  لهذا 
للم�سروع  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ا����س���ف���ات 
وف���ق���ا ل��ل��م��ع��اي��ر واال����س���رتاط���ات 
اجلهات  حددتها  التي  واملتطلبات 
وباالأخ�س  العالقة  ذات  الر�سمية 
“ حيث تق�م  “ �سحة  مع �سركة 
جميع  يف  معها  الكامل  بالتن�سيق 

���س��ت���ف��ر خدمات  ال��ع��ني اجل��دي��د 
منطقة  الأه����ايل  متكاملة  طبية 
املمار�سات  الأح�����دث  وف��ق��ا  ال��ع��ني 
واملعاير العاملية يف جمال املن�ساآت 
ال���ط���ب���ي���ة ومب������ا ي���رت���ق���ي ب���ج����دة 
اخلدمات ال�سحية املقدمة الأفراد 

املجتمع.
وي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد االأ����س���رة يف 
�سريرا   719 اجلديد  امل�ست�سفى 
م�زعة على الطب العام واجلراحة 
والرعاية  واالأم����م���ة  واالأط���ف���ال 
امل��رك��زة وال��ت��اأه��ي��ل ال��ط��ب��ي وكبار 
امللكية  واالأج��ن��ح��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
خارجية  ع���ي���ادات   104 ب��ج��ان��ب 
وحدة  و17  متط�رة  تخ�س�سية 
والطبقي  ال�����س��ع��اع��ي  ل��ل��ت�����س���ي��ر 
املح�ري واملغناطي�سي و22 وحدة 
واملنظار  للت�سخي�س  تخ�س�سية 
امل�ست�سفى  يف  االأ�����س����رة  وت����ت�����زع 
للطب  �سريرا   484 اإىل  اجلديد 
ال�����ع�����ام واجل������راح������ة واالأط�����ف�����ال 
للرعاية  �سريرا  و67  واالأم���م��ة 

حقيقية  ا�ست�سفاء  واح��ة  اجلديد 
املعاير  اأع��ل��ى  وف��ق  ت�سميمها  مت 
طبيعية  ومب����ا����س���ف���ات  ال��ع��امل��ي��ة 
وجمالية فريدة جتمع بني ت�فر 
اأحدث التقنيات الطبية واالأج�اء 
الطابع  حت��اك��ي  ال��ت��ي  الطبيعية 

املميز ملدينة العني.
امل��ه��ن��د���س حممد  اأف����اد  م��ن جهته 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ح�سن 
لدائرة العمليات يف �سركة اأب�ظبي 
“ �سحة”  ال�����س��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
“ حت���ر����س على  “ ���س��ح��ة  ب������اأن 
املنا�سبة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ب��اين  ت���ف��ر 
عالية  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ل��ت��ق��دمي 
اجل���دة الأف��راد املجتمع يف اأماكن 
ا�سرتاتيجية  تعتمد  اإذ  ت�اجدهم 
لتط�ير الرعاية ال�سحية املقدمة 
م��ن خ��الل اال���س��ت��ف��ادة م��ن �سبكة 
ال�ساملة  وال��ع��ي��ادات  امل�ست�سفيات 
خمتلف  يف  واملنت�سرة  لها  التابعة 

مناطق اإمارة اأب�ظبي.
م�ست�سفى  اأن  ال��زع��اب��ي  واأ����س���اف 

تقليل  وب���ال���ت���ايل  امل��ب��ن��ى  ل�����س��ق��ف 
التكييف  اأج���ه���زة  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 
بت�سميم  لتميزه  اإ�سافة  اله�ائية 
الن�افذ  على  الظل  باإلقاء  ي�سهم 
احلفاظ  يف  ي�ساعد  ما  اخلارجية 
الداخل  امل��ب��ن��ى م���ن  ب�����رودة  ع��ل��ى 
�ستائر  ا����س���ت���خ���دام  ع����ن  ف�������س���ال 
داخلية مرتبطة مبنظ�مة حتكم 
ذكية تتحرك تلقائيا تبعا لظروف 
ال��ط��ق�����س اخل���ارج���ي���ة واالأج��������اء 

الداخلية.
واع����ت����م����دت ����س���رك���ة “ ����س���ح���ة “ 
“ م�ساندة  ���س��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل�ست�سفى  وت�سميم  تنفيذ  يف   “
التقنيات املبتكرة للحد من الهدر 
م����ن خالل  امل����ي����اه  ا����س���ت���خ���دام  يف 
للت�فر  خا�سة  �سمامات  تركيب 
م���راف���ق  يف  امل�������اء  ا����س���ت���ه���الك  يف 
مياه  جت��م��ي��ع  و���س��ي��ت��م  امل�ست�سفى 
التكييف  اأج���ه���زة  م���ن  ال��ت��ق��ط��ر 
يف  ال�ستخدامها  االأم��ط��ار  وم��ي��اه 

ري احلدائق.

تنمية املجتمع توا�شل التعريف ببطاقة اأ�شحاب الهمم

لتقدمي الطلب اإلكرتونيا واملراكز 
ب�سكل جماين  التي ت�فر اخلدمة 
لبطاقة  امل�������س���اف���ة  واخل������دم������ات 

اأ�سحاب الهمم.
اجلدير بالذكر اأن بطاقة اأ�سحاب 
من  فئات   6 منها  ي�ستفيد  الهمم 
لها  بطاقات  اإ���س��دار  يتم  االإع��اق��ة 
وهي الذهنية واجل�سدية والت�حد 
واالإعاقة  وال��ب�����س��ري��ة  وال�سمعية 

للم�اطنني  اجل��ام��ع��ي  ال�����س��ارق��ة 
املقيمني يف ال�سارقة.

وتتيح البطاقة االإعفاء من بع�س 
الر�س�م واخلدمات من قبل بع�س 
املثال  �سبيل  على  يتم  اإذ  اجل��ه��ات 
البطاقة  حامل  اإع��ف��اء  احل�سر  ال 
واث���ن���ني م���ن امل���راف���ق���ني م���ن دفع 
ر�س�م الدخ�ل اإىل احلدائق العامة 
وم�ساعدة  ت�سهيالت  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ومتنح البطاقة حلاملها اإعفاء من 
وبطاقة  امل��رك��ب��ة  ترخي�س  ر���س���م 
ال�������س���ي���ارات وت��ت��ي��ح هيئة  م����اق���ف 
ال���ط��ن��ي��ة جل��م��ي��ع فئات  ال���ه����ي���ة 
اله�ية  ال��ه��م��م جت��دي��د  اأ���س��ح��اب 
وزارة  م��ن  �سحي  ت��اأم��ني  ب��ج��ان��ب 
جلميع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة 
امل�اطنني  غر  من  االإع��اق��ة  فئات 
م�ست�سفى  م����ن  ���س��ح��ي  وت����اأم����ني 

من  حلامليها  تتيح  فيما  املتعددة 
ت�سهيالت  وامل��ق��ي��م��ني  امل����اط���ن���ني 
وخدمات جمانية عديدة تي�سر لهم 
حميط  يف  واحل��ي��اة  املعي�سة  �سبل 
احل�س�ل  ل��ه��م  وت��ت��ي��ح  جمتمعهم 
ت�سمل  اخلدمات  من  العديد  على 
ات�ساالت  �سركتي  م��ن  خ�س�مات 
“�سالك”  ر���س���م  م��ن  واإع��ف��اء  ودو 

وبطاقة “ن�ل”.

•• دبي-وام:

املجتمع ور�سة  تنمية  عقدت وزارة 
اأ�سحاب  اأم�����ر  الأول���ي���اء  تعريفية 
ال��ه��م��م ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
للخدمات  ال���������س����ارق����ة  م����دي����ن����ة 
وافيا  �سرحا  ت�سمنت  االإن�����س��ان��ي��ة 
الهمم  اأ������س�����ح�����اب  ب����ط����اق����ة  ع�����ن 
عليها  احل�س�ل  وط��رق  واأهميتها 
ال�ر�س  م��ن  �سل�سلة  �سمن  وذل���ك 
املماثلة يف خمتلف اإمارات ومناطق 

الدولة.
تنفيذا  ال����ر����س���ة  ان���ع���ق���اد  وي����اأت����ي 
ل��ل��خ��ط��ط ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل����ل�����زارة 
بني  ال�����ع����ي  ن�����س��ر  اإىل  ال���رام���ي���ة 
باخلدمات  امل�����س��ت��ه��دف��ة  ال���ف���ئ���ات 
امل��ق��دم��ة اإل��ي��ه��م واال����س���ت���م���اع اإىل 
لتط�ير  وم��الح��ظ��ات��ه��م  اآرائ����ه����م 
وتقدمي خدمات تلبي احتياجاتهم 

كافة.
�سليمان  ب���ن  ح��م��د  وف�����اء  وق���ال���ت 
وت���اأه���ي���ل  رع����اي����ة  اإدارة  م����دي����رة 
تنمية  وزارة  يف  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
ياأتي  ال���ر���س��ة  تنظيم  اإن  املجتمع 
الربامج  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ���س��ي��اق  يف 

تر�سيخ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأ�سحاب  اأم���ر  اأولياء  لدى  ال�عي 
اإليهم  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  الهمم 
اإقباال  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����س��رة   ..
امل�ستفيدين  ج��ان��ب  م��ن  م��ت��زاي��دا 

للم�ساركة يف هذه ال�ر�س.
واأكدت ابن �سليمان حر�س ال�زارة 
على ا�ستمرار الت�ا�سل املبا�سر مع 
اأم�رهم  واأول��ي��اء  الهمم  اأ���س��ح��اب 
عرب هذه ال�ر�س الت�ع�ية بهدف 
ال�ق�ف على اأهم املالحظات التي 
التي  التحديات  وك��ذل��ك  يبدونها 
اخلدمة  تط�ير  بغر�س  ت�اجههم 
اإىل امل�ست�ى الذي ي�سمن ر�ساهم 

و�سعادتهم.
وت�����س��م��ن��ت ال�����ر�����س����ة - ال���ت���ي مت 
ال�سارقة  م���دي���ن���ة  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
بح�س�ر  االإن�������س���ان���ي���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
- عر�سا  االأم�ر  اأولياء  100 من 
ت��ع��ري��ف��ي��ا م��ف�����س��ال ق��دم��ت��ه زهره 
ها�سم رئي�س ق�سم بطاقة اأ�سحاب 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  يف  ال��ه��م��م 
ت�افرها يف  ال�اجب  ال�سروط  عن 
البطاقة  ع��ل��ى  للح�س�ل  امل��ت��ق��دم 
املطل�بة  وامل�����س��ت��ن��دات  وال����ث���ائ���ق 

م���ع طبيعة  ت���ت���الءم  امل����ط����ارات  يف 
ا�ستخدام  ت�سمل  ك��م��ا   .. االإع���اق���ة 
لهم واحل�س�ل  م�اقف خم�س�سة 
والطبية  امل�����س��اع��دة  االأدوات  ع��ل��ى 
ال�سحة  وزارة  م��ن  ل��ه��م  ال��الزم��ة 
ووقاية املجتمع تبعا الحتياجاتهم 
اأ�سحاب  وااللتحاق مبراكز تاأهيل 
تنمية  ل���������زارة  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ه���م���م 

املجتمع تبعا لن�ع االإعاقة.
املا�سية  ال����ف����رتة  خ�����الل  وج������رى 
اإ�سافة خدمات جديدة يتم منحها 
الهمم  اأ���س��ح��اب  بطاقات  حلاملي 
الإ�سافة  حثيثة  جه�د  عن  ف�سال 
مع  اجلديدة  اخلدمات  من  املزيد 
م�ست�سفيات وجهات خدمية اأخرى 

من املت�قع االإعالن عنها تباعا.
الهمم  اأ����س���ح���اب  ع��ل��ى  وت�����س��ه��ي��ال 
وزارة  ع���م���دت  اأم�����ره����م  واأول����ي����اء 
تنمية املجتمع اإىل اإ�سدار البطاقة 
الهمم  اأ�سحاب  يق�م  اإذ  اإلكرتونيا 
اأو من ين�ب عنهم بتعبئة البيانات 
امل���ط���ل����ب���ة وامل����رف����ق����ات وم������ن ثم 
نقطة  اأق��رب  اإىل  البطاقة  ت�سلهم 
من اأماكن �سكنهم يف حال انطباق 

�سروط البطاقة عليهم.

ح�شور مميز للمراأة االإماراتية يف مهرجان طانطان باملغرب ..والفوعة يعرف بثقافة زراعة النخيل ومنتجات التمور
•• طانطان - وام:

فعالياته  تقدمي  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  جناح  ي�ا�سل 
طانطان  م��سم  من  ال�14  ال���دورة  فعاليات  يف  املميزة  الرتاثية 
باململكة املغربية والذي ت�سنفه منظمة الي�ن�سك� باأنَّه من روائع 
البدوية  بالثقافة  للب�سرية ويحتفي  امل��ادي  ال�سفهي غر  ال��رتاث 
الي�مية  احل��ي��اة  اأب��ع��اد  خمتلف  �س�ن  طريق  ع��ن  اأهلها  وف��را���س��ة 
التي  االإم��ارات��ي��ة  امل�ساركة  وت��ه��دف  امل�ستدامة.  للتنمية  ك��سيلة 
ت�سرف عليها جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
يف اأب�ظبي اىل تعزيز التعاون الثقايف لدولة االإمارات مع خمتلف 
الدول خ�س��ساً تق�ية روابط اجل�س�ر التاريخية واحل�سارية بني 
الر�سالة  واإي�سال  العربي  واملغرب  التعاون اخلليجي  دول جمل�س 
احل�سارية واالإن�سانية للدولة واملمزوجة بعبق الرتاث االإماراتي 

االأ�سيل.
وزار معايل الل�اء الركن طيار فار�س خلف املزروعي رئي�س جلنة 
اجلناح  باأب�ظبي  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
االإمارات  اأج���اء م�ساركة دولة  املهرجان واطلع على  االإماراتي يف 

وما يزخر به اجلناح من عادات وتقاليد تراثية اأ�سيلة.

وتفقد معاليه الركن الرتاث البحري واطلع على ن�ساطات الركن 
وخ�س��ساً تعليم جمم�عة من ال�سباب االإماراتي مهارات ا�ستخراج 
الل�ؤل�ؤ من املحار على يد الن�خذة حممد �سابر بن عيالن املزروعي 

والن�خذة حتب�ر حممد كدا�س الرميتي امل�ساركان �سمن الركن.
كما تفقد معاليه اأركان املنتجات الرتاثية والقه�ة العربية االأ�سيلة 
ع��ددا من  و�سهد  االإم��ارات��ي  واملطبخ  ال�سعبي  واملجل�س  وال�سيافة 
الفن�ن ال�سعبية التي ا�ستقطبت العديد من زوار املهرجان كما زار 

�ساحة ال�سلم والت�سامح ملتابعة عرو�س فن�ن التب�ريدة املغربية.
وت�سارك املراأة االإماراتية ب�سكل بارز يف الدورة ال� 14 من م��سم 
حيث  املغرب  جن�ب  طانطان  مبدينة  والرتاثي  الثقايف  طانطان 
والعرو�س  االأن�سطة  ع��ددا من  االإم��ارات��ي  الن�سائي  االحت��اد  يقدم 
مثل لعب االأطفال واملطبخ االإماراتي وال�ر�س العملية للمنتجات 
ما  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بزينة  خا�س  رك��ن  اىل  باالإ�سافة  امل�سرتكة 
يجعل احل�س�ر الن�سائي لدولة االإمارات مميزاً �س�اء فيما يتعلق 

بالرتاث واالإبداعات الفنية والتنمية االقت�سادية وغرها.
االإمارات  ال�سعبي يف جناح  الركن  القبي�سي م�س�ؤولة  ليلى  وقالت 
حية  عرو�ساً  يقدم  ال�سعبي  الركن  اأن  طانطان  م��سم  مبهرجان 
تعرف  كما  و«ال�سدو«  »ال��غ��زل«  مثل  التقليدية  احل��رف  من  لعدد 

ب��اأن���اع اأخ���رى مثل »امل��ي��زع« و«ال��ت��ل��ي« وغ��ره��ا م��ن اأن����اع احلرف 
اليدوية التقليدية االإماراتية . واأ�سافت القبي�سي » نقدم بالتعاون 
مع االحتاد الن�سائي عددا من املعرو�سات من تراث االإمارات ومت 
تاأ�سي�س ور�س للتبادل الثقايف بالتعاون وم�ؤ�س�سات مغربية متمثلة 
يف مندوبة التعاون ال�طني واجلمعية االإقليمية لرتبية والتك�ين 
ال��ع��ام ور���س��ة تعليم  ه��ذا  االإجتماعية حيث نقدم  امل��راك��ز  وت��اأط��ر 
الثانية  للمرة  تقام  والتي  للن�ساء  التقليدية  واحل��رف  ال�سناعات 

على الت�ايل ».
وال�سداد  اخل������س  ل�سنع  خ�س�ست  ال��ع��ام  ه��ذا  ور����س  اأن  وذك���رت 
االإماراتيان اللذان يعتربان من اأهم اأدوات تربية االإبل حيث كان 
االإبل من م�اد بال�ستيكية قد ت�سبب  اأدوات  املغاربة بع�س  ي�سنع 
ال�سرر لالإبل ومت ا�ستبدالها مب�اد ت�سنع من ال�س�ف وب�سكل ال 
ال�سابقة  ال�ر�س  اأن  القبي�سي  واأك��دت  ا�ستعماله.  عند  االإب��ل  ي�سر 
باأيدي  وامل�سن�عة  املميزة  الرتاثية  املنتجات  من  العديد  اأثمرت 
االإماراتي  ا�ستمر اجلناح  النجاح  املغربيات وبناء على هذا  الن�ساء 
ع��ام نقدم جمم�عة من احلرف  ال���ر���س ويف كل  ه��ذه  بعقد مثل 
االإمارات  جناح  ويقدم  ال�ر�س.  يف  للم�ساركات  اجلديدة  اليدوية 
اإ���س��اف��ة اإىل ال���ر���س ع����دداً م��ن امل��ع��رو���س��ات واأم��ث��ل��ة م��ن الرتاث 

امل���راأة  ب��زي��ن��ة  ل��ك��ل م��ا يتعلق  اإذ جن��د خيمة  االأ���س��ي��ل  االإم���ارات���ي 
االإماراتية ولبا�سها وحليها كما يتم تقدمي طرق تزيني العرو�س 
واحلناء وغرها وقد ت�افدت على هذا اجلناح الن�س�ة باختالف 
لبا�س  على  ول��الط��الع  االإم��ارات��ي��ة  احل��ن��اء  لتجريب  �سرائحهن 
امل�س�ؤولة  ال�سحي  اأم حممد  وق��ال��ت  االإم����ارات.  ال��رتاث��ي يف  امل���راأة 
اأ�سارك فيها �سمن  �سنة  » هذه ثالث  االإماراتي  املطبخ  عن خيمة 
املطبخ االإماراتي يف م��سم طانطان ومتثيل تراث بالدي واإطالع 
اأ�سقائنا املغاربة على مميزات مطبخنا » ..م�سيفة »املطبخ الذي 
نقدمه ال يقت�سر على االأكل فقط بل نحن نقدم وج�ها من تراثنا 
ت�س�يق  اأول  العامري �سابط  �سمرة  ال�سعبية«. وعربت  وثقافتنا 
اخلام�سة  للمرة  بامل�ساركة  �سعادتها  عن  العام  الن�سائي  باالحتاد 
بعمل  فخ�رة  اأنها  اإىل  ..م�سرة  طانطان  م��سم  يف  الت�ايل  على 
االحتاد الن�سائي على تقريب زوار م��سم طانطان من اأحد اأوجه 
الثقافة واله�ية االإماراتية العريقة. واأكدت العامري اأن م�ساركة 
على  العام  الن�سائي  االحت��اد  حر�س  منطلق  من  تاأتي  احلرفيات 
وتظاهرات  حمافل  يف  ومتثيله  ال��رتاث  على  املحافظات  م�ساركة 
خارج دولة االإم��ارات اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�س�ء على دور املراأة يف 

�س�ن العادات والتقاليد.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�شتقبل �شفرية بلجيكا

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�س� املجل�س االأعلى حاكم عجمان يف مكتبه يف الدي�ان 
ام�س �سعادة ال�سيدة دومنيك مين�ر �سفر اململكة البلجيكية التي قدمت لل�سالم على �سم�ه مبنا�سبة انتهاء فرتة 
عملها �سفرة لبالدها لدى الدولة. واأ�ساد �ساحب ال�سم� حاكم عجمان بالعالقات الطيبة بني الدولتني ومتنى 

لل�سفرة الت�فيق يف عملها اجلديد.
من جهتها اأعربت ال�سفرة البلجيكية عن �سعادتها بلقاء �ساحب ال�سم� حاكم عجمان وعلى ما لقيته من ترحيب 
وتعاون خالل فرتة عملها ك�سفرة لبالدها .. م�سيدة بالنه�سة احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها دولة االإمارات 
عامة وعجمان خا�سة يف خمتلف امليادين. ح�سر اللقاء .. ال�سيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سم� حاكم 
عجمان لل�س�ؤون االإدارية واملالية ومعايل ال�سيخ الدكت�ر ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س دي�ان �ساحب ال�سم� حاكم 
عجمان و�سعادة حمد را�سد النعيمي مدير الدي�ان االأمري و�سعادة �سامل �سيف املطرو�سي نائب مدير الدي�ان 

و�سعادة طارق بن غليطه و�سعادة ي��سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

»�شقيا االإمارات« و»حممد بن را�شد لالأعمال اخلريية« تنظمان حملة تطوعية باأوغندا

الطاير  واأ�����س����اف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م. 
»مت��ك��ن ال��ف��ري��ق امل�����س��ارك يف هذه 
بجه�د  الراقية  االإن�سانية  املبادرة 
امل���ت���ط����ع���ني م����ن م���ن���ح االأط����ف����ال 
وحمفزة  ج����دي����دة  ت��ع��ل��م  جت���رب���ة 
والنجاح  وال��ت��م��ي��ز  االإب�������داع  ع��ل��ى 
م���ن خ���الل ت��رم��ي��م م��دار���س��ه��م .. 
وت��ع��ك�����س ج��ه���دن��ا يف ت���ف��ر مياه 
ال�سرب للمجتمعات املحتاجة ح�ل 
م�ستدامة  ح��ل���ل  واإي���ج���اد  ال��ع��امل 
وم����ب����ت����ك����رة مل�������س���ك���ل���ة �����س����ح امل����ي����اه 
ون��درت��ه��ا ال��ت��زام��ن��ا ب��دع��م اأه���داف 
امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم 

وم�اد  طفل   1500 لنح�  هدايا 
اأ�سرة   500 م���ن  الأك����ر  غ��ذائ��ي��ة 
متحركة  ك���را����س���ي  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال�سن  ك��ب��ار  م��ن  �سخ�ساً  الأرب��ع��ني 

واملحتاجني.
الطاير  �سعيد حممد  �سعادة  وقال 
م�ؤ�س�سة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
»�سقيا االإم��ارات« : تاأتي مبادراتنا 
وال���ت���ط����ع���ي���ة خالل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واملبادئ  القيم  لتعك�س  زاي���د  ع��ام 
ال�الد  غ��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ام��ي��ة 
امل�ؤ�س�س املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 

ت�سر  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ا�ستمدت جذوره  الذي  النهج  على 
االإن�����س��ان��ي��ة اخلالدة  امل��در���س��ة  م��ن 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغف�ر  للم�ؤ�س�س 
ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ثابت  ومنهج  كا�سرتاتيجية  ث��راه 
لدولة االإمارات يف البذل والعطاء 
لكل  وامل�ساعدة  الع�ن  يد  وتقدمي 
من يحتاجها من ال�سع�ب و�ستظل 
االإمارات قدوة وعلم بارز يف تقدمي 

االأعمال اخلرية واالإن�سانية«.
واأ�ساف ب�ملحه ان امل�ؤ�س�سة �سمن 
 2018 زاي������د  ل���ع���ام  م���ب���ادرات���ه���ا 

طالبا.  850
االأوغندية  احلك�مة  من  وتقديرا 
للم�ساريع التي مت تنفيذها والتي 
ال�سيخ زايد  املغف�ر له  ا�سم  حتمل 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
اأوغندا  يف  الدولة  �سفارة  وبجه�د 
مت ت�سمية الطريق الرئي�س امل�ؤدي 
»�سارع  ب��ا���س��م  ك��اب��ي��ج��ي  ق��ري��ة  اإىل 
اآل نهيان«  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
.. وخ��الل احلملة وزع��ت م�ؤ�س�سة 
مكت�م  اآل  را�����س����د  ب����ن  »حم����م����د 
واالإن�سانية«  اخل��ري��ة  ل��الأع��م��ال 
املجتمع  لتمكني  مبادراتها  �سمن 

على  الق�ساء  يف  املتمثلة   2030
الفقر واجل�ع و�سمان ت�افر املياه 
م�ستدامة  اإدارة  واإدارت��ه��ا  للجميع 
وت���ع���زي���ز م��ك��ان��ة دول�����ة االإم�������ارات 
عاملياً على �سعيد العمل االإن�ساين 
وال���ت���ن���م����ي وحت���ق���ي���ق اأح������د اأه����م 
اأه��داف م�ؤ�ّس�سة »م��ب��ادرات حممد 
وه�  العاملية«  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
م��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر وامل���ر����س«. وقال 
ب�ملحه  اإبراهيم  امل�ست�سار  �سعادة 
نائب رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكت�م لالأعمال 
»�ستظل دولة  اخلرية واالإن�سانية 

اأبناء دولة االإم��ارات ويف  يف نف��س 
واحلكمة  االإن�����س��ان  بناء  مقدمتها 
واخل�����ر وال���ع���ط���اء ..م�������س���را اىل 
�سمن  ت����اأت����ي  اأوغ�����ن�����دا  زي�������ارة  ان 
املجتمعي  للعمل  امل�ؤ�س�سة  برنامج 
واالإن�ساين خالل عام زايد والذي 
متط�ع«   100« م���ب���ادرة  ي�����س��م��ل 
التط�عي يف  العمل  ثقافة  لتعزيز 
م�سروع   100« وم��ب��ادرة  املجتمع 
للمياه« واملبادرات الدولية الهادفة 
االآمنة  ال�����س��رب  م��ي��اه  ت���ف��ر  اإىل 
وتنفيذ  امل��ح��ت��اج��ة  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
تخدم  م�ستدامة  تنم�ية  م�ساريع 

•• دبي -وام:

االإم���ارات«  »�سقيا  م�ؤ�س�سة  نظمت 
وم����ؤ����س�������س���ة »حم����م����د ب����ن را����س���د 
اخلرية  ل���الأع���م���ال  م���ك���ت����م  اآل 
واالإن�سانية - حتت مظلة م�ؤ�س�سة 
»م�����ب�����ادرات حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت���م ال��ع��امل��ي��ة« - ب��ال�����س��راك��ة مع 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي حملة 
م�ساريع  لتنفيذ  تط�عية  خرية 
يف  م�����س��ت��دام��ة  وت�سغيلية  تنم�ية 

قرية كابيجي يف اأوغندا.
ا�ستمرت  ال���ت���ي  احل���م���ل���ة  ه���دف���ت 
املياه  ت����ف���ر  اإىل  اأي�������ام  خ��م�����س��ة 
ال�����س��احل��ة ل��ل�����س��رب واالإ����س���ه���ام يف 
اإيجاد بيئة درا�سية حمفزة للتعلم 
اأوغندا مبا ي�ساعد يف  والتعليم يف 

متكني ال�سباب يف املجتمع. 
ا�ستفاد  التي   - ومت خالل احلملة 
5 اآالف �سخ�س يف  منها اأكر من 
القرية - حفر بئر ارت�ازي وتركيب 
�سبكات ت�زيع املياه وت�فر فالتر 
وم�ساجد  ب��ي���ت  يف  امل��ي��اه  لتنقية 
ومدار�س القرية اإ�سافة اإىل اإجراء 
الالزمة  وال�����س��ي��ان��ة  ال��رتم��ي��م��ات 
مل��در���س��ت��ني حت��م��ل اإح���داه���م���ا ا�سم 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  »مدر�سة 
نح�  م��ن��ه��ا  وي�ستفيد  ن��ه��ي��ان«  اآل 

وحت��ت مظلة م��ب��ادرات حممد بن 
را�سد اآل مكت�م العاملية وبالتن�سيق 
مع م�ؤ�س�سة �سقيا االإم��ارات نفذت 
رحلة عمل اإن�ساين اإىل دولة اأوغندا 
من  وم�سرتك  واح��د  عمل  بفريق 
اأعمال  نفذ من خالله  امل�ؤ�س�ستني 
مبيناً  كابيجي  ق��ري��ة  يف  اإن�سانية 
�سقيا  م���ؤ���س�����س��ة  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأن 
االإم��ارات مثال حي على ما ميكن 
اأن يتم بني امل�ؤ�س�سات االإن�سانية يف 
التي  امل�ساريع  م��ن  العديد  تنفيذ 

تفيد البالد والعباد.
امل�����ب�����ادرة جت�����س��د روؤي�����ة  واأك�������د ان 
امل���ؤ���س�����س��ة .. وق�����ال »ن��ت�����س��ارك يف 
النا�س  ح����ي����اة  ن����ع���ي���ة  حت�������س���ني 
على  نحر�س  حيث  وجمتمعاتهم« 
التعاون يف العمل  ت��سيع جماالت 
اخلري واالإن�ساين وفقاً ل�سيا�ستها 
ت�سافر  اأهمية  يف  اال�سرتاتيجية 
املحلي  امل�������س���ت����ى  ع���ل���ى  اجل����ه�����د 
والدويل لتنفيذ امل�ساريع اخلرية 
التعاون  ه��ذا  ثمرة  وم��ن  املتن�عة 
ب����ني اجل����ه����ات االإن�������س���ان���ي���ة االأث�����ر 
..م�ؤكداً   « املجتمعات  على  الكبر 
يف ال�قت ذاته اأن هذه ال�سراكة مع 
من  تنبع  االإم���ارات  �سقيا  م�ؤ�س�سة 
هذه ال�سيا�سات التي �سبقتها كثر 

من ال�سراكات مع دوائر اأخرى.

الكالب البولي�شية ب�شرطة عجمان .. تعزز االأمن وتكافح اجلرمية

ت�صمنت موؤ�صرات اجلهات احلكومية 

موارد راأ�س اخليمة العامة ت�شارك يف املراجعة اال�شرتاتيجية 

•• عجمان ـ الفجر 

يف  عجمان  ميناء  �سرطة  لق�سم  التابع   K9 االأم��ن��ي  التفتي�س  ف��رع  يحتل 
القيادة العامة ل�سرطة عجمان مكانًة مهمًة ودوراً اأ�سا�سياً يف حتقيق االأمن 
عن�سراً  الب�لي�سية  الكالب  اأ�سبحت  فقد  املجرمني،  اآث��ار  وتقفي  واالأم���ان 
اأ�سا�سياً يعتمد عليه يف تتبع االأدلة للخارجني عن القان�ن وقيامها بالعديد 
فرع  م��دي��ر  ال�سام�سي  عبيد  �سيف  اأول  امل���الزم  وق���ال  االأم��ن��ي��ة.  امل��ه��ام  م��ن 
التفتي�س االأمني K9 اأن االإ�سراف على تدريب الكالب الب�لي�سية يتم من 
قبل مدربني اأكفاء بخربات عاملية عالية، حيث ي�سم فريق تدريب مك�ن من 
10 مدربني يتم تدريبهم وتط�يرهم ب�سكل دوري، كما يتم اإيفاد عدد منهم 
اإىل دول خارجية الكت�ساب مزيد من خربات التدريب يف جماالت ال�سبط 
االأمني با�ستخدام اأحدث املهارات يف التعامل مع االأحداث االأمنية ب�ا�سطة 

الكالب م�ا�سفات خا�سة متكنها من  الب�لي�سية. ونظراً المتالك  الكالب 
التفتي�س  ف��رع  ميتلك  بها،  القيام  الب�سري  للعن�سر  ميكن  ال  مبهام  القيام 
االأمني k9 ب�سرطة عجمان جمم�عة من الكالب الب�لي�سية ت�سم االأن�اع 
املعتمدة عاملياً، يتم ا�سترادها من دول اأوروبيا مثل اأملانيا واملجر وبريطانيا 
المتالكها م�ا�سفات خا�سة. ومن هذه الكالب اجلرمان �سيبارد اأو املعروف 
بالراعي االأملاين وه� من اأف�سل اأن�اع الكالب الب�لي�سية واأكرها ا�ستخداماً 
ريا�سي  كلب  باأنه  الكالب  من  الن�ع  هذا  ويتميز  عاملياً،  ال�سرطة  جمال  يف 
بكفاءة عالية، �سديد الذكاء ولديه حا�سة �سم ق�ية، �سهل الرتوي�س وي�سلح 
اإىل  جلميع املهام واالأعمال االأمنية، كما يتميز بقب�سته الق�ية التي ت�سل 
الرتوي�س  اأن  اإال  للب�سر  ال�سديدة  عداوته  ورغم  غراماً،  كيل�   107.95
اأي�ساً  اأبرز الكالب الب�لي�سية املعتمد عليها  اآمناً. ومن  يعك�س ذلك لي�سبح 
كلب املالين�اه الذي ي�سنف بالرتتيب الثاين عاملياً نظراً مل�ا�سفاته اخلا�سة، 

فه� الكلب االأذكى على االإطالق وميتاز بكربيائه ال�سديد ون�ساطه العايل 
وطاقته الداخلية الهائلة، كما يتماز بثقته بنف�سه واإخال�سه ل�ساحبه رغم 
تدريبه  ب�سه�لة  ميتاز  ال��ذي  الب���رادور  كلب  يعترب  كما  ال�سديدة.  �سرا�سته 
ويتقن تدريباته ب�سرعة ودقة عالية من اأهم اأ�سناف الكالب الب�لي�سية، اإذ 
الب�سري رغم ان �سكله ي�حي ب�سرا�سته،  باألفته وقربه من العن�سر  يت�سف 

وي�ستخدم يف الك�سف عن املخدرات واملتفجرات وتتبع اجلثث.
واأ�سار مدير فرع التفتي�س االأمني K9 اإىل اإن الكالب الب�لي�سية تلعب دوراً 
مهماً يف ت�فر اأعلى املعدالت االأمنية للمجتمع، حيث يناط اإليها مكافحة 
الق�سائي لبع�س اجلرائم  ال�سبط  اأعمال  وامل�ساعدة يف  اجلرمية و�سبطها 
بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات االأمنية االأخرى، والتاأكد من �سالمة امل�اقع 

واالأماكن والفعاليات وخل�ها مما يعكر �سالمتها و�سالمة املجتمع.
واأ�ساف اأنه ُيعتمد على الكالب الب�لي�سية يف الكثر من املهمات التي تعزز 

االمن واالأمان وتدعم مكافحة اجلرمية، منها مهام احلرا�سة وتاأمني امل�اقع 
الكالب  �ساركت  حيث  الهامة  وال�سخ�سيات  االحتفاالت  واأماكن  احل�سا�سة 
الب�لي�سية يف تاأمني وحرا�سة 212 من�ساأة خالل عام 2017، والك�سف عن 
اأماكن وج�د املخدرات ومتابعة مروجيها من خالل حا�سة ال�سم التي تتميز 
بالكالب  اال�ستعانة  مت  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  احلي�انات،  باقي  عن  الكالب  بها 
الب�لي�سية يف 74 عملية ك�سف عن احلقائب والطرود امل�سب�هة يف االأماكن 

العامة والتاأكد من خل�ها من املتفجرات خالل نف�س العام.
عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  االأم��ن��ي  التفتي�س  ف��رع  ي�سكل  وب��ه��ذا 
االأمنية  الق�سايا  الك�سف عن  اإىل حد كبر يف  ت�سهم  اأمنية هامة  منظ�مة 
واجلنائية ومكافحة املخدرات، كما ت�سعى �سرطة عجمان ب�سكل م�ستمر اإىل 
تط�ير قدرات فرع التفتي�س االأمني وفق متطلبات تعزيز االأمن واالأمان يف 

اإمارة عجمان.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

�ساركت هيئة امل�ارد العامة بحك�مة راأ�س اخليمة االأ�سب�ع املا�سي يف اأعمال 
�سمن  اال�سرتاتيجية«  امل��راج��ع��ة  »ملتقى  بعن�ان  التثقيفية  العمل  ور���س��ة 
للتميز  �سقر  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  ينظمه  ال���ذي  التنفيذية  ال��ق��ي��ادات  منتدى 
اإن« مب�ساركة وح�س�ر مدراء الدوائر  احلك�مي ، يف فندق »هيلت�ن جاردن 

والهيئات واجلهات املحلية على م�ست�ى االإمارة.

وتعليقا على ذلك ذكرت هيئة امل�ارد اأن امل�ساركة تاأتي انطالقاً من حر�سها 
ل���دى منت�سبيها وح��ث��ه��م على  امل��ت��م��ي��ز  ال��ع��م��ل  ن�����س��ر م��ف��ه���م وث��ق��اف��ة  ع��ل��ى 
هذا  يف  ت�سهم  وعنا�سر  ق��ي��ادات  وتك�ين  التثقيفية  ال��ربام��ج  يف  االن��خ��راط 

اجلهد والعطاء. 
االأه����داف  ع��ر���س  منها  املتخ�س�سة  امل��ح��اور  م��ن  ع����دداً  ال���ر���س��ة  وت�سمنت 
اإىل  باالإ�سافة   ، احلك�مية  للجهات  اال�سرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  وامل���ؤ���س��رات 
ال�ر�سة  وه��دف��ت   ، املتعاملني  واإ���س��ع��اد  الرئي�سية  امل��ه��ام  وت��ن��اول  ا�ستعرا�س 

اأفكارهم  اإط���الق  على  وت�سجيعهم  احل�س�ر  ل��دى  االإب����داع  روح  تعزيز  اإىل 
االأداء احلك�مي  بدورها يف جه�د حت�سني  لت�سب  ومناق�ستها مع احل�س�ر 
يتما�سى  مبا  احلك�مي  العمل  اأوج��ه  خمتلف  يف  والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق 
مع ت�جهات احلك�مة يف ال��س�ل اإىل مقدمة الركب على امل�ست�ى املحلي 

والعاملي .
وقد اأ�ساد عبداهلل بن �سلمان ع�س� جمل�س اإدارة هيئة امل�ارد العامة والذي 
امل�ؤ�س�سي  القيادة الر�سيدة ملنظ�مة العمل  ، على رعاية ودعم  ال�ر�سة  �سهد 

ومتكني اجلهات من حتقيق املزيد من االإجنازات على كافة االأ�سعدة واأولها 
االإيجابية  قيم  وتعزيز  امل�ستدامة  التنمية  يف  وامل�ساركة  واال�ستقرار  االأم��ن 
وال�سعادة ، م�ؤكداً حر�س الهيئة دائماً على تطبيق هذه الروؤية وتبني االأفكار 
واال�ستفادة منها لالإ�سهام يف  التجارب  واملقرتحات واالط��الع على خمتلف 
االرتقاء بنهج العمل واالهتمام بالعن�سر الب�سري لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمجتمع وفق اخلطط اال�سرتاتيجية التي تدعم اجله�د التط�يرية للعمل 

احلك�مي.



االثنني  9   يوليو    2018  م   -   العـدد  12372  
Monday   9   July   2018  -  Issue No   12372

05

اأخبـار الإمـارات
جنيف حلقوق االإن�شان يعلن ا�شرتاتيجية عاملية لتعزيز حقوق املواطنة املت�شاوية

•• جنيف-وام:

اأعلن مركز جنيف حلق�ق االإن�سان واحل�ار العاملي مالمح 
ا�سرتاتيجية عاملية ت�سهم يف تعزيز دور االأديان يف االرتقاء 
اإيجاد  جانب  اإىل  العاملي  ال�سالم  ون�سر  الب�سر  برفاهية 

نقاط انطالق ت�افقية وح�ارية بني االأديان.
وك�سف املركز عن االإج��راءات الف�رية لي��سي احلك�مات 
حق�ق  لتعزيز  بتبنيها  العامل  ح���ل  الدينية  وامل�ؤ�س�سات 
امل�اطنة املت�ساوية يف املجتمعات باعتبار ما متثله االأديان 
من قيم اإميانية اأ�سيلة وداعية لل�سالم. جاء ذلك يف البيان 
القيم..  واأن��ظ��م��ة  واملعتقدات  “االأديان  مل���ؤمت��ر  اخلتامي 

ت�سافر اجله�د من اأجل تعزيز امل�اطنة املت�ساوية” والذي 
روؤ�ساء  م��ن  �سخ�سية   120 نح�  بح�س�ر  امل��رك��ز  نظمه 
البعثات الدبل�ما�سية لدى االأمم املتحدة يف جنيف ونخبة 
من االأكادمييني والقيادات الدينية والثقافية واالإعالمية 
االأوروب��ي��ة وم��ن مناطق اأخ��رى من ال��ع��امل. وق��ال معايل 
الدكت�ر حنيف ح�سن القا�سم رئي�س املركز اإن البيان تناول 
االإعالن عن مالمح اخلطة اال�سرتاتيجية العاملية املك�نة 
اإىل حتقيق حق�ق  رامية  روؤي��ة  من ع�سرة حم��اور �سمن 
االأ�سا�سية للتحرك  ال��سيلة  باعتبارها  املت�ساوية  امل�اطنة 
عامليا نح� التما�سك االجتماعي من خالل عقد اجتماعي 
ت�افقي و�سامل للجميع. واأ�ساف اأن البيان تناول �سل�سلة 

القمة  “م�ؤمتر  عقد  مقدمتها  يف  ج��اء  ف���ري��ة  اإج����راءات 
املدين  واملجتمع  الدولة  ورج��ال  الدينيني  للقادة  العاملي 
دوريا  املت�ساوية”  امل���اط��ن��ة  بحق�ق  النه��س  اأج���ل  م��ن 
حتت رعاية االأمم املتحدة واإن�ساء فرقة عمل دولية معنية 
بحق�ق امل�ساواة يف امل�اطنة ف�سال عن اإدراج بند خا�س يف 
تقرير حالة اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف �سياق جمل�س 
ح��ق���ق االإن�����س��ان ع��ن ال��ت��ق��دم امل��ح��رز ن��ح��� تنفيذ حق�ق 
امل�اطنة املت�ساوية. واأ�سار القا�سم اإىل اأن هذا امل�ؤمتر الذي 
نظمه مركز جنيف حلق�ق االإن�سان واحل�ار العاملي ياأتي 
يف �سابقة لتناول م��س�ع مرتبط باالأديان واملعتقدات على 

م�ست�ى االأمم املتحدة.

فتح باب التظلمات ... »والفجر« تر�صد �صكاوى طالب واأولياء اأمور ومدراء مدار�ش خا�صة

الرتبية تعفي طالبها من التدري�س واالمتحان يف املهارات احلياتية والرتبية الريا�شية ومتنحهم بال�شهادة درجات اعتبارية 
اإ�صقاط املتميزين باخلا�صة من احت�صابهم �صمن قوائم الوائل

بال�زارة  م�س�ؤولة  م�سادر  واأكدته 
بامل�اد  تخت�س  ���س��ك��اوى  ه��ن��اك  اأن 
ق�سم  عليها  باالإ�سراف  يق�م  التي 

ففي   ، الرتبية  ب���زارة  االإجنليزي 
املقررة  احل��ي��ات��ي��ة  امل����ه����ارات  م����ادة 
العا�سر  ب�����س��ف���ف  ال����ذك�����ر  ع��ل��ى 

•• دبي – حم�شن را�شد 

االحد  اأم�س  الرتبية  وزارة  فتحت 
اإدارات  داع���ي���ة   ، ال��ت��ظ��ل��م��ات  ب����اب 
اأو  التظلم  طلبات  بتلقي  امل��دار���س 
التعديل للعام االأكادميي 2017-

واأولياء  ال��ط��الب  م��ن   ،  2018
اأم�رهم بدءا من ي�م اأم�س االحد 
وح���ت���ى ن��ه��اي��ة االأ����س���ب����ع اجل����اري 
خالل فرتة ال��دوام ، على اأن تق�م 
تلك  برفع  بدورها  املدار�س  اإدارات 
النطاق  م�������دراء  اىل  ال��ت��ظ��ل��م��ات 
يتم  اأن  على  لقطاعاتهم  ثم  وم��ن 
الكنرتول  جلان  لروؤ�ساء  التح�يل 
لل�سف ال�12 للبت يف اأمر التظلم 
اإدارات  ، جاء ذلك يف تعميم تلقته 
امل���دار����س ظ��ه��ر اأم�������س وح�����س��ل��ت » 
حيث   ، منه  ن�سخة  على   « الفجر 
بدء  وم���ع  اأن���ه  اىل  التعميم  اأ����س���ار 
وزارة  �ستظل   ، ال�سيفية  االإج����ازة 
تظلمات  ط��ل��ب��ات  تتلقى  ال��رتب��ي��ة 
ال���ط���الب واأول����ي����اء اأم�����ره����م عرب 
مراكز اإ�سعاد املتعاملني ومنها اىل 

اللجنة املركزية الإتخاذ القرار.
بالتعميم  الرتبية  وزارة  واأرف��ق��ت 

، مت  والثاين ع�سر  واحل��ادي ع�سر 
اإع���ف���اء ال���ط���الب م���ن درا���س��ت��ه��ا يف 
وبالتايل  االول  ال��درا���س��ي  الف�سل 
امتحان  الأي  ال��ط��الب  يخ�سع  مل 
الدرا�سي  بالف�سل  امل����ادة  ت��ل��ك  يف 
االأول ، فيما مت تدري�سها للطالب 
ب�سكل  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف 
اعتيادي ولكن مل يخ�سع الطالب 
الدرا�سي  الف�سل  نهاية  يف  اأي�سا 
اأما   ، ف��ي��ه��ا  ام��ت��ح��ان  الأي  ال���ث���اين 
واالأخر  الثالث  الدرا�سي  الف�سل 
-2017 ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام  م����ن 
2018 فتم االعتماد على تق�مي 
طالبها  امل��دار���س  ومنحت  م�ستمر 
الثاين  ال��ف�����س��ل  يف  درج����ة   100
ومثلها يف الف�سل الثالث ، اإال اأنهم 
الدرا�سي ف�جئ  العام  وعند نهاية 
وطالب  م��دار���س  اإدارات   ، اجلميع 
واأول�����ي�����اء اأم�������ر ، ب�����س��ه��ادة اإمت����ام 
الدرا�سة للمرحلة الثان�ية و�سعت 
املهارات  واأم��ام مادة  وزارة الرتبية 
م�حدة  درج���ة  للطالب  احلياتية 
ت��رتاوح ما بني 84 – 86 ، فمن 
اأي  اأي��ن ج��اءت تلك الدرجة وعلى 
ا�ستندت الرتبية على هذا  م�ستند 

ال�����������س�����ادر من������ذج�����ني اأح����ده����م����ا 
تقدمي  اآل������ي������ات  ف���ي���ه  م��������س���ح���ة 
الطلب ح�ل تظلم الطلبة واأولياء 
اأي  اأو  بيان  تعديل  ب�ساأن  اأم���ره��م 
اإج�����راء ي��ت��ط��ل��ب ت��دخ��ل م���رك���زي ، 
اأما النم�ذج الثاين فهي عبارة عن 
وت�سم   ، الطلب  ت��ق��دمي  ا���س��ت��م��ارة 
املدر�سة  ال���ط���ال���ب  ب���ي���ان���ات  ك���اف���ة 
الت�ا�سل  ورق���م  وامل�����س��ار  وال�����س��ف 
، مع ت��سيح لبن�د  الطالب  ورقم 
ال�سبب  وحتديد  بيان  من  الطلب 
اع��ت��م��اده م��ن قبل  ي��ت��م  اأن  ، ع��ل��ى 
مدراء املدار�س اأو امل�ظف املخت�س 
مبراكز اإ�سعاد املتعاملني ، ومن ثم 
ي��ت��م ال��ع��ر���س ع��ل��ى م��دي��ر النطاق 
وال����ق����ط����اع ورئ���ي�������س ال���ك����ن���رتول 
الطلب  الع��ت��م��اد   ، ال�12  لل�سف 
اأو  ب���ال���ق���ب����ل  ال���ل���ج���ن���ة  وت����ق����ري����ر 

الرف�س.
التظلمات  ب�ساأن  مت�سل  �سياق  ويف 
ال��ع��دي��د من  ال��ف��ج��ر »  ر����س���دت » 
���س��ك��اوى ال��ط��الب واأول���ي���اء االم�ر 
امل���دار����س اخلا�سة  م����دراء  وك����ذا   ،
ل��ك��ل م��ن��ه��م ���س��ك���اه ، ح��ي��ث تبني 
وفق ما ذكره العديد من الطالب 

التقدير؟؟؟.
ك�����ذل�����ك احل���������ال مل���������ادة ال���رتب���ي���ة 
الريا�سية والتي تدخل �سمن امل�اد 
التي ي�سرف عليها ق�سم االإجنليزي 
بال�زارة ، وتبني اأنه ونتيجة العجز 
يف ت�فر معلمني لتدري�سها خالل 
العام الدرا�سي املن�سرم ، مت اإعفاء 
واالمتحان  تدري�سها  م��ن  ط���الب 
الدرا�سية  ال��ف�����س���ل  خ����الل  ب��ه��ا 
ل��ل��ع��ام ال���درا����س���ي ، وم����ن ث���م كان 
درجات  ه��ن��اك  لي�س  اأن���ه  يفرت�س 
ب�سهادة  واإدراج���ه���ا  ت�سجيلها  ي��ت��م 
الثان�ية  للمرحلة  الدرا�سة  اإمت��ام 
مدار�س  اإدارات  اجل��م��ي��ع  اأن  اإال   ،
ف�جئ�ا  اأم������ر  واأول����ي����اء  وط�����الب 
درجات  ب��ه��ا  وم�سجل  ب��ال�����س��ه��ادات 
 86 –  84 ت��رتاوح بني  اعتبارية 
اأن هناك طالب  الرغم من  ، على 
الف�س�ل  يف  امل������ادة  م���ن  م��ع��ف��ي��ني 
ومنهم طالب  ال��ث��الث  ال��درا���س��ي��ة 
م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ، 
من  نف�سه  يفر�س  ال��ذي  وال�س�ؤال 
اأين جاءت تلك الدرجة ؟؟؟ ، كما 
الب�سرية  ال��ف��ن���ن  م����ادة  ت��ك��ن  مل 
املهارات  م���ادت���ي  م���ن  اأ���س��ع��د ح����ااًل 

الريا�سية  وال���رتب���ي���ة  احل��ي��ات��ي��ة 
ف��ه��ي اأي�����س��ا مل ت��در���س ل��ع��دد من 
م�سجلة  بدرجة  وف�جئ�ا  الطلبة 
الدرا�سة  اإمت��ام  ب�سهادة  امل��ادة  اأم��ام 

للمرحلة الثان�ية.
اأما �سكاوى مدراء املدار�س اخلا�سة 
والتي تطبق منهاج وزارة الرتبية 
ف��ق��د كان   ، وال��ت��ع��ل��ي��م وط���الب���ه���ا 
الرتبية  وزارة  اأن  م��ن  ا�ستيائهم 
قد اأ�سقطتهم من ح�ساباتها ، عند 

ح�سرها لق�ائم االأوائل لهذا العام 
طالب  ح�س�ل  م��ن  ال��رغ��م  على   ،
بلغت  م����ع����دالت  ع���ل���ى  وط����ال����ب����ات 
%99.16 ، و%99.4 يف امل�سار 
املتقدم ، وفاقت ن�سب املتف�قني يف 
رغم   ،  .98.78% ال��ع��ام  امل�����س��ار 
اخلا�سة  امل��دار���س  م��دراء  تاأكيدات 
ان الت�سحيح واالمتحانات واإعالن 
النتائج مركزية وال جمال لتف�سيل 

طالب عن اآخر اإال بتميزه.

ا�صتمارة طلبات التظلم

اآلية تقدمي الطلبات من قبل ويل الأمر – الطالب

اأثمرت عن تاأهيل 862 متدربًا ل�صتخراج رخ�ش القيادة

قدمها معهد موا�شالت االإمارات لل�شياقة يف الن�شف االأول من 2018 تدريبية  ح�شة  األف   55
•• دبي-الفجر:

متّكنت م���ا���س��الت االإم����ارات من 
االإمارات  م�ا�سالت  معهد  خالل 
لل�سياقة من تاأهيل 862 متدرباً 
ال���س��ت��خ��راج رخ�����س ال��ق��ي��ادة، بعد 
�ساعة  األ��ف   55 من  ا�ستفادوا  اأن 
الن�سف  خ����الل  وذل����ك  ت��دري��ب��ي��ة 

االأول من عام 2018.
عبدالرحمن  ع����ب����داهلل  وك�������س���ف 
االإمارات  م�ا�سالت  معهد  مدير 
ي�ا�سل  امل��ع��ه��د  ب�����اأن  ل��ل�����س��ي��اق��ة؛ 
حت���ق���ي���ق االإجن����������������ازات ال���ك���م���ّي���ة 
اأعماله يف  والن�عية منذ انطالق 
ن�فمرب من عام 2016، م�ستمداً 
التي  االإجن������������ازات  م����ن  جن����اح����ه 
حققتها م�ا�سالت االإمارات على 
على  وم�ستنداً  االأ�سعدة،  خمتلف 
ر���س��ي��ده��ا ال���ا���س��ع م��ن اخل���ربات 
وامل��������ارد وال���ع���الق���ات امل��ت��ي��ن��ة مع 
واملتعاملني  التنظيمية  اجل��ه��ات 
الفئات  و���س���اه��م م��ن  وامل����ردي���ن 
امل���ع���ن���ّي���ة، ف�������س���اًل ع����ن م�����ارده����ا 

الب�سرية املحرتفة.
االأرقام  اأن  املعهد  م��دي��ر  واأو���س��ح 
املحققة خالل الن�سف االأول من 

2018 متثل من�اً  العام احل��ايل 
باملقارنة  االأع��م��ال  حجم  يف  الفتاً 
مع ما حتقق خالل املدة ال�سابقة 
العدد  بلغ  حيث  املعهد،  عمر  من 
الناجحني  للمتدربني  االإج��م��ايل 
قيادة  رخ�����س  ع��ل��ى  يف احل�����س���ل 
نهاية  وح��ت��ى  املعهد  اإط���الق  منذ 
يف  متدرباً،  العام املا�سي 1،346 
حني بلغ عدد الربامج التدريبية 
ال���ت���ي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا خ����الل امل���دة 
عدد  وزاد  ب����رام����ج،   10 ن��ف�����س��ه��ا 
عن  املقدمة  التدريبية  ال�ساعات 
فيما  تدريبية،  �ساعة  األ���ف   90
بلغ ع��دد م��رك��ب��ات ال��ت��دري��ب على 

االأول  الن�سف  نهاية  مع  متنّ�عة 
من العام احلايل.

واأف�����اد ع��ب��داهلل ع��ب��دال��رح��م��ن اأن 
ي�سمل  اأ�����س����ط�����اًل  ي�����س��م  امل���ع���ه���د 
جميع اأ�سناف املركبات املخ�س�سة 
خفيفة  م��رك��ب��ات  منها  ل��ل��ت��دري��ب 
ب���ن���اق���ل ح����رك����ة اأوت�����م����ات����ي����ك����ي، 
وم��رك��ب��ات خ��ف��ي��ف��ة ب��ن��اق��ل حركة 
مركبات  اأي�ساً  ع��ادي، كما ميتلك 
ثقيلة، وحافالت ثقيلة، ودراجات 

اختالف اأن�اعها 51 مركبة حتى 
ذلك احلني. 

املعهد  اأن  ع��ب��دال��رح��م��ن  واأ����س���اف 
يقدم حزمة وا�سعة من اخلدمات 
ت�فر  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����س��ر  ال  ال����ت����ي 
ال�سياقة  على  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ات 
اخلدمات  اإىل  متتد  ب��ل  وح�سب؛ 
املهني  ك����ال����ت����دري����ب  االأخ������������رى 
ي�����س��م��ل خمتلف  ال�����ذي  امل�����س��ت��م��ر 
ال���ت���خ�������س�������س���ات اال����س���ت���ث���م���ارّي���ة 

وخارجياً.
م�ا�سالت  معهد  م��دي��ر  واأو���س��ح 
امل�ؤ�س�سة  اأن  لل�سياقة  االإم������ارات 
تدريب  ب��ي��ئ��ة  امل��ع��ه��د  يف  اأ���س�����س��ت 
داخلية وخارجية مميزة ومنظمة 
ت�سهم يف اإك�ساب املتدربني مبختلف 
ف��ئ��ات��ه��م م����ه����ارات م��ت��ن���ع��ة من 
النظرية  االأ�ساليب  اأح��دث  خالل 
باالهتمام  م���ن���ّ�ه���اً  وال���ع���م���ل���ي���ة، 
اخلا�س الذي اأواله املعهد للن�ساء 

ن��اري��ة ح��دي��ث��ة، وراف���ع���ات �س�كية 
اإ�����س����اف����ة اإىل  خ��ف��ي��ف��ة وث���ق���ي���ل���ة، 
مركبات لتعليم ذوي االحتياجات 
امتالك  اإىل  م�����س��راً  ���ة،  اخل���ا����سّ
احلديثة  التدريب  ملركبات  املعهد 
التي تتميز بك�نها �سديقة للبيئة 
اإنها  كما  الطبيعي،  بالغاز  وتعمل 
الطالب  ت�ساعد  ب��سائل  م���زودة 
وت�سمل  ال�������س���ي���اق���ة  ت���ع���ل���م  ع���ل���ى 
داخلياً  االإ�سافية  اجلانبية  املرايا 

النقل  وم�����س��ريف  ال�سائقني  لفئة 
االإمارات،  مب�ا�سالت  وال�سالمة 
النظر،  اإىل خدمة فح�س  اإ�سافة 
التخ�س�سي  ال��ت��دري��ب  وخ��دم��ات 
يف جم���ال ال���ق��اي��ة م��ن احل����ادث 
وال�سالمة  امل���روري���ة  وال�����س��الم��ة 
وذلك  املتعاملني،  وخدمة  املهنّية 
ومدربني  حما�سرين  خ��الل  م��ن 
م��سحاً  وم��ع��ت��م��دي��ن،  م���ؤه��ل��ني 
خدمة   9،900 ق���دم  امل��ع��ه��د  اأن 

لهن،  امل���م���ن����ح���ة  واالم�����ت�����ي�����ازات 
واملتمثلة يف مراعاة القيم الثقافية 
يتم  حيث  التامة،  واخل�س��سية 
خم�س�سة  ���س��االت  يف  ت��دري��ب��ه��ن 
للن�ساء من قبل مدربات م�ؤهالت، 
عالوًة على ما يتيحه امل�قع املميز 
للمعهد يف منطقة ور�سان الثالثة 
بلدية  م�ستل  خ��ل��ف  دب���ي  ب���اإم���ارة 
املكتظة  املناطق  عن  البعيدة  دبى 

�سكانياً وجتارياً.

�شقر للتميز يتعاون مع راأ�س اخليمة لالإح�شاء والدرا�شات 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

للتميز  �سقر  ال�سيخ  برنامج  وق��ع 
احلك�مي  اتفاقية تعاون مع مركز 
راأ�س اخليمة لالإح�ساء والدرا�سات 
وتعزيز  دع���م  اإىل  ه��دف��ت  وال��ت��ي   ،
الطرفني  بني  والتن�سيق  التعاون 
االإح�������س���ائ���ي  ال���ع���م���ل  يف جم������ال 
وال��ت��دري��ب وا���س��ت��ط��الع��ات ال���راأي 

واال�ست�سارات املهنية.
الدكت�ر  ���س��ع��ادة  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 
خليفة  ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف  حم����م����د 
�سقر  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  ع���ام  م��دي��ر 
الدكت�ر  و�سعادة  للتميز احلك�مي 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��اك���م  اإب��راه��ي��م 
لالإح�ساء  اخليمة  راأ����س  للمركز 

والدرا�سات. 
وقال الدكت�ر حممد عبداللطيف 
خليفة:« ان االتفاقية خط�ة مهمة  
الربنامج  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز 
لالإح�ساء  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  وم��رك��ز 
تبادل  م����ن خ�����الل  وال�����درا������س�����ات  

االأداء  اأف�����س��ل  اخل����ربات وحت��ق��ي��ق 
مبا يحقق االأهداف اال�سرتاتيجية 
وامل�سلحة العامة بني الطرفني يف 

عدة جماالت.
بني  ال�سراكة  ان  الدكت�ر  واأ�ساف 
ال��ربن��ام��ج و م��رك��ز راأ�����س اخليمة 

على  ترتكز  والدرا�سات  لالإح�ساء 
للم�ؤ�س�ستني  امل�سرتكة  االه����داف 
البيانات  تقدمي  ت�ساهم يف  اإنها  اإذ 
امل�����س��رتك��ة يف جمال  وامل���ع���ل����م���ات 
ال����ع����م����ل االإح�����������س�����ائ�����ي وت���ق���ي���م 

اال�ست�سارات املهنية. 

التي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  وت�سمنت 
وقعها الطرفان يف مقر مركز راأ�س 
والدرا�سات،   ل��الإح�����س��اء  اخل��ي��م��ة 
جم���م����ع���ة م����ن ال���ب���ن����د ال���ت���ي مت 
بني  للتعاون  كمجاالت  حتديدها 

الطرفني. 

 �شحة اأبوظبي  تطلق دليلها للت�شخي�س 
االأويل حلاالت الربو واإدارتها

•• اأبوظبي -وام:

التنظيمية  اجلهة   - اأب�ظبي  ال�سحة-  دائ���رة  اأطلقت 
مقدمي  دل��ي��ل   - االإم����ارة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لقطاع 
االأويل  والعالج  للت�سخي�س  االأولية  ال�سحية  الرعاية 
باالأطفال  دليل خا�س  اإىل  ينق�سم  وال��ذي  الرب�  ملر�س 
حديثي ال�الدة وحتى عمر 17 عاما واآخر للبالغني من 

عمر 18 �سنة فما ف�ق.
اإىل م�ا�سلة  الدليل  ت�سمنها  التي  االإر���س��ادات  وتهدف 
امل��ر���س��ى، حيث  ل��دى  ال��رب���  وع���الج  ت�سخي�س  حت�سني 
املتعلقة  املبكرة  ال���ف��اة  ح��االت  ح��دوث  ت�سهم يف جتنب 
بالرب� وتقليل عدد احلاالت احلرجة املتجهة اإىل اأق�سام 
رعاية  ت�فر  وذل��ك من خالل  الرب�،  ب�سبب  الط�ارئ 
مرافق  يف  للمر�سى  عالية  ج����دة  وذات  اآم��ن��ة  �سحية 
االأمثل  اال�ستخدام  وتعزيز  االأولية،  ال�سحية  الرعاية 
دور  وتعزيز  الرب�  مر�سى  وع��الج  للت�سخي�س  للم�ارد 

املري�س وعائلته يف متابعة خطة العالج.
واأكدت الدكت�رة اأمنيات الهاجري، مدير اإدارة ال�سحة 
ال��ع��ام��ة يف ال��دائ��رة احل��ر���س - بالتعاون م��ع ع��دد من 

 - بالدولة  ال�سدرية  االأم��را���س  عالج  يف  اال�ست�ساريني 
حلاالت  االأويل  بالت�سخي�س  يخت�س  دليل  و�سع  على 
املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  �سمان  بهدف  واإدارتها  الرب� 
املر�س  ه���ذا  وع����الج  ت�سخي�س  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ع��اي��ر 
على  ال�سحية  الرعاية  خدمات  م��زودي  كافة  وت�سجيع 

تبني اأهداف وم�ؤ�سرات اأداء عاملية بهذا ال�ساأن.
وعلى هام�س اإطالق الدليل.. عقدت الدائرة - بالتعاون 
مع القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي - ور�سة عمل جمعت 
عددا من االأطباء العاملني يف الرعاية ال�سحية االأولية، 
ت�سخي�س  والذين ميثل�ن جزءا حم�ريا من منظ�مة 
يف  امل�ستجدات  ا�ستعرا�س  اإىل  ه��دف��ت  ال��رب���..  وع���الج 
ميثل�ن  طبيبا   67 وح�سرها  الرب�  وع��الج  ت�سخي�س 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  م��ن�����س��اأة �سحية   29 م��ن  اأك����ر 
واخلا�س. وجاء و�سع هذا الدليل ا�ستنادا اإىل اإر�سادات 
�سادرة عن املبادرة العاملية للرب� GINA والربنامج 
 NAEPP ال��رب���  م��ن  وال���ق��اي��ة  للتعليم  ال���ط��ن��ي 
االعتبار  بعني  اآخذا  الكندية،  ال�سدر  اأمرا�س  وجمعية 
اأب�ظبي، ف�سال  ال�سحية الإم��ارة  الرعاية  نظام تقدمي 

عن اجل�انب الثقافية واالجتماعية املحلية.

هيئة تنمية املجتمع تبحث مع 
املن�شاآت االأهلية اقرتاحات 

مبتكرة لن�شر قيم  عام زايد 
•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي 
املن�ساآت  م��ع  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�سة 
ملناق�سة  لديها  املرخ�سة  االأه��ل��ي��ة 
املبتكرة  وامل����ق����رتح����ات  االأف�����ك�����ار 
للرتويج واالحتفاء بقيم عام زايد 
م��ع ك��اف��ة اجل��ال��ي��ات امل��ق��ي��م��ة على 
االحرتام،  وي�سكل  االإم���ارة.  اأر���س 
وبناء  واال�����س����ت����دام����ة  واحل���ك���م���ة، 
االأ�سا�سية  امل���خ���رج���ات  االن�������س���ان، 
ل��ك��اف��ة م�����س��اري��ع وم���ب���ادرات هيئة 
ركائز  يجعلها  م��ا  املجتمع  تنمية 
ه���ام���ة يف ال���ت���ع���اون امل���ت���ب���ادل بني 
ال���ه���ي���ئ���ة وامل����ن���������س����اآت االأه����ل����ي����ة يف 
االإم����ارة. وان��ط��الق��ا م��ن دوره���ا يف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م االج��ت��م��اع��ي بني 
والثقافات  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
الثقافة  ون�����س��ر  دب����ي،  يف  امل��ق��ي��م��ة 
االأ�سيلة،  االإم����ارات����ي����ة  وال���ق���ي���م 
حر�ست الهيئة على دع�ة املن�ساآت 

االأهلية للم�ساركة.



االثنني  9   يوليو    2018  م   -   العـدد  12372  
Monday   9   July   2018  -  Issue No   1237206

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة املدينة الذهبية الكربى ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1178217 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �سامل علي الزحمي الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف لطيفة ا�سماعيل مال حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اب�بكر م�لفي االجناب�يل

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�ساحة 3.85*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/بقالة املدينة الذهبية الكربى ذ.م.م
BAQALA GRAND GOLDEN CITY LLC

اىل/بقالة املدينة الذهبية الكربى- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
BAQALA GRAND GOLDEN CITY- ONE MAN COMPANY LLC

تعديل �سركاء/ حذف منينه زوجة خالد حممد عبيد الزوين
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة امليدنة للمقاوالت وال�سيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1034176 
تعديل را�س املال/ من null اىل 3000

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/م�ؤ�س�سة امليدنة للمقاوالت وال�سيانة العامة
AL MAIDANA GENERAL CONTRACTING & MAINTANANCE

اىل/امليدنة للمقاوالت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م
 AL MAIDANA GENERAL CONTRACTING & MAINTANANCE- ONE MAN COMPANY

LLC

تعديل ن�ساط/حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�ساط/حذف املقاوالت امليكانيكية )4220903(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جرين اند وايت للخ�سروات والف�اكه

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1968870 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد را�سد علي احل�سيني الطنيجي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انيل ب�رافاكات� فين�سنت
تعديل وكيل خدمات/حذف جا�سم �سيف عامر اجلابري

تعديل ل�حة االعالن/اجمايل من م�ساحة 4.00*1.00 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/جرين اند وايت للخ�سروات والف�اكه

 GREEN AND WHITE VEGETABLES & FRUITS ELECTRICAL AND
WATER HEATING EQUIPMENTS TRADING

اىل/احلياة لتجارة املعدات الكهربائية ومعدات ت�سخني املياه
AL HAYAH ELECTRICAL AND WATER HEATING EQUIPMENTS TRADING

تعديل عن�ان/ Building Owner Name من املالك احمد دروي�س احمد الكتبي اىل برفكت واي للعقارات
Mezanine من اىل UNIT TYPE /تعديل عن�ان

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املعدات الكهربائية- باجلملة )4659102(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة معدات واالت تربيد وت�سخني املياه- باجلملة )4659915(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الف�اكه واخل�سروات الطازجة- بالتجزئة )4721001(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
للحجر  االردين  ال�س�����ادة/املركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1034997:الطبيعي والرخام ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل احمد عبداهلل حممد املال %51

تعديل ورثة/ حذف حممد �سالح احمد عبداهلل املال
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل حممد حاجي املال
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ملبار ج�لد �س.ذ.م.م- فرع اب�ظبي 7 

رخ�سة رقم:CN 2044177 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سام الل احمد مادات�م بارامبات %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

GOLDEN BRIDGE INVESTMENTS LLC ا�سافة ج�لدن برج لل�ستثمار �س ذ م م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

MALABAR JEWELLERY LIMITED ا�سافة ماالبار ج�لري ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سام الل احمد مادت�م بارمبات
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

MALABAR JEWELLERY LIMITED حذف ماالبار ج�لري ليمتد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�سر عبدالرزاق الرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سنرجي لتنظيم 
احل�سابات رخ�سة رقم:CN 2329782 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد را�سد اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بئر للنقليات العامة 

رخ�سة رقم:CN 1228368 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ع��س العبد علي العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خليل ابراهيم عي�سى الدهم�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ارزنة للعقارات ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1145262 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سركة الثالث والثمان�ن لال�ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

 MUBADALA عامة(  م�ساهمة  )�سركة  للتنمية  املبادلة  �سركة  حذف 
DEVELOPMENT COMPANY P J S C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
ي�نيك  جلف  ال�س�����ادة/كافتريا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برو�ستد رخ�سة رقم:CN 2129044  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

جمعه جميل بخيت اجلنيبي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمعه جميل بخيت اجلنيبي من 100% اىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جميب رحمن ب�ث�ر �سيدو حممد %100

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ه�سبة 

CN 2314045:الهرم لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 2045148:سافانا لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم�

قد تقدم�ا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امللك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2073936:لله�اتف املتحركة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9
اإعـــالن

ال�سادة/يونيفر�صال لل�صناعات البال�صتيكية-  باأن:   تعلن مكتب تنمية ال�سناعة 
IN-1000796 :صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م  رقم الرخ�سة ال�سناعية�

قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل االآتي:
تعديل اال�سم التجاري

من: م�صنع يونيفر�صال ويذر ميكر ذ.م.م
اإىل: يونيفر�صال لل�صناعات البال�صتيكية- �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل ال�سكل القان�ين
من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:
يونيفر�صال لل�صناعات البال�صتيكية- �صركة ال�صخ�ش الواحد ذ.م.م

تعديل بخروج ال�سركاء:
ليمتد • فولتا�ش  الظاهري  هالل  حممد  • �صبيب 

ولت�سبح الرخ�سة با�سم املالك:
املزروعي �صيف  حربوت  • غامن 

تنمية  مكتب  مراجعة  اعاله  املذك�ر  االجراء  على  اعرتا�س  لديه  من  كل  وعلى 
ال�سناعه- دائرة عالقات امل�ستثمرين- خالل اأربعة ع�سر من تاريخ ن�سر االإعالن ، 

واإال فلن تقبل االدارة اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

اإعللللللالن رقللم: 2018-49

»ADAFZ00051« :اإلغلاء الرخ�شلة رقللم
�صاحب الرخ�صة: بيرتوتيكنيك�ش ليمتد- فرع

Petrotechnics Limited- Branch

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�صة املذكورة.

فعلى كل �صخ�ش اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�ش مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�صبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�صوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12372 
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�شيمبل ميديا لالعالن- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن 
واال�ست�سارات االداريه انه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية 
العم�مية غر العادية ال�سادر بتاريخ 2018/07/04 بحل 

وت�سفية �سركة
�صيمبل ميديا لالعالن - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  اب�ظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�سار 
امل�ستندات الثب�تيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 ي�ما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإعللللللللالن ت�شفيلللللة �شركللللللللة 

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

�شيمبل لتنظيم الفعاليات- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن 
واال�ست�سارات االداريه انه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية 
العم�مية غر العادية ال�سادر بتاريخ 2018/07/04 بحل 

وت�سفية �سركة
�صيمبل لتنظيم الفعاليات - ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  اب�ظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�سار 
امل�ستندات الثب�تيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 ي�ما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإعللللللللالن ت�شفيلللللة �شركللللللللة 

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/زهرة الظاهر خلياطة 

ازياء ال�سيدات رخ�سة رقم:CN 1112721 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبا�س ح�سني م��سى �ساالري البل��سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حممد عايد الكتبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط وردة زاخر الزياء 

ال�سيدات رخ�سة رقم:CN 1112476 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبا�س ح�سني م��سى �ساالري البل��سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حممد عايد الكتبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

ال�سيد/ �سمر حممد حممد زق�ت
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 امل�دعة بالرقم 111990 
 با�سم : ال�سيد/ �سمر حممد حممد زق�ت 

وعن�انه: �س.ب: 30799 اأب�ظبي دولة االمارات العربية املتحدة �س.ب: 30799 
فاك�س: 026262446 �سارع ال�سالم 

بتاريخ:2008/10/27 وامل�سجلة حتت رقم:91636 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سن�ات  مل��دة ع�سر  املفع�ل  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :2018/05/01  وحتى تاريخ :2028/05/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

ال�سيد/ �سمر حممد حممد زق�ت
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 امل�دعة بالرقم 111989 
 با�سم : ال�سيد/ �سمر حممد حممد زق�ت 

وعن�انه: �س.ب: 30799 اأب�ظبي دولة االمارات العربية املتحدة �س.ب: 30799 
فاك�س: 026262446 �سارع ال�سالم 

بتاريخ:2008/10/27 وامل�سجلة حتت رقم:91636 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن   اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سن�ات  مل��دة ع�سر  املفع�ل  ن��اف��ذة  و�ستظل احلماية 
احلماية يف :2018/05/01  وحتى تاريخ :2028/05/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

للربنامج  الرابعة  ال��دورة  بال�سارقة  الب�سرية  امل���ارد  دائ��رة  ب��داأت 
ي�لي�  �سهري  خطة  �سمن  عمل  ع��ن  الباحثني  لتاأهيل  ال�طني 
واأغ�سط�س للعام 2018م يف ال�سارقة واملنطقة ال��سطى واملنطقة 
ي�لي�   8 امل�افق  االأح��د  اأم�س  ي�م  الربنامج  ب��داأ  . حيث  ال�سرقية 

القادم.  اأغ�سط�س  وي�ستمر حتى 7 
ويقدم الربنامج الدكت�ر من�س�ر جا�سم ال�سام�سي م�ست�سار م�ارد 
للباحثني عن  ال�ظيفية  “املهارات  ، حتت عن�ان  بالدائرة  ب�سرية 
ودبا   ، وكلباء   ، وخ�رفكان   ، والذيد   ، ال�سارقة  يف  وينفذ  عمل” ، 

احل�سن.  وياأتي الربنامج �سمن حر�س الدائرة على رفع ال�عي 
 ، العمل  واأخ��الق��ي��ات  باأ�س�س  عمل  ع��ن  الباحثني  ل��دى  ال�ظيفي 

واالأ�س�ل املهنية لدخ�ل جمتمعات ال�ظائف. 
وغر�س امل�س�ؤولية ال�طنية لديهم ، وبناء �سخ�سيات مهنية واعية 
تقييم  يف  االأع���م���ال  منظمات  ل���دى  امل��ط��ل���ب��ة  ب��امل��ع��اي��ر  ومتحلية 

املتقدمني لل�ظائف ال�ساغرة . 
الربنامج يركز  اأن  ال�سام�سي  الدكت�ر من�س�ر  اأو�سح  ومن جانبه 
�س�ق  يف  التخ�س�سات  جميع  م��ن  املطل�بة  العامة  امل��ه��ارات  على 
احلك�مية  ال�ظيفة  واأه��م متطلبات   ، االإماراتي  احلك�مي  العمل 
املر�سح لل�ظيفة  تاأ�سي�س  واأن��ه يركز على هدف مركزي هام ه�   .

اأواًل ثم يف ال�ظيفة املقبل  باحلر�س على حتقيق اجل���دة يف ذات��ه 
عليها . واأكد باأن ع�امل اجل�دة حتكم جميع متطلبات ال�ظائف 
بالرتكيز  مهتم  الربنامج  ب��اأن  واأ�ساف   . العمل  قطاعات  كافة  يف 
االإبداعي  اجلانب  يف  ت�ؤثر  لك�نها   ، للفرد  املهارية  الناحية  على 
لديه ، حيث ي�سكل االإب��داع عملية تراكمية للمهارات ، التي ترفع 

من معدله بزيادتها. 
وتناول الربنامج  التاأهيلي املهارات النظرية والتطبيقية لل�ظيفة 
 ، وال�سل�كية   ، واملهنية   ، العلمية  امل��ه��اري��ة  ومتطلباتها   ، العامة 
واالأخالقية ، والنف�سية ، والعقلية ، والذهنية . م�ستعر�ساً بيئات 

العمل وج�انبها العملية ، وو�سائل التعامل معها. 

موارد ال�شارقة تبداأ الدورة الرابعة للربنامج الوطني لتاأهيل الباحثني عن عمل

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

عام  قائد  النعيمي  بن عل�ان  الل�اء علي عبداهلل  تفقد 
 ، ال�سامل  املعم�رة  �سرطة  مركز  اخليمة  راأ����س  �سرطة 
م��دي��ر مكتب  �سيف  ب��ن  العميد ط���ارق حم��م��د  ي��راف��ق��ه 
ال�سفري خبر وم�ست�سار  �سيف  ، اخلبر  العام  القائد 
االأداء امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي بالقيادة العامة ، وفريق 
 ، ، بهدف االطمئنان على �سر العمل  التفتي�س االأمني 

القائد  تفتي�س  لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقاً  وذلك 
العام ال�سن�ي وفق املعاير املعتمدة لالطالع على �سر 
االحتياجات ومتطلبات  وال�ق�ف على  العمل  اإج��راءات 
التط�ير والتحديث. وكان يف ا�ستقبالهم ، العقيد وليد 
ال�سامل  امل��ع��م���رة  �سرطة  م��رك��ز  رئي�س  كنف�س  حممد 
ال�سباط  ال�سباط و�سف  م��ن  وع��دد   ، االأف���رع  وم���دراء 
واالأفراد باملركز. وخالل اجل�لة تفقد �سعادته الطاب�ر 
الع�سكري ومركبات ال�سرطة ، ثم اطلع على اأفرع املركز 

للمتعاملني  املقدمة  واخلدمات  العمل  �سر  واإج���راءات 
اآليات  البحث اجلنائي واطلع على  اإىل فرع  ، ثم ت�جه 
�سعادته  واأ���س��اد   ، الق�سايا  متابعة  ون��ظ��ام  العمل  �سر 
اجله�د  ك��ل  ببذل  م�جهاً   ، امل��رك��ز  يف  العاملني  بجه�د 
فرع  تفقد  كما   ، املنطقة  وا�ستقرار  اأم��ن  على  للحفاظ 
امل��رور واحل���ادث وعدد من االأف��رع واطلع خاللها على 
اإجراءات �سر العمل من حيث �سرعة تخطيط احلادث 
لالأنظمة  �ساعد  �سركة  مع  والتن�سيق  التعاون  وعالقة 

املرورية. ويف اإطار اجل�لة ، عقد قائد عام �سرطة راأ�س 
تطبيق  من  للتاأكد  املركز  �سباط  مع  اجتماعاً  اخليمة 
امل��ه��ام االإداري�����ة  ال�����س��ن���ي م��ن ح��ي��ث  م��ع��اي��ر التفتي�س 
اخلا�سة باملنفذ وذلك �سمن اإطار حتقيق ا�سرتاتيجية 
اخلدمات  تقدمي  �سمان  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة 
وال�سفافية  والكفاءة  وفق معاير اجل�دة  كافة  االأمنية 
وت�جيه  العمل  وحت��دي��ات  متطلبات  على  وال���ق���ف   ،

الت��سيات �سعياً لتعزيز االأمن واالمان.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

ا�ستقبل م�ست�سفى ال�سيخ خليفة التخ�س�سي يف راأ�س اخليمة 
نح� 50 األف مراجعاً  يعان�ن من االأورام املختلفة، واأمرا�س 
القلب واالأوعية الدم�ية واأمرا�س االأع�ساب واالأمرا�س ذات 
العالقة، اإ�سافة اإىل مراجعي ق�سم الط�ارئ  خالل الن�سف 
األ��ف مراجعاً عن     35 ب�  االأول من العام اجل��اري، مقارنة 

الفرتة ذاتها من العام املا�سي  بزيادة وقدرها 28 يف املئة. 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي للم�ست�سفى  ال��رئ��ي�����س  اأف����اد  ع��ل��ى ذل���ك  وت��ع��ل��ي��ق��اً 

املراجعني  ع����دد  ب�����اأن  �س�نغ”   ه�����ن  “مي�نغ  ال���دك���ت����ر 
اأن  اىل  من�هاً  افتتاحه،  منذ  م�ستمرة  زي��ادة  يف  للم�ست�سفى 
وزيادة  الطيبة  وال�سمعة  الرفيع  امل�ست�ى  ب�سبب  ياأتي  ذلك 
الطبية  ب��ك���ادره  الثقة  وارت��ف��اع  امل�ست�سفى  بخدمات  ال�عي 
والفنية، حيث اأجرى 900 عملية كربى ومت��سطة �سملت 
عمليات ا�ستئ�سال لالأورام وعمليات القلب وجراحات دقيقة 

لالأع�ساب.
يف  مراجعاً  األ��ف   22.500 ا�ستقبل   امل�ست�سفى  اأن  واأو�سح 
ق�سم الط�ارئ، فيما ا�ستقبلت العيادات اخلارجية 26.500 

ال���ف م��راج��ع��اً ب��زي��ادة وق���دره���ا  27 يف امل��ئ��ة ع��ن مراجعي 
املا�سي، فيما  العام  ذاتها من  الفرتة  العيادات اخلارجية يف 
قفزت العمليات التي مت اجراوؤها والتي يقع معظمها �سمن 
اجلراحات الدقيقة يف  القلب واالأع�ساب واالأورام لت�سل اىل 

املا�سي.   العام  من  االأول  بالن�سف  % مقارنة   22
ال��ع��دي��د من  اط����الق  االأول مت  ال��ن�����س��ف  اأن����ه يف  اإىل  ول��ف��ت 
املتميزة للمر�سى فقط  الرعاية الطبية  اخلدمات  لت�فر 
جهاز  اح��دث  يعد  وال���ذي   viewray ج��ه��از   تد�سني  مت 
للعالج اال�سعاعي املدمج بتقنية الرنني املغناطي�سي والذي 

اف�سل  نتائج  الإع��ط��اء  امل��ت��ح��دة،  ال���الي��ات  خ���ارج  االأول  يعد 
تقدمي خدمة طبية متميزة  بهدف  وذل��ك   ، االأورام  ملر�سى 

باأعلى معدالت اجل�دة وال�سرعة يف عالج مر�سى االأورام.
خليفه  ال�سيخ  م�ست�سفى  يف  الطبية  املختربات  ح�سلت  كما 
التخ�س�سي يف راأ���س اخليمة على �سهادة االع��رتاف الدويل 
للم�ا�سفات ISO 15189  املخت�سة باملختربات الطبية، 
ال��دول��ة حت�سل على االع���رتاف الدويل  ك��اأول خمتربات يف 
للم�ا�سفات ISO 15189   يف الفح�س اجليني ل�سرطان 

الثدي واملبي�س وفح�س ال�سل�سلة ال�راثية لالأورام.

وجه باحلفاظ على  اأمن املنطقة 

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يتفقد �شرطة املعمورة 

جراحية  عملية   900

%  28 بزيادة  اأ�شهر   6 يف  التخ�ش�شي  خلليفة  مراجع  األف   50

وزير ال�شياحة املغربي ي�شيد مب�شاركة االإمارات يف »مو�شم طانطان« 

هيئة االأنظمة واخلدمات الذكية 
ت�شتعد لتوحيد مراكز خدمة املتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

 - ال�سحة  دائ��رة  رئي�س  اآل حامد  ال�سيخ عبداهلل بن حممد  ح�سر معايل 
اب�ظبي ور�سة العمل التي نظمتها “هيئة االأنظمة واخلدمات الذكية” يف 
اأب�ظبي م�ؤخرا بهدف ت�حيد مراكز خدمة املتعاملني يف حك�مة اأب�ظبي 
اإىل مركز “مت” للخدمة امل�حدة لتهيئة مراكز خدمة املتعاملني يف االإمارة 
للعمل �سمن منظ�مة م�حدة جتمع اجلهات احلك�مية حتت مظلة واحدة 
بهدف حتقيق روؤية حك�مة اأب�ظبي يف ت�سهيل حياة ال�سكان وت�فر كافة 

�سبل النجاح لهم اإ�سافة اإىل تعزيز البيئة االقت�سادية لالإمارة.
وتعد “مت” من�سة حك�مية االأوىل من ن�عها على م�ست�ى املنطقة تهدف 
اإىل تقدمي خدمات م�حدة و�ساملة تري جتربة املتعاملني ومتّكن اجلهات 
اآمنة ..  احلك�مية من تبادل بيانات ال�ثائق احلك�مية رقمياً عرب قن�ات 
والتعليم  ال�سكن  مثل  القطاعات  كافة  امل�ستقبلي  ال��ن��م���ذج  ه��ذا  وي�سمل 
وال�سحة والرتفيه واالأ�سرة واملجتمع وغرها على اأن يتم اإطالق املرحلة 
اأب�ظبي  يف  م��راك��ز   3 باإن�ساء   2018 ن�فمرب  م��ن  االأول  يف  منه  االأوىل 

والعني والظفرة ت�سمل 80 باملائة من معامالت اجلهات احلك�مية. 
ال�سعدي  �سعيد  رو�سة  الدكت�رة  �سعادة  ح�سرتها  التي   - ال�ر�سة  ورك��زت 
مدير عام الهيئة اىل جانب عدد من املدراء وامل�ظفني من خمتلف اجلهات 
احلك�مية يف االإمارة - على اأهداف امل�سروع التي ت�سمل كيفية نقل مراكز 
اختيار  اإىل  اإ���س��اف��ة  “مت”  خدمة  مركز  اإىل  املتعاملني  خدمة  وم�ظفي 
وتاأهيل امل�ظفني للعمل �سمن مراكز “مت” وتقدمي اخلدمات وفق اأرقى 
امل�ست�يات اإ�سافة اإىل طرح برنامج حتفيزي للجهات احلك�مية والعاملني 
يف مراكز “مت” لدعم حت�ل اخلدمات ورفع كفاءتها وتن�عها ف�ساًل عن 
من�سة  وت�فر  امل��راك��ز  خمتلف  يف  الت�ساميم  ت�حيد  مهمة  الهيئة  ت���يل 

اإلكرتونية متكاملة تدير خدمة املتعاملني يف اأب�ظبي.
ال�سحة  دائ���رة  رئي�س  ح��ام��د  اآل  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأك���د 
اإىل مركز  اأب�ظبي  املتعاملني حلك�مة  “اإن ت�حيد مراكز خدمة  اأب�ظبي 
اأن �سعادة املتعاملني �ستبقى الغاية االأ�سا�سية للعمل  ه� تاأكيد على  “مت” 
احلك�مي ففي نهاية هذا العام �سنحتفي بهذا االإجناز امللم��س الذي يحقق 
االأنظمة  هيئة  جه�د  بف�سل  احلك�مية  اخل��دم��ات  تقدمي  يف  ن�عية  نقلة 
واخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة واجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة ل��الرت��ق��اء ب��ت��ق��دمي اخلدمات 

احلك�مية وو�سع �سعادة املتعامل اأوال«.
وقالت �سعادة الدكت�رة رو�سة ال�سعدي مدير عام هيئة االأنظمة واخلدمات 
الذكية “حتر�س الهيئة على تعزيز اجله�د امل�سرتكة بني خمتلف اجلهات 
احل��ك���م��ي��ة يف �سبيل ت��ق��دمي اأرق����ى اخل��دم��ات احل��ك���م��ي��ة واإث�����راء جتربة 
وامل�ساريع  اخل��دم��ات  م��ن  الق�س�ى  اال�ستفادة  م��ن  ومتكينهم  املتعاملني 
ال�ر�سة تهدف  ان  “ ..م�سرة اىل  باأقل جهد ووق��ت  الهيئة  تقّدمها  التي 
اىل تعريف اجلهات امل�ساركة مبنظ�مة خدمات اأب�ظبي احلك�مية امل�حدة 
“مت” التي ترتكز على االبتكار و�سال�سة الت�سميم كدعائم اأ�سا�سية لتقدمي 
ا�ستباقي  ب�سكل  املتعاملني  وتطلعات  احتياجات  تلبي  متكاملة  خ��دم��ات 
اإمارة  مكانة  تعزيز  يف  الهيئة  دور  يدعم  مب��ا  عاليتني  وك��ف��اءة  وب�سه�لة 

اأب�ظبي كمركز عاملي لالبتكار التكن�ل�جي.
تاأهيل  يف  احلك�مية  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأهمية  على  ال�سعدي  واأك���دت 
للمتعاملني  ا�ستثنائية  ال�طنية لتقدمي جتربة حك�مية  الك�ادر  وتدريب 
املتعاملني” التي  اإ�سعاد  “معادلة  اأعلى م�ست�يات اجل�دة متا�سياً مع  وفق 
اأطلقتها حك�مة اأب�ظبي بهدف تر�سيخ مفاهيم ال�سعادة وتعزيزها لت�سبح 

ممار�سة وثقافة يف اجلهات احلك�مية.
والفني  التقني  الدعم  تقدمي  على  الهيئة  حر�س  اإىل  ال�سعدي  واأ���س��ارت 

جلميع اجلهات احلك�مية الإجناح جتربة القناة الرقمية امل�ّحدة.
و�سيتم تر�سيح عدد من امل�س�ؤولني من قبل اجلهات احلك�مية امل�ساركة مثل 
دائرة التنمية االقت�سادية القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي ودائرة ال�سحة 
والبلديات  العمراين  التخطيط  ودائرة  واملعرفة  التعليم  ودائرة  باأب�ظبي 
الغذائية  للرقابة  اأب�ظبي  وجهاز  لالإ�سكان  اأب�ظبي  وهيئة  النقل  ودائ��رة 
االجتماعية و�سندوق معا�سات  التنمية  ودائ��رة  وال�سياحة  الثقافة  ودائ��رة 

ومكافاآت التقاعد الإمارة اأب�ظبي ودائرة الق�ساء.

•• اأبوظبي -وام: 

احتفلت الهيئة العامة لل�س�ؤون االإ�سالمية واالأوقاف 
بال�سند  ال��ق��راآن  حفظة  من  الثانية  الدفعة  بتخريج 
بروايتي  و���س��ل��م  عليه  اهلل  �سلى  ال��ن��ب��ي  اإىل  املت�سل 
خريجا   139 وع��دده��م  عا�سم  ع��ن  و�سعبة  حف�س 

وخريجة.
���س��ه��د ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ب��اأب���ظ��ب��ي.. ال��دك��ت���ر حممد 
اخلريجني  منح  وال��ذي  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر 
ح�سب  م�قعة  بال�سند  االإج��ازة  �سهادات  واخلريجات 

االأ�س�ل مهنئا اإياهم بهذا ال�سرف العلمي الكبر.
كتاب اهلل عناية  اأول���ت  “ االإم����ارات  اإن  الكعبي  وق��ال 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغف�ر  عهد  منذ  فائقة 
اأعلى  اأن  املعل�م  ثراه” .. ومن  “طيب اهلل  نهيان  اآل 
االأ�سانيد واأ�سماها تلك التي نقلت اإلينا القراآن الكرمي 

مت�اترا بالقراءات الع�سر جيال بعد جيل«.
بال�سند  االإج��ازة  اأطلقت مبادرة  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�سار 

وقيمها..  ور�سالتها  وروؤيتها  ال�سرتاتيجيتها  حتقيقا 
حيث اآتت هذه املبادرة يانع ثمارها لنحتفل بتخريج 
�ستبقى  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  ون����ه  الثانية.  ال��دف��ع��ة 
هدفها  م�����س��ت��دام��ة  ومنهجية  واب��ت��ك��ار  مت��ي��ز  من�سة 
تك�ين اأجيال من اأبناء دولة االإمارات العربية املتحدة 
وم�سرة  وقيما  �سندا  وال��ق��راآن  العلم  راي��ة  يرفع�ن 
الدرعي ع�س� جمل�س  قال عمر   .. متيز. من جهته 
االإم��ارات لالإفتاء اإن الهيئة ت�سعى اىل ر�سم م�سارات 
جديدة يف اإحياء هذا العلم، وتاأهيل قرائنا االأماجد، يف 
جماالت القراءات ال�سبع والع�سر ال�سغرى والكربى.. 
رائ��دا يف  امل�سروع م�سروعا  اأن يك�ن هذا  اإىل  وتتطلع 
خدمة القراآن واإتقانه وروايته باالأ�سانيد املت�سلة اإىل 
النبي لتت�سل هذه اجله�د املرتامية ببع�سها وت�سكل 
التي  االإم�����ارات  يف  معا�سرة  م��ت��ف��ردة  ذهبية  �سل�سلة 
طاملا قدمت م�ساريع قراآنية واأقامت حمافل وبرامج 
وج�ائز للتباري يف هذا املجال الإتقانه وحيازة ق�سب 

ال�سبق فيه.

•• طانطان- وام:

اأ����س���اد م���ع���ايل حم��م��د ���س��اج��د وزي���ر 
وال�سناعة  اجل���ي  والنقل  ال�سياحة 
االجتماعي  واالق��ت�����س��اد  التقليدية 
االإم���ارات  دول���ة  امل��غ��رب مب�ساركة  يف 
طانطان  م����ه����رج����ان  يف  امل���ت���م���ي���زة 
امل�ا�سم  املت�ا�سل على مدار  ودعمها 
ذلك  ج��اء  احل��ايل.  وامل��سم  املا�سية 
خالل احلفل الر�سمي للدورة ال� 14 
من م��سم طانطان الذي ح�سره كل 
فار�س  رك��ن طيار  ال��ل���اء  من معايل 
اإدارة  خ��ل��ف امل���زروع���ي رئ��ي�����س جل��ن��ة 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
حممد  و�سعادة  باأب�ظبي  والرتاثية 
م�ؤ�س�سة  رئ��ي�����س  ب��ن��ي��ع��ي�����س  ف��ا���س��ل 

طانطان. مل��سم  “امل�كار” املنظمة 
واأك��������د م����ع����ايل حم���م���د ����س���اج���د اأن 

الدائمة  االإم�������ارات  دول����ة  م�����س��ارك��ة 
يف م��ه��رج��ان ط��ان��ط��ان ���س��اه��م��ت يف 
تط�يره واالإرتقاء مب�ست�ى املحت�ى 
ال�����ذي ي��ق��دم��ه يف ���س��ب��ي��ل االإرت����ق����اء 
لالأجيال  ونقله  واإح��ي��ائ��ه  ب��ال��رتاث 
اأب�ظبي  ف���رق���ة  ك���ان���ت   . امل��ت��ع��اق��ب��ة 
اإدارة  للجنة  التابعة  ال�سعبية  لفن�ن 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
ا�ستعر�ست  قد  باأب�ظبي  والرتاثية 
اأ�سالة  تعك�س  التي  ال�سعبية  فن�نها 
االإم�����ارات�����ي وذل�����ك �سمن  ال������رتاث 
من   14 ال���  للدورة  الر�سمي  احلفل 
الل�اء  م��سم طانطان. وقال معايل 
م�ساركة  اإن  امل���زروع���ي  خ��ل��ف  ف��ار���س 
دول���ة االإم�����ارات يف ف��ع��ال��ي��ات م��سم 
املغربية  اململكة  يف  الثقايف  طانطان 
التجربة  تاأتي من منطلق  ال�سقيقة 
ال��ن��اج��ح��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن ال�����س��ق��ي��ق��ني يف 

كافة  على  امل�����س��رتك  ال��ث��ق��ايف  العمل 
ال�سعد ومبا يعزيز احل�ار والتبادل 
الثقايف من خالل هذا االأداء الثقايف 
يعك�س وجه طانطان  ال��ذي  ال�طني 
التاريخي املتمكن من اأبجدية املحبة 
والت�سامح. واأ�ساف اأن م�ساركة دولة 
الثقايف  احل����دث  ه����ذا  يف  االإم��������ارات 
اأ�سبحت   2014 العام  منذ  الفريد 
للتاأكيد  م��ت��ج��ددة  ���س��ن���ي��ة  منا�سبة 
املميزة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ع��ل��ى 
وعلى م�سرة  ال�سقيقني  بلدينا  بني 
واالإبداع  بالعطاء  احلافلة  التعاون 
اأر�سى ق�اعدها املتينة املغف�ر  والتي 
ل��ه��م��ا ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
الثاين  احل�سن  امللك  نهيان وجاللة 
“ طيب اهلل ثراهما “ وي�ا�سل قيادة 
�سفينتها بكل عزم وثبات الي�م نح� 
�ساحب  والتميز  التط�ر  من  املزيد 

اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
وجاللة امللك حممد ال�ساد�س عاهل 
اأنه  اإىل  ول���ف���ت   . امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
ب��ال��ت���ازي م��ع اإط���الق اأه���م امل�ساريع 
العامل  م�������س���ت����ى  ع���ل���ى  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
جن��ح��ت دول����ة االإم������ارات ع��ل��ى مدى 
املا�سية يف ت�سجيل  القليلة  ال�سن�ات 
قائمة الرتاث  يف  مميزة  عنا�سر   8
 “ الي�ن�سك� وهي  العاملي يف منظمة 
ال�سقارة وال�سدو والتغرودة والعيالة 
والرزفة  العربية  والقه�ة  واملجال�س 
والعازي«. ون�ه اإىل اأن م�ساركة دولة 
االإمارات يف فعاليات هذه الدورة من 
وا�سعة  تاأتي  الثقايف  م��سم طانطان 
وفاعلة تتنا�سب مع مكانتها الدولية 
حراك  م��ن  ت�سهده  وم��ا  املت�ساعدة 
ثقايف وفني مميز ومبا ي�سكل فر�سة 

رائعة الإبراز االإبداع االإماراتي حيث 
و�ساملة  م��ت��ن���ع��ة  م�����س��ارك��ت��ن��ا  ت��اأت��ي 
ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف ال��ف��ع��ال��ي��ات وذل���ك 
ثقافية  اأن�����س��ط��ة  م���ن  ت�����س��م��ل��ه  مب���ا 
وفلكل�رية.  واأدب��ي��ة  و�سعرية  وفنية 
نحتفي  ونحن  “ اإن��ن��ا  معاليه  وق��ال 
ال�سيخ  م��ي��دان  يف  ج��دي��دة  بفعاليات 
اإقليم  يف  ال��ه��ج��ن  ل�����س��ب��اق��ات  زاي�����د 
ن�عها  م��ن  االأك���رب  احللبة  طانطان 
احتفاليتنا  ن�ا�سل  اإمن��ا  اإفريقيا  يف 
“ تقديرا  زاي������د  “ ع�����ام  ب�����  ك���ذل���ك 
الإجن��ازات املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ الذي 
زرع فينا ع�سق ال��رتاث واالعتزاز به 
االأ�سيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  وح��ب 
العربية  ال��ع��الق��ات  اأف�����س��ل  واأر����س���ى 
اململكة  مع  خا�س  وب�سكل  والدولية 

املغربية ال�سقيقة«.

» ال�شوؤون االإ�شالمية « تخرج الدفعة الثانية من » احلفاظ بال�شند «

فقد املدع�/ حممد عبداحلميد 
، بنغالدي�س   حممد عبداملجيد 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�������از ����س���ف���ره رقم 
)AC7984446( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ي�ن�س   / امل������دع�������  ف����ق����د 
امل��غ��رب   اجلن�سية   ، كيحل 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�������������از   -
 )3 7 3 6 3 7 5 R F (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������س���ال 

0561998671

فقدان جواز �شفر
فقد املدع� / زيبا �سلطانه 
ال���ه���ن���د     ، ج����ع����ف����ر  �����س����ي����د 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6694494L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������س���ال 

0582521979

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل��دع��� / م���رزا على 
خان عطا حممد ، باك�ستان   
اجلن�سية - ج�از �سفره رقم 
)4114242( من يجده 
عليه االت�سال بتليف�ن رقم  

0554715755

فقدان جواز �شفر
ا�سرف  ع��ل��ى   / امل���دع����  ف��ق��د 
حم������م������د ح��������ار���������س ع������ل������ى ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������س������ف������ره  ج����������������از   -
من   )0958236BH(
يجده عليه االت�سال بتليف�ن 

رقم  0507729557

فقدان جواز �شفر
فقد املدع�/نلى �سل�س كا�س ، 
الفلبني اجلن�سية  ج�از �سفره 
 )3849878EC( رق���م 
ي���ع���ر عليه  -ي����رج����ى مم����ن 
الفلبينية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة اال����س���ه���م رقم 
1184206 با�سم/  خديجه 
خ��������ايف و�������س������اح ال�����ث�����م�����ري ، 
ال�احة  ���س��رك��ة  م����ن   ����س���ادرة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ر - ����س م ع   
وعلى  ���س��ه��م   271 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0508369666

فقدان �سهادة اأ�سهم ت
ف���ق���دت ����س���ه���ادة اال����س���ه���م رقم 
يحيى  ب��ا���س��م/   1184413
�����س����ي����ف م�����ط�����ر ال�����ث�����م�����ري ، 
ال�احة  ���س��رك��ة  م����ن   ����س���ادرة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ر - ����س م ع   
وعلى  ���س��ه��م   271 وع����دده����ا 
بالرقم  االت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0508369666
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

حت���ت رع���اي���ة ���س��ع��ادة ال���ل����اء عبد 
العام  ال���ق���ائ���د  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
القيادة  دب���ي، ن���ظ���م���ت  ل�������س���رط���ة 
وبالتعاون  دب���ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
يف  العقاري  التنظيم  م�ؤ�س�سة  مع 
الثقافة  ن�سر   « بعن�ان  ن���دوة  دب��ي 
العقارية«،  ال�سركات  بني  االأمنية 
ال�سباط مبنطقة  ن��ادي  وذل��ك يف 
املهند�س  �سعادة  القره�د، بح�س�ر 
مروان بن غليطه املدير التنفيذي 
مل����ؤ����س�������س���ة ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����ع����ق����اري، 
وال��ع��م��ي��د ���س��امل ال��رم��ي��ث��ي مدير 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث 
حممد  ح��ارب  والعقيد  اجلنائية، 
ال�سام�سي مدير اإدارة الفعاليات يف 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية، واالأ�ستاذ بطي الفال�سي 

االأم��ن��ي��ة يف  ال��ت���ع��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
املجتمع،  الإ���س��ع��اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
املهري  ����س���امل  حم���م���د  وامل�����ق�����دم 
رئي�س ق�سم الت�عية من اجلرمية 

وعدد  االأم��ن��ي��ة،  الت�عية  اإدارة  يف 
وممثلي  دب��ي  �سرطة  م�ظفي  من 

ال�سركات العقارية.
ت�حيد  ���س��ب��ل  ال����ن����دوة  ون���اق�������س���ت 

باآلية  املتعلقة  االإج���راءات  وتنظيم 
اإع�����الن ال�����س��رك��ات ال��ع��ق��اري��ة عن 
املُ����راد بيعها،  ال��ع��ق��اري��ة  ال����ح���دات 
ا�ستخدامها  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 

الن�سية  ال����ر�����س����ائ����ل  خل�����دم�����ات 
واالت���������س����االت مب���ا ال ي��ت�����س��ب��ب يف 
اإزعاج اأفراد اجلمه�ر ب�سبب ارتفاع 
ع���دده���ا. واأك������د امل��ه��ن��د���س م����روان 
الندوة  من  الهدف  اأن  غليطه  بن 
القيادة  ب��ني  ال��ت���ا���س��ل  تعزيز  ه��� 
وم�ؤ�س�سة  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ال�سركات  وبني  العقارية  التنظيم 
من  العقاري�ن  وال�كالء  واملكاتب 
والتثقيف  والتعاون  التن�سيق  اأجل 
ال��ن��ظ��ر، وو�سع  وج���ه���ات  وت���ب���ادل 
املتعلقة  ل���ل���م�������س���ك���الت  احل�����ل������ل 
االت�ساالت  م��ن  ال��ن��ا���س  ب�����س��ك��اوى 
قبل  م��ن  يتلق�نها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رة 

هذه اجلهات.
اأن  ب��ن غليطه  امل��ه��ن��د���س  واأ����س���اف 
عقاريا  م��ك��ت��ب��ا   2113 ه��ن��ال��ك 
و5200 وكيل عقاري م�سجل�ن يف 
اإمارة دبي، وهذه الندوة ت�ساهم يف 

جمع ممثلني عنهم من اأجل تبادل 
م�ساألة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
وات�ساالتهم  ال�������س���رك���ات  ت���روي���ج 

باجلمه�ر.
الرميثي  العميد  اأ�سار  جانبه،  من 
ه�  ال����ن����دوة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل 
ال�سركات  م��ع  ال�����س��ك��اوى  مناق�سة 
ال���ع���ق���اري���ة، واب���ت���ك���ار ح���ل����ل ح�ل 
ات�ساالت  تعدد  النا�س من  �سكاوى 

ب��ه��م، م�ؤكداً  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��رك��ات 
تلقي بالغات اإزعاج من قبل بع�س 
اأفراد املجتمع ح�ل كرة االت�سال 

بهم من ال�سركات العقارية.
من  تفاعاًل كبراً  الندوة  و�سهدت 
العقارية  ال�����س��رك��ات  مم��ث��ل��ي  ق��ب��ل 
ال�����ذي�����ن ق�����دم������ا جم���م����ع���ة من 
تنظيم  اأج��������ل  م�����ن  امل�����ق�����رتح�����ات 
للرتويج  بالنا�س  االت�سال  عملية 

هناك  ي��ك���ن  اأن  ومنها  ل��ل��ع��ق��ارات، 
اإل���ك���رتون���ي���ة م�����ح����دة اأو  م��ن�����س��ة 
خا�سة  م�����ح����دة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة 
اإىل  العقارات،  �سراء  يف  بالراغبني 
جانب تدريب امل�ظفني املخت�سني 
املُثلى  الطريقة  ح�ل  ال�سركات  يف 
العمالء،  مع  والت�ا�سل  لالت�سال 
املنا�سب الذي ال  الت�قيت  واختيار 

يت�سبب يف اإزعاجهم.

•• دبي -وام:

ال��رائ��دة يف  احل��رة   - املنطقة  املتعددة  لل�سلع  دب��ي  حقق مركز 
العامل وال�سلطة التابعة حلك�مة دبي املخت�سة بتجارة ال�سلع 
لالأرقام  غيني�س  م��س�عة  يف  جديدا  رقما  ام�س   - وامل�ساريع 
م��ن حيث  ال��ع��امل  يف  ���س���ر مقطعة  اأح��ج��ي��ة  الأك���رب  القيا�سية 

امل�ساحة وذلك احتفاال ب� “عام زايد«.
األ���ف قطعة   12 اأك���ر م��ن  وت��ت��ك���ن االأح��ج��ي��ة اخل�سبية م��ن 
متثل مبجملها ال�سعار الر�سمي للمبادرة ال�طنية ومتتد على 

م�ساحة تزيد عن 6 اآالف مرت مربع يف منطقة اأبتاون دبي.

دبي  مل��رك��ز  االأول  التنفيذي  الرئي�س  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
لل�سلع املتعددة اإن املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأم�ر  فريد  واإدراك  ب�سرة  امتلك  ثراه” قائد  اهلل  “طيب 
ال�سعي  م�ا�سلة  على  و�سجع  م���ؤث��رة  �سخ�سية  �ساحب  وك��ان 
نح� التميز .. م�سيفا اأن التط�ر الذي حققته دولة االإمارات 
 .. حتقيقها  ع��ل��ى  وت�سميمه  ال��ط��م���ح��ة  روؤي��ت��ه  بف�سل  ج���اء 
للتاأمل  للجميع  هامة  فر�سة  “ه�  زاي��د  “عام  اأن  اإىل  م�سرا 
يف هذا ال�اقع. من جانبه اأ�سار كيفن �س�ذام حمكم ر�سمي من 
م��س�عة غيني�س لالأرقام القيا�سية اإىل اأن دبي ودولة االإمارات 
اأ�سبحتا م�سه�رتني بتحطيم االأرقام القيا�سية واأنهما تعمالن 

من�ها   .. ومثرة  جديدة  بطرق  امل�ست�ى  رفع  على  با�ستمرار 
باأن الرقم القيا�سي لي�س اإبداعيا فح�سب بل يعك�س ب�سكل فريد 
من ن�عه اعتزاز البالد باالأب امل�ؤ�س�س امللهم ..مهنئا مركز دبي 

لل�سلع املتعددة على هذا االإجناز.
ومت الك�سف عن هذه االأحجية خالل حفل اأقيم بح�س�ر نخبة 
من  االأخ���رة  القطع  ل��سع  اجتمعت  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  م��ن 

االأحجية يف مكانها.
ومتا�سيا مع التزام مركز دبي لل�سلع املتعددة باال�ستدامة �ستتم 
امل�سروع  من  االنتهاء  بعد  االأحجية  قطع  جميع  تدوير  اإع��ادة 

حتت اإ�سراف بلدية دبي.

•• دبي-الفجر:

العام  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  الل�اء  �سعادة  ك��رم 
البيئة  ت�س�ير  م�سابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  دب���ي  ل�سرطة 
ال�����س��رط��ي��ة اجل���دي���دة يف ���س��رط��ة دب����ي، وذل����ك خالل 
اأق��ي��م يف ���س���ق مدينة ج��م��را، بح�س�ر  احل��ف��ل ال���ذي 
باالإنابة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ن��اب���دة  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة 
لهيئة دبي للثقافة والفن�ن، نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
جائزة حمدان بن حممد بن را�سد للت�س�ير ال�س�ئي، 
دبي  ملجل�س  العام  االأم��ني  ح��ارب  �سعيد حممد  و�سعاد 
ال��ري��ا���س��ي، وم�����س��اع��دي ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي 
وال�سيد حممد ال�سحي الرئي�س التنفيذي للعمليات يف 
حي دبي للت�سميم، وعدد من مديري االإدارات العامة 

ومراكز ال�سرطة.
ب�����داأ احل���ف���ل ب��ت��ك��رمي ال�����س��رك��اء م���ن ج���ائ���زة حمدان 
ال�س�ئي،  للت�س�ير  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن 

ل��ل��ت�����س��م��ي��م، و���س��رك��ة ديجيتال  دب����ي  وم���ؤ���س�����س��ة ح���ي 
فالك�ن ومدينة جمرا، ثم كرم القائد العام ل�سرطة 
التحكيمية يف اجلائزة، كما �سمل  اللجنة  اأع�ساء  دبي 

التكرمي املتعاونني من امل�ؤ�س�سات ال�سريكة.
الف�ت�غرايف  الت�س�ير  ف��ئ��ة  ع��ن  االأول  ب��امل��رك��ز  ف���از 
اأمل  ح�سلت  ف��ي��م��ا  الفليبني  م��ن  دان��ي��ل���  ���س��ي��ل��ف��ادور 
وجاء  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  على  ع�ساف  نظمي  عبدالكرمي 
امل��ت�����س��اب��ق حم��م��د ع�����ادل ح�����س��ن اجل���ن���اب���ي يف املركز 

الثالث. 
وعن فئة مقطع الفيدي� فاز املت�سابق رو�ستامغ�ن دادا 
باملركز االأول، فيما ح�سل املت�سابق برنارد ج�ريت على 
الدو�سري  يعق�ب  ن�اف  املت�سابق  وجاء  الثاين،  املركز 

من اململكة العربية ال�سع�دية يف ملركز الثالث.
مببنى  امل���ظ��ف��ني  ل�سعادة  ج��ن��اح  اأف�����س��ل  م�سابقة  ويف 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي ف���ازت ك��ل م��ن االإدارة 
للقيادة  التنظيمي  واملكتب  الب�سرية  للم�ارد  العامة 

العامة على املركز االأول منا�سفًة، بينما ح�سلت االإدارة 
ال��ث��اين، وجاءت  امل��رك��ز  املجتمع على  الإ���س��ع��اد  ال��ع��ام��ة 

االإدارة العامة للتميز والريادة يف املركز الثالث.
وق����ال ال��ع��ق��ي��د ال�����س��ي��خ حم��م��د ع��ب��داهلل امل��ع��ال، مدير 
االإدارة العامة للتميز والريادة يف �سرطة دبي، اأن هذه 
اجلائزة مت اإطالقها بناء على ت�جيهات �سعادة القائد 
امل�ؤ�س�سية  امل��ب��ادرات  اإح���دى  دب��ي، وه��ي  ال��ع��ام ل�سرطة 
التي تخدم حتقيق الت�جه اال�سرتاتيجي ل�سرطة دبي 
واملتمثل يف اإ�سعاد امل�ظفني واإيجاد بيئة عمل حمفزة 
ت�����س��اه��م يف رف���ع م��ع��دالت ال��ر���س��ا ال���ظ��ي��ف��ي، وتعمل 
م�سيفا  امل�ظفني،  اإنتاجية  رف��ع  على  ذات��ه  ال���ق��ت  يف 
ا�ستقطاب  يف  جنحت  جمتمعية  كمبادرة  اجل��ائ��زة  اأن 
جن�سياتهم  مب��خ��ت��ل��ف  املجتمع   ����س���رائ���ح  خم��ت��ل��ف 
مبانيها  دب��ي  �سرطة  اأب����اب  بفتح  وذل���ك  وثقافاتهم، 
وامل��ن�����س��اآت ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ل��ل��ج��م��ه���ر اخل���ارج���ي بهدف 
اإىل  الداخلية فيها، م�سرا  العمل  بيئة  االط��الع على 

اأن ذلك �ساهم يف ت�سكيل انطباع عام لدى املجتمع عن 
م�ؤكدا  االأمنية،  ال�سرطية  للم�ؤ�س�سة  مغايرة  �س�رة 
م�ست�ى  على  تناف�سية  نتائج  �سيخدم حتقيق  ذلك  اأن 
م�ؤ�سر ثقة املجتمع يف ال�سرطة، وم�ؤ�سر �سعادة املجتمع 

اخلارجي. 
ات�سال  قناة  تعترب  اجلائزة  اأن  املعال  العقيد  واأ�ساف 
ال�سرطة وخارجها،  امل���اه��ب م��ن داخ��ل  وت���ا���س��ل م��ع 
يف  املخت�سة  االإداري�����ة  ال����ح���دات  بع�س  منحت  ح��ي��ث 
اإ�سافية  م��ي��زة  االإع��الم��ي  االإن��ت��اج  ال�سرطة يف جم��ال 
بع�س  يف  واخل�����ربات  امل����اه���ب  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف  متمثلة 
والت�س�ير  ال���ف����ت����غ���رايف  ك��ال��ت�����س���ي��ر  جم���االت���ه���ا، 
التلفزي�ين واالإنتاج ال�سينمائي الق�سر الذي يحمل 
الر�سائل االإعالمية املركزة والتي من �ساأنها اأن حتدث 
التاأثر املطل�ب يف اإي�سال ر�سائل ال�سرطة اإىل املجتمع 

ب�س�رة وا�سحة و�سهلة.
عمل  فريق  رئي�س  احل��م��ادي،  وداد  قالت  جانبها  م��ن 

امل�����س��اب��ق��ة،  اأن االإق��ب��ال ك��ان ك��ب��را على اجل��ائ��زة واأن 
ال��ع��م��ل خ���الل ال��ف��رتة ال�����س��اب��ق��ة ج���رى ع��ل��ى م�ست�ى 
مرحلتني، مرحلة امل�ساركة العامة، تلتها مرحلة فرز 
املخت�سرة  القائمة  اإىل  و�س�اًل  وت�سنيفها  امل�ساركات 
ف�ت�غرافيا  عمال   30 اأف�����س��ل  على  اقت�سرت  ال��ت��ي 
على  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ح��ر���س  اأن  وت��ل��ف��زي���ن��ي��ا، م�سيفة 
اإي�����س��ال ال��ه��دف ال��رئ��ي�����س��ي م��ن اجل��ائ��زة ك���ان مبثابة 
اإىل  �سعادته  فكر  ترجم  ال��ذي  العمل  لفريق  ال��داف��ع 
اأن  اإىل  م�����س��رة  االأع���م���ال،  لتقييم  وحم����اور  م��ع��اي��ر 
ذلك مكن جلنة التحكيم من اكت�ساف امل�اهب الفنية 
دبي،  ل�سرطة  املنت�سبة  الب�سرية  امل�����ارد  يف  الكامنة 
ومقارنتها بامل�اهب التي تقدمت للم�ساركة يف اجلائزة 

من خارج ال�سرطة.
االإدارة  يف  ممثلة  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة  وكانت 
العامة للتميز والريادة، اأطلقت العام املا�سي م�سابقة 
بالتعاون  اجل���دي���دة  ال�����س��رط��ي��ة  ال��ع��م��ل  بيئة  ت�����س���ي��ر 

م��ع ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د ال مكت�م 
للت�سميم،  دب���ي  وح���ي  ال�����س���ئ��ي  للت�س�ير  ال��دول��ي��ة 
بهدف ت�سجيع وا�ستقطاب املبدعني من اأفراد املجتمع 
يف  امل�����س��اب��ق��ة  فئتي  ع��ل��ى  للتناف�س  وه�����اة  حم��رتف��ني 
يف  و�سارك  الفيدي�،  وت�س�ير  الف�ت�غرايف  الت�س�ير 
املناف�سة 1300 مت�سابق و�سل منهم 30 اإىل املرحلة 
النهائية، ب�اقع 15 مت�سابقا لكل فئة. وبلغت جمم�ع 
ح�سل  دره���م  األ���ف   100 للم�سابقة  امل��ال��ي��ة  اجل���ائ��ز 
عليها املت�سابق�ن. و�سملت مراحل التقييم يف اجلائزة 
التحكيم للمفا�سلة  للجنة  امل��ي��داين  ال��ن��زول  برنامج 
بني االأعمال التي و�سلت اإىل مرحلة التقييم النهائي، 
اأن اجلائزة منحت الفر�سة للم�ساركني لعر�س  يذكر 
العامة  القيادة  اأعمالهم يف معر�س متنقل بني مبنى 
ل�����س��رط��ة دب���ي وج���ائ���زة ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را�سد 
على  للت�سميم  دبي  وحي  ال�س�ئي  للت�س�ير  الدولية 

مدى 3 اأ�سابيع مت�ا�سلة.

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  ا�ستقبلت 
ممثلة يف االإدارة العامة حلق�ق االإن�سان 
يف  وال�����س��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز  واإدارة 
من  وف�����داً  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات،  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
جمم�عة العمل االأوروبية - االإماراتية 
امل�����س��رتك��ة حل���ق����ق االإن���������س����ان، وال����ذي 
اخلدمات  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ال��ق��ي��ادة  زار 
االإن�سانية الن�عية التي تقدمها �سرطة 

دبي للمجتمع.
االإدارة  اإىل  زي���ارت���ه  ال����ف���د  وا���س��ت��ه��ل 
ال���ع���ام���ة حل���ق����ق االإن���������س����ان، وك������ان يف 
عبد  ع��ارف  الدكت�ر  العميد  ا�ستقباله 
العامة  االإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��رح��ي��م 
الدكت�ر  وال��ع��ق��ي��د  االإن�������س���ان،  حل��ق���ق 
احلق�ق  اإدارة  م��دي��ر  املن�س�ري  اأح��م��د 
مدير  اأهلي  عارف  والعقيد  واحلريات، 
�سعيد  وامل��ق��دم  االإداري����ة،  ال�س�ؤون  اإدارة 
الهلي مدير اإدارة حماية الطفل واملراأة 

وعدد من امل�ظفني. 
الرحيم  ع��ب��د  ع�����ارف  ال��ع��م��ي��د  ورح�����ب 
لهم نبذة ح�ل  بال�فد ال�سيف مقدماً 
االإن�سان  حل��ق���ق  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ن�����س��اأة 
كاإدارة  ت�سمها  التي  الفرعية  واالإدارات 
مراقبة  ومركز  والطفل،  امل��راأة  حماية 
حماية  واإدارة  بالب�سر،  االجت��ار  جرائم 
الرقابة  واإدارة  احل����ري����ات،  احل���ق����ق 

القان�نية  ال�����س���ؤون  واإدارة  والتفتي�س، 
التي  واالأق�سام  االإداري��ة  ال�س�ؤون  واإدارة 
على  امل��ل��ق��اة  وامل��ه��ام  اإدارة،  ك��ل  ت�سمها 
عاتقها، و�سرح  االأهداف والغايات التي 
االإن�سان  حلق�ق  العامة  االإدارة  ت�سعى 
اإىل حتقيقها، واالإجنازات التي حققتها 
اإ�سافة  ال�سابقة  عملها  مرحلة  خ��الل 
ال��ت��ي ح�سلت  ال��دول��ي��ة  االإ����س���ادات  اإىل 

تعزيز حق�ق  ال��دوؤوب يف  لعملها  عليها 
االإن�سان واملحافظة عليها.

املن�س�ري  اأحمد  العقيد  ق��دم  وب���دوره، 
مركز  ح���ل  ال�سيف  ال�فد  اإىل  �سرحاً 
مراقبة جرائم االجتار بالب�سر، م�سراً 
اإىل اأنه ومنذ اإن�سائه يف فرباير من عام 
ك��ب��راً من  ن��ف��ذ امل��رك��ز ع����دداً   2009
املبادرات والفعاليات التي كان لها الدور 

انخفا�س  حتقيق  يف  ال���ا���س��ح  واالأث�����ر 
جرائم االجتار بالب�سر.

ال�سركاء  م��ع  ال��ب��ن��اء  ال��ت��ع��اون  اأن  وب��ني 
اللجنة ال�طنية  راأ�سهم  املحليني وعلى 
الدولة،  يف  ب��ال��ب�����س��ر  االجت����ار  مل��ك��اف��ح��ة 
العام  ال�عي  �ساهم يف رفع م�ست�ى  قد 
اإم��ارة دبي،  بجرائم االجت��ار بالب�سر يف 
االأم��ر ال��ذي خلق بيئة ط��اردة ملثل هذه 

ح�ل  متكاماًل  �سرحاً  مقدماً  اجلرائم، 
دور م���رك���ز م���راق���ب���ة ج���رائ���م االجت����ار 

واخلطط والربامج امل�ستقبلية له.
واحة حماية الطفل

وزار ال����ف���د واح����ة ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل يف 
االإن�سان  حلق�ق  العامة  االإدارة  مبنى 
وال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���رك���زاً م��ت��ك��ام��اًل يقدم 
خدماته حلماية االأطفال، حيث تت�فر 

ف��ي��ه جت��ه��ي��زات ت��ت��ن��ا���س��ب وط��ب��ي��ع��ة فئة 
االط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ت��ع��ر���س���ن ل��ع��ن��ف اأو 
منا�سبة  بيئة  وت�فر  اجل��رائ��م،  �سحايا 
النف�سي  احل��اج��ز  اإزال����ة  يف  ت�سهم  ل��ه��م 
وتعمل على ترك انطباع اإيجابي لديهم 
خ��ا���س��ة ع��ن��د االأط���ف���ال امل��ع��ن��ف��ني، �س�اء 

ج�سديا اأو نف�سياً.
غرفة القيادة وال�سيطرة

العمل  وف��د جمم�عة  زار  ذل��ك  وع��ق��ب 
االأوروبية - االإماراتية امل�سرتكة حلق�ق 
وال�سيطرة  ال��ق��ي��ادة  غ��رف��ة  االإن�������س���ان، 
ب��ه��دف االط�����الع ع��ل��ى جت��رب��ة �سرطة 
دبي يف اإدارة العمليات، واخلدمات التي 
االإن�ساين،  ح��ق���ق  جم���ال  يف  ت��ق��دم��ه��ا 
تركي  العقيد  ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  حيث 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ف��ار���س م��دي��ر اإدارة 

مركز القيادة وال�سيطرة .
لل�فد  ����س���رح���ا  ت���رك���ي  ال��ع��ق��ي��د  وق������دم 
ال�سيف عن التط�ر الذي حققه املركز 
يف جمال خدمة املجتمع، وطبيعة العمل 
ونظام مراقبة الدوريات وحركة ال�سر 
واملرور يف �س�ارع اإمارة دبي و�سر العمل 
واالإج��������راءات ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا منذ 
تلقي البالغ وحتى و�س�ل الدورية اإىل 
م�قع احلادث، ونظام مراقبة الدوريات 
ومراقبة  ال�سناعية  االأقمار  با�ستخدام 
الكامرات  ب�ا�سطة  اخلارجية  الطرق 
االإنذار  وخدمة  ج�ا  واملحم�لة  الثابتة 
املبكر التي ت�فرها �سرطة دبي ملحالت 

ال�سرافة واملج�هرات والبن�ك.
و�ساهد ال�فد اخلريطة ثالثية االأبعاد 
ال���ت���ي ت��غ��ط��ي ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق االإم������ارة 
ون���ظ���ام ان��ت��ق��ال ال���دوري���ة االأم��ن��ي��ة من 
اخلدمات  اإىل  باالإ�سافة  الآخ���ر،  م�قع 
والتي  الغرفة  تقدمها  التي  االإن�سانية 
الهمم،  باأ�سحاب  خا�سة  خدمة  ت�سمل 
وخدمة مر�سى القلب وكبار ال�سن من 

خالل برنامج » اأمنك بلم�سة زر«.
ويف ختام الزيارة عرب ال�فد ال�سيف عن 
اإعجابه ال�سديد مب�ست�ى تط�ر القيادة 
العامة ل�سرطة دبي وما مل�سه من متيز 
فيما قدم  واالأمني،  ال�سرطي  العمل  يف 
الرحيم  ع��ب��د  ع���ارف  ال��دك��ت���ر  العميد 

درعاً تذكارياً لل�فد بهذه املنا�سبة.

جوائز قدرها 100 األف درهم، ومعر�ش متنقل لالأعمال

اللواء املري ُيكرم الفائزين يف م�شابقة ت�شوير البيئة الداخلية اجلديدة

بالتعاون مع »التنظيم العقاري«

�شرطة دبي تنظم ندوة »ن�شر الثقافة االأمنية بني ال�شركات العقارية«

»جمموعة العمل االأوروبية –االإماراتية« تطلع على حقوق االإن�شان يف �شرطة دبي 

»دبي لل�شلع« ي�شجل رقما عامليا الأكرب اأحجية �شور مقطعة احتفاال بل»عام زايد«
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•• – راأ�ص اخليمة- الفجر

9 �سن�ات الذي ت�يف  اأم�س الطفل مروان ي��سف حممد ال�هابي  ودعت راأ�س اخليمة ع�سر 
متاأثرا باإ�سابته يف حادث غرق يف دبي. وتعر�س الطفل مروان حلادث غرق عندما كان ميار�س 
بدبي  عام  الفنادق  اأح��د  با�سم  اجل��اك���زي يف  املعروف  املائية  ال��دوام��ات  ال�سباحة يف ح��س 
ال�قت بقي ه� حتت العناية الطبية الفائقة يف م�ست�سفى لطيفة بدبي  ذلك  ومنذ   .  2017
اىل اأن �ساءت اإرادة اهلل اأن يفارق احلياة اأم�س حيث نقل جثمانه اىل راأ�س اخليمة و�سلى عليه 

جمع غفر من النا�س يف م�سجد ال�سيخ زايد قبل اأن يدفن يف مقربة احلديبة يف االإمارة. 

•• العني - الفجر

االأ�سخا�س  جت��م��ه��ر  ع����دم  اأب�����ظ����ب����ي،اإىل  ���س��رط��ة  دع����ت 
وال����ق����ف ال��ع�����س���ائ��ي ل��ل��م��رك��ب��ات يف م����اق���ع احل�����ادث 
،لتجنب عرقلة و�س�ل �سيارات االإ�سعاف، واالإنقاذ واملرور 

،حفاظاً على �سالمة اجلميع.
وقع يف منطقة م�ساكن على طريق  مرورياً  وكان حادثاً 
العني دبي،نتج عنه تعر�س 9 اأ�سخا�س الإ�سابات ب�سيطة 
ب�����س��رع��ة زائدة  ال�����س��ائ��ق  ي��ق���ده��ا  ت��ده���ر م��رك��ب��ة  ب�سبب 

اإنحراف  اإىل  مت�قفة،مااأدى  كانت  ب��اأخ��رى  ،ا�سطدمت 
بعك�س  وقيادتها  الطريق  م��ن  ال��ث��اين  امل�سار  اىل  االأوىل 
اأ���س��خ��ا���س  كان�ا    9 ال�����س��ر ع��ل��ى ن��ح��� ت�سبب يف ده�����س 
وحذر  املت�قفة.  ال�سيارة  يف  م�سابني  اإ�سعاف  يحاول�ن 
العني من  امل��رور يف  اإدارة  ال��زي���دي مدير  اأحمد  العقيد 
ملات�سببه  املرورية نظرا  خماطرالتجمهر ح�ل احل���ادث 
املرور  دوري���ات  و���س���ل  و عرقلة  م��روري��ة  اختناقات  م��ن 
ح�سارياً  غر  �سل�كاً  اإي��اه  معترباً   ، واالن��ق��اذ  واال�سعاف 

ويعر�س حياة م�ستخدمي الطريق للخطر.

•• ابوظبي-الفجر:

نظم االأر�سيف ال�طني حفاًل ختامياً ملجم�عة مبادراته 
الرم�سانية  واالإن�سانية  التي �سمتها احلملة اخلرية 
بح�س�ر  زايد”،  فينا  “اخلر  �سعار  نظمها حتت  التي 
عام  م��دي��ر  الري�سي  حممد  اهلل  عبد  ال��دك��ت���ر  ���س��ع��ادة 
االأر�سيف  م���ظ��ف��ي  وم�������س���ارك���ة  ال����ط���ن���ي  االأر����س���ي���ف 
وعمل  االإن�ساين  العمل  اأن  �سعادته  اأك��د  وق��د  ال�طني، 
اإرث  االإم���ارات، وهما  اأبناء  نف��س  اخلر متاأ�سالن يف 
ت�ارثناه من القائد امل�ؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

اإطار  نهيان -طيب اهلل ث��راه- واأن هذا العمل ياأتي يف 
ال�طني  االأر�سيف  يحر�س  التي  املجتمعية  امل�س�ؤولية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا، و���س��ك��ر ���س��ع��ادت��ه ك��ل امل���ظ��ف��ني الذين 
فينا  “اخلر  حملة  يف  ال�سخية  بتربعاتهم  اأ���س��ه��م���ا 
زايد” عدداً  فينا  “اخلر  ت�سمنت حملة  وق��د  زاي��د«. 
تنفيذها  مت  التي  واالإن�سانية  اخل��ري��ة  امل��ب��ادرات  م��ن 
�سهر  يف  االأحمر  الهالل  هيئة  مع  والتعاون  بالتن�سيق 
اأ�سابيع  رم�سان املبارك، ومت ت�زيع تلك املبادرات على 
ريعها  ذهب  التي  املبادرات  وا�ستملت  الف�سيل،  ال�سهر 
قام  وقد  يتيم(،  )كفالة  ال�طني:  االأر�سيف  خ��ارج  اإىل 

م�ظف� االأر�سيف ال�طني بكفالة ع�سرات االأيتام كفالة 
االأر�سيف  قام  م��اء(  )�سقيا  مبادرة  ويف  وم�ؤقتة،  دائمة 
ال�طني بت�زيع برادات ماء �سبيل على بع�س املناطق، 
وقد ات�سمت هذه الربادات ب�سكلها الفريد، ووزع اأي�ساً 
عدداً كبراً من �سناديق مياه ال�سرب على امل�ساجد يف 
اأيام رم�سان، و�سملت املبادرات اأي�ساً جمع زكاة الفطر 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  م��ع  بالتن�سيق  مل�ستحقيها  واإي�����س��ال��ه��ا 
االأحمر. هذا و�سهدت اأيام ال�سهر الف�سيل يف االأر�سيف 
ال�طني تناف�ساً وا�سحاً نح� عمل الرب والتق�ى اأ�سفر 
ع��ن ت���ربع امل���ظ��ف��ني مب��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ف��اق��ت الت�قعات 

ت�سمنتها  التي  واالإن�سانية  اخلرية  املبادرات  لتفعيل 
اأي�ساً  امل��ب��ادرات  وا�ستملت  زاي���د(.  فينا  )اخل��ر  حملة 
)اإفطار �سائم واإطعام م�سكني( وبهذا ال�سدد مت ت�فر 
رم�سان،  �سهر  ط����ال  ي���م��ي��اً  وج��ب��ة   100 م��ن  اأك���ر 
وا�ستملت  ال�طني،  االأر���س��ي��ف  عمال  على  ت�زيعها  مت 
اأواخر  يف  العمال  على  العيديات  ت�زيع  اأي�ساً  املبادرات 
“اخلر  اإجن��اح حملة  اأ�سهم يف  الف�سيل. ومما  ال�سهر 
فينا زايد” ما قامت به االإدارة العليا لالأر�سيف ال�طني 
يف بداية �سهر رم�سان، اإذ �سكلت جلنة خا�سة باملبادرات 
اخلرية واالإن�سانية التي �سملتها احلملة تابعت ن�ساط 

ال��ت��ربع��ات يف االأر���س��ي��ف ال���ط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
الهالل االأحمر، ما اأعطى ن�ساط احلملة �سفة العمل 
ال�طني املنظم.  وقدم احلفل اخلتامي ملبادرات  حملة 
“اخلر فينا زايد” كلمة م�سجلة للقائد امل�ؤ�س�س ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- عن اأهمية 
ال��رواب��ط بني  االإن�ساين وفعل اخل��ر يف متتني  العمل 
اأبناء املجتمع، ويف تر�سيخ مكانة دولة االإمارات العربية 

املتحدة، ومّد اجل�س�ر بينها وبني �سع�ب العامل.
واأث���ب���ت االأر����س���ي���ف ال���ط��ن��ي ب��ن��ج��اح ح��م��ل��ت��ه “اخلر 
زايد  ال�سيخ  امل�ؤ�س�س  القائد  مدر�سة  اأث��ر  زايد”  فينا 

النف��س  ث���راه- يف  اهلل  – طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
عاملياً  االأب���رز  النم�ذج  اهلل-  – رحمه  ك��ان  اإذ  الطيبة؛ 
له  �سهد  ال��ذي  االإن�ساين  و�سخائه  اخل��ري  عطائه  يف 
ال��ع��امل قاطبة، و���س��ارت على نهجه دول��ة االإم���ارات  ب��ه 
ويف  للم�ساعدات،  مانح  اأك��رب  جعلها  م��ا  و�سعباً  ق��ي��ادة 
مقدمة دول العامل يف عطائها االإن�ساين.   وقد ا�ستطاع 
النبيل  االإن�ساين  اأن يعرب عن ح�ّسه  ال�طني  االأر�سيف 
زايد”،  فينا  “اخلر  ال�سخية يف حملته  عرب تربعاته 
وا�ستهدفت  �سبقتها  ال��ت��ي  ال���ط��ن��ي��ة  احل���م���الت  ويف 

م�ساعدة املحتاجني والفقراء. 

•• اأبوظبي -الفجر:

ا�ستقبل �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري 
ال�طني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  االأم������ني 
االحت�����ادي ام�����س االأح�����د امل����اف���ق 8 
املجل�س  م��ق��ر  يف  2018م  ي���ل��ي��� 
من  امل�ست�ى  رفيع  وف��دا  باأب�ظبي، 
تايلند،  مم��ل��ك��ة  يف  ال���دول���ة  جم��ل�����س 
ه�تراكيتيا  دي�ستات  �سعادة  برئا�سة 
اجلانبان  وبحث  املجل�س.  عام  اأم��ني 
����س���ب���ل ت���ع���زي���ز ع�����الق�����ات ال���ت���ع���اون 
وال�سراكة وتبادل اخلربات واملعرفة 

بينهما.
م�سرة  على  ال�سيف  ال�فد  واطلع 
الدولة،  يف  الربملانية  احلياة  تط�ر 
ال�طني  امل��ج��ل�����س  ن�����س��اط��ات  وع���ل���ى 
الت�سريعية  واإجن����ازات����ه  االحت������ادي 
وال��رق��اب��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة مم��ث��ل��ة يف 
تعرف  كما  الربملانية.  الدبل�ما�سية 
ع����ل����ى م�����راح�����ل ت����ط�����ر اخل����دم����ات 
من  وانتقالها  الدولة  يف  احلك�مية 
اإىل  االإل��ك��رتون��ي��ة  احلك�مة  مرحلة 
احلك�مة الذكية �سعيا لل��س�ل اإىل 

مرحلة الذكاء اال�سطناعي.
اأحمد  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء نقل  ب��داي��ة  يف 
ال���ظ���اه���ري حت���ي���ات معايل  ���س��ب��ي��ب 
القبي�سي  ع���ب���داهلل  اأم����ل  ال���دك���ت����رة 
االحتادي  ال���ط��ن��ي  املجل�س  رئي�سة 
الدور  وا�ستعر�س  ال�سيف،  لل�فد 
ال�طني  امل��ج��ل�����س  ب���ه  ي���ق����م  ال�����ذي 
الداخلي  ال�سعيدين  االحت��ادي على 
واخل���ارج���ي، واأه����م حم��ط��ات تط�ر 
م�سرة املجل�س منذ تاأ�سي�سه يف 12 
فرباير عام 1972م، والدعم الذي 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر  ب��ه م��ن قبل  حظي 

اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
هذا  وي���ا���س��ل  ثراه”،  اهلل  “طيب 
خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  النهج 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
“حفظه اهلل”، راعي م�سرة متكني 
ال�سيا�سي  للربنامج  تنفيذا  املجل�س 

الذي اأعلنه �سم�ه عام 2005.
اأه��م��ي��ة تبادل  ال��ظ��اه��ري على  واأك���د 
ال����زي����ارات واخل������ربات ب���ني خمتلف 
ال�سديقني  ال��ب��ل��دي��ن  يف  امل���ؤ���س�����س��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
تربطهما  ال��ل��ت��ني  ت��اي��ل��ن��د  ومم��ل��ك��ة 
ومتينة  ق����ي���ة  ����س���داق���ة  ع����الق����ات 
على  والتفاهم  الثقة  مناخ  ي�س�دها 
وال�سعبني  البلدين  ق��ي��ادة  م�ست�ى 
عالقات  تربطهما  كما  ال�سديقني، 
ومتنامية  م��ت��م��ي��زة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

امل����ج����االت خ�����س������س��ا على  ���س��ت��ى  يف 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ست�يات 
وال�سحية،  وال�سياحية  والتجارية 
ال�سعبني  وتطلعات  اآم��ال  مبا يحقق 

والبلدين ال�سديقني.
البلدين  ق����ي����ادة  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
فاعال  دورا  ت��ل��ع��ب��ان  ال�����س��دي��ق��ني 
وم�ؤثرا يف تعزيز العالقات الثنائية 
من  وال�سداقة  التعاون  ج�س�ر  ومد 
املتبادلة  الر�سمية  ال��زي��ارات  خ��الل 
اجلانبني،  ب��ني  امل���ؤ���س�����س��ات  ملختلف 
لل�سعبني  املنفعة  حتقيق  اأج���ل  م��ن 
والتن�سيق  وال���ت���ع���اون  ال�����س��دي��ق��ني، 
امل�سرتك  اال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ث��ن��ائ��ي 
حك�متي  ب����ني  ال���������روؤى  وت����ح���ي���د 
الق�سايا  خم��ت��ل��ف  ح�����ل  ال��ب��ل��دي��ن 
املحافل  يف  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 

واملنظمات الدولية.
م��س�ع  اإىل  ال���ظ���اه���ري  وت���ط���رق 
الذكاء اال�سطناعي وانتقال الدولة 
االإلكرتونية  احلك�مة  مرحلة  م��ن 
اإىل احلك�مة الذكية، �سعيا لل��س�ل 
اال�سطناعي  ال���ذك���اء  م��رح��ل��ة  اإىل 
ال����ذي مي��ث��ل امل����ج���ة اجل���دي���دة بعد 
�ستعتمد  بحيث  ال��ذك��ي��ة،  احل��ك���م��ة 
عليها اخلدمات والقطاعات والبنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ال���دول���ة، 
اع��ت��م��اد الذكاء  وي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا 
اال�سطناعي يف قطاعاتنا احلك�مية 
واخلا�سة كافة. م�ؤكدا ريادة الدولة 
يف ه��ذا امل��ج��ال، حيث اأط��ل��ق �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م، 
“رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء  جمل�س 

اهلل”، ا�سرتاتيجية االإمارات للذكاء 
�سخم  م�����س��روع  اأول  اال���س��ط��ن��اع��ي، 

�سمن مئ�ية االإمارات 2071. 
هذه  اأن  ال�����س��ي��ف  ل��ل���ف��د  واأو�����س����ح 
من  االأوىل  ت���ع���د  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ن�عها يف املنطقة والعامل، لالرتقاء 
االإجناز  وت�سريع  احلك�مي  ب���االأداء 
ومبتكرة  مبدعة  عمل  بيئات  وخلق 
ذات اإنتاجية عالية، وذلك من خالل 
واأدوات  ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ا���س��ت��ث��م��ار 
يف  وتطبيقها  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 
رفيعة  بكفاءة  العمل  ميادين  �ستى 
الطاقات  ك��ل  وا���س��ت��ث��م��ار  امل�����س��ت���ى، 
وا�ستغالل  االأم����ث����ل،  ال��ن��ح���  ع��ل��ى 
واملادية  الب�سرية  واالإمكانات  امل���ارد 
امل��ت���اف��رة ب��ط��ري��ق��ة خ��الق��ة، تعجل 
تنفيذ الربامج وامل�سروعات التنم�ية 

لبل�غ امل�ستقبل.
كما اأطلع �سعادته ال�فد ال�سيف على 
الربملانية  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
ال�ساملة للمجل�س ال�طني االحتادي 
لالأع�ام 2016-2021، واأهدافها 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ت��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال���ط��ن��ي��ة وتعزيز  ال����ح���دة  ت��ر���س��ي��خ 
وتعزيز  ال�����س��احل��ة،  امل����اط���ن���ة  ق��ي��م 
املنظ�مة الت�سريعية مبا يت�افق مع 
ال��ع��امل��ي��ة، واالرتقاء  امل��ع��اي��ر  اأف�����س��ل 
ب�����ال�����دور ال����رق����اب����ي ل��ل��م��ج��ل�����س مبا 
االإم�����ارات،  روؤي����ة  حتقيق  يف  ي�ساهم 
للدولة  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  ودع���م 
متميز  ري����������ادي  دور  خ�������الل  م�����ن 
وتعزيز  ال��ربمل��ان��ي��ة،  للدبل�ما�سية 
املجتمعية  وامل�������س���ارك���ة  ال���ت����ا����س���ل 
الفاعلة، وتط�ير القدرات الداخلية 

االأمانة  متكني  من  املجل�س  الأجهزة 
اأع�ساء  وك��ذل��ك  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
فاعل  برملاين  اأداء  لتحقيق  املجل�س 

ومتميز.
دي�ستات  �سعادة  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
ع�����ام جمل�س  اأم�������ني  ه����ت���راك���ي���ت���ي���ا 
الدولة يف مملكة تايلند عن �سعادتها 
االحتادي،  ال�طني  املجل�س  ب��زي��ارة 
م�����س��ي��دة ب��ال��ت��ج��رب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة يف 
اإليه  و�سلت  ومبا  وتط�رها،  الدولة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول�����ة 
املجاالت،  �ستى  يف  وتط�ر  تقدم  من 
الدولة  حققتها  التي  وب���االإجن���ازات 

على خمتلف ال�سعد.
الكبر  ال���دور  على  �سعادتها  واأث��ن��ت 
الذي تلعبه الدولة يف تعزيز االبتكار 
“تعد  قائلة  اال�سطناعي  وال��ذك��اء 

املتحدة من  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�����دول امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي ت��ل��ع��ب دورا 
يف  مب��ا  االب��ت��ك��ار،  ا�ستخدام  يف  مهما 
اأجل  م��ن  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  ذل��ك 
ون�سعى  حك�متها،  اإجن����ازات  تعزيز 
لال�ستفادة من اخلربة االإماراتية يف 
هذا املجال احلي�ي، الأننا يف مرحلة 
�سياغة ومراجعة الق�انني واالأنظمة 
الذكاء  با�ستخدام  املتعلقة  الداخلية 
املخت�سة  ال�سناعات  اال�سطناعي يف 

يف مملكة تايلند«.
ويف نهاية اللقاء قام ال�فد بج�لة يف 
مبنى املجل�س �سملت قاعة زايد التي 
ومتحف  اجل��ل�����س��ات،  عقد  فيها  يتم 
االحت���������اد ال��������ذي ي�����ث����ق اإجن���������ازات 
ومراحل تط�ر امل�سرة الربملانية يف 

الدولة، ومكتبة املجل�س.

بنتائج فاقت التوقعات ومب�صاريع خريية واإن�صانية ا�صتفاد منها املحتاجون

االأر�شيف الوطني يختتم حملته االإن�شانية »اخلري فينا زايد« بنتائج فاقت التوقعات

االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي يطلع وفدا تايلنديا رفيع امل�شتوى على م�شرية تطور احلياة الربملانية يف الدولة

راأ�س اخليمة تودع الطفل 
مروان الوهابي 

ب�شبب  بالعني  مروري  حادث  يف  اإ�شابات    9
التجمهر واالإ�شعاف اخلاطئ  
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اإىل ال�سادة/ برفكت للمقاوالت الكهربائية

املو�شوع: انهاء عقد مل�شروع حممد عبداهلل �شعيد دملوج 
مدينة حممد بن زايد حو�س 27 قطعة 16

1- ن�د اعالمكم باإنهاء العقد املربم بيننا وامل�ؤرخ تاريخ 2017/10/09 حيث 
ذكر يف البند 20 يج�ز انهاء العقد من قبل الطرف االأول يف اأي وقت الأ�سباب 

تتعلق بامل�سلحة العامة لذا لقد مت انهاء العقد من تاريخه.
امل�سروع من 2018/02/09 وحتى  البند 5 بتاخر اجناز  2- كما نعلمكم يف 
ح�سر:  ال  املثال  �سبيل  )وعلى  قبلكم  من  االعمال  انهاء  يتم  مل  تاريخه 

خمططات الكهربائية واالت�ساالت مل تعتمد حتى تاريخه(.
3- �س�ء امل�سنعية يف االأعمال ال�سحية )وعلى �سبيل املثال الح�سر: ال ي�جد 
ال�سغط  ذو  احلمامات  مياه  لتغذية  وم�ا�سر  املغا�سل  مياه  ل�سرف  مي�ل 
ال�قت تك�ن  ا�ستعمال اكر من حمام بنف�س  املنخف�س مبعنى عندما يتم 

�سغط املياه �سعيفة وبذلك مل يتم اتباع اال�س�ل الفنية املتعبة(.
4- يرجى عمل على ت�س�ية م�ستحقاتكم ان وجدت وار�سالها اإلينا يف خالل 

اق�ساها ا�سب�ع من تاريخه.
البا�صتيل للمقاولت العامة

اإعلللللالن اإلغاء عقد

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�سارك�ه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
امل�دعة بالرقم:254833   بتاريخ: 2016/06/07

باإ�سم:  اأفكار كابيتال املحدودة 
 ، اأب�ظبي   ، املاريا  ، جزيرة  العاملي  اأب�ظبي  ، مربعة �س�ق  ال�سلع  ، برج  ، الطابق 24  وعن�انه : مكتب 2445 

االإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:36  
تنظيم   ، اال�ستثمارات  تنظيم   ، العقارية  ال�س�ؤون   ، املالية  ال�س�ؤون   ، التم�يلية  ال�س�ؤون   ، التاأمني  خدمات 
اال�ستثمارات املالية ، تنظيم اال�ستثمارات وخا�سًة ا�ستثمار روؤو�س االأم�ال واخلدمات املالية والتاأمني ، اإدارة 
االأ�س�ل ، خدمات امل�س�رة املتعلقة باالئتمان ، خدمات امل�س�رة املتعلقة باال�ستثمارات ، اإدارة �سناديق اال�ستثمار 
، ا�ستثمار روؤو�س االأم�ال ، التحليل املايل ، اال�ست�سارات املالية ، التقييم املايل )التاأمني واالأعمال امل�سرفية 
والعقارات( ، املعل�مات املالية ، االإدارة املالية ، الكفاالت املالية ، خدمات التم�يل ، تقدير ال�سرائب ، اإ�ستثمار 
، اأ�سعار الب�ر�سة ، �سم�سرة ب�ر�سة االأوراق املالية وال�سندات ، التقييم  االأم�ال ، حت�يل االأم�ال اإلكرتونياً 

املايل ، اإدارة ال�سناديق املتداولة يف الب�ر�سة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن اأحرف UAETF باللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

EAT 100110
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 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2018/1099   جتاري كلي  
مدين   - ب�سفتها  الب�سيط  ال�س�ق  ماركت  و�س�بر  متجر   -1 عليه/  املدعي  اىل     
، 2-راجي�س �سريات دام���دا ران )ب�سفته كفيل  - وميثلها مالكها : راجي�س �سريات دام���دا رام 
�سداد و�سامن ، وب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته ال�سخ�سية ، وب�سفته مالك ومدير متجر و�س�بر 
، 4- ئي مارت  �سداد و�سامن  ب�سفتها كفيل   - الب�سيط(  3-ريني م�ل ج�زيف  ال�س�ق  ماركت 
�س�بر ماركت ومتجر اق�سام - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 5- اورجن �س�بر ماركت 
)�سركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة( - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 6-ني� ئي مارت �س�بر ماركت 
�س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن  7- �س�بر ماركت مردف ئي مارت )�س ذ م م(  ب�سفتها 
و�سامن  �سداد  كفيل  ب�سفتها   - م  م  ذ  �س  م��ارت   درمي  ماركت  �س�بر    -8 و�سامن  �سداد  كفيل 
9- درمي مارت هايرب ماركت - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 10- ايزي مارت للتجارة 
العامة - �س ذ م م  - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 11- اأي �سي مارت للتجارة العامة - �س ذ م 
م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن 12- م�ؤ�س�سة عجمان التجارية - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن  
�سعيد مبارك   / - فرع وميثله  التجاري  اأب�ظبي  بنك  املدعي/  ان  االقامة مبا  جمه�يل حمل 
عبيد اأحمد الزحمي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم(   8729231.58( وقدره  مببلغ  والت�سامن 
12% من تاريخ  اال�ستحقاق يف 2017/11/21 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة ي�م االحد  
امل�افق  2018/7/22  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12372 بتاريخ 2018/7/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/معمل املعم�رة للطاب�ق 

رخ�سة رقم:CN 1038079  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جابر عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ن�سر الدين با�ستاك خان
تعديل وكيل خدمات

حذف جابر عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية 31 دي�صمرب 2017

U.A.E Branches - Financial Statements
As on 31 December 2017 

�شيتي بنك اإن . اإيه .
تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني

بيان املركز  املايل كما يف 31 دي�صمرب  2017 

بيان الأرباح اأو اخل�صائر لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017

٥

 دة ة المتحفـروع اإلمـارات العـربي –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
  

  األرباح أو الخسائربيان 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ٨٦٨٫٣٧١ ٩٠٢٫٢٦٦ ٢٤ الفائدةإيرادات 
 )٤٨٫٣٨٢( )٦١٫٦١٢( ٢٥ الفائدةمصروفات 

  ------------  ------------  
 ٨١٩٫٩٨٩ ٨٤٠٫٦٥٤  صافي إيرادات الفوائد

    
 ٨٫٣٧٨ ٦٫٨٠٤ ٢٧ اإليرادات من التمويل اإلسالمي 

  -----------  -----------  
 ٨٢٨٫٣٦٧ ٨٤٧٫٤٥٨  اإلسالميصافي إيرادات الفوائد والتمويل 

    
 ٤٠٣٫٥٨٢ ٥٦٣٫٦٨٠  ١٧ صافي  – إيرادات الرسوم والعموالت
 ٤٤٠٫٧٧٩ ٤٠٢٫٤٦١ ٢٦ صافي  – اإليرادات التشغيلية األخرى

 ٢٨٫٧١٥ ٤٥٧  األرباح من استثماراتصافي 
  -------------- ------------- 

 ١٫٧٠١٫٤٤٣ ١٫٨١٤٫٠٥٦  إجمالي اإليرادات 
    

 )٩٩٤٫٠٣٠( )٩٥٣٫٤٦٢( ١٨ المصروفات العمومية واإلدارية
 )٤٣٠٫٧١٧( )٣٠٤٫٤٨٣(  ٨ قيمة القروض والسلفيات للعمالءخسائر االنخفاض في 

  ------------- ------------- 
 ٢٧٦٫٦٩٦ ٥٥٦٫١١١  أرباح السنة قبل الضريبة

    
 )٧٠٫٣٤٣( )١١٦٫٧٤٧( ١٩ الضريبة

  ------------ ------------ 
 ٢٠٦٫٣٥٣ ٤٣٩٫٣٦٤  أرباح السنة

  ======   ====== 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٥٩إلى  ٩تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

  .٣إلى  ١الصفحات من مدرج على  ينالحسابات المستقل يإن تقرير مدقق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيان اليرادات ال�صاملة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017

٦

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
  

  اإليرادات الشاملةبيان 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٢٠٦٫٣٥٣ ٤٣٩٫٣٦٤  أرباح السنة
    

    اإليرادات الشاملة األخرى:
    

    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: 
 )١٫٢١٢( ٢٫٨٠٦  إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

  ٩٠٧ ١٫١٤٩ سهممرتكزة على األحوافز  –عكس من "سيتي جروب إنك." الصافي 
  --------- -------- 
  ٣٠٥( ٣٫٩٥٥( 
    

   إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  أو قد تتم البنود التي تتم
 التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية المتاحة 

 )٩٫٨٢٣( )١٣٫٠٨٨(  ، صافي من الضرائبللبيع  
 ، متاحة للبيع)المحول إلى األرباح والخسائر ( صافي المبلغ

 ٢٥٫٨٥٩ ٩٫٨٢٣  صافي من الضرائب  
  ---------- ---------- 
  )١٦٫٠٣٦ )٣٫٢٦٥ 
  ---------- ---------- 

 ١٥٫٧٣١ ٦٩٠  الشاملة األخرى للسنة اإليرادات
  ---------- ---------- 
  ---------- ---------- 

 ٢٢٢٫٠٨٤ ٤٤٠٫٠٥٤  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ====== ====== 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٥٩إلى  ٩تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

  .٣إلى  ١الصفحات من مدرج على  ينالحسابات المستقل يإن تقرير مدقق

بيان التدفقات النقدية عن لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�صنة  املنتهية يف 31 دي�صمرب  2017 

اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017

٧

  فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

 
 رأس المال
 المخصص

االحتياطي 
 القانوني 

احتياطي 
 القيمة العادلة

االحتياطيات 
 األخرى

 األرباح 
 المحتجزة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
       

 ٣٫١٨٥٫٢١٨ ٣٫٠٠٤٫٤١٩ ٢٫٨٠٦ )٢٥٫٨٥٩( ٦٧٫٩٥١ ١٣٥٫٩٠١ ٢٠١٦يناير  ١في 
       

       إجمالي اإليرادات الشاملة 
 ٢٠٦٫٣٥٣ ٢٠٦٫٣٥٣ - - - - أرباح السنة

   الشاملة األخرى، /(الخسائر) اإليرادات
 الضرائبصافية من   

 
- 

 
- 

 
١٦٫٠٣٦ 

 
- 

 
- 

 
١٦٫٠٣٦ 

 ٩٠٧ - ٩٠٧ - - - معامالت السداد المرتكزة على األسهم
 )١٫٢١٢( - )١٫٢١٢( - - - قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ----------- --------- --------- --------- ------------- ------------- 
 ٣٫٤٠٧٫٣٠٢ ٣٫٢١٠٫٧٧٢ ٢٫٥٠١ )٩٫٨٢٣( ٦٧٫٩٥١ ١٣٥٫٩٠١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ====== ===== ===== ==== ======= ==== === 
       

 ٣٫٤٠٧٫٣٠٢ ٣٫٢١٠٫٧٧٢ ٢٫٥٠١ )٩٫٨٢٣( ٦٧٫٩٥١ ١٣٥٫٩٠١ ٢٠١٧يناير  ١في 
       

       إجمالي اإليرادات الشاملة 
 ٤٣٩٫٣٦٤ ٤٣٩٫٣٦٤ - - - - أرباح السنة

 صافي اإليرادات الشاملة األخرى، 
 )٣٫٢٦٥( - - )٣٫٢٦٥( - - من الضرائب  

 ١٫١٤٩ - ١٫١٤٩ - - - سهماأل المرتكزة على السدادمعامالت 
 ٢٫٨٠٦ - ٢٫٨٠٦ - - - للموظفينقياس تعويضات نهاية الخدمة 

 )١٫٠٢٤٫٧٨٠( )١٫٠٢٤٫٧٨٠( - - - - إعادة أموال إلى المركز الرئيسي
 ----------- --------- ------------ -------- --------------- --------------- 

 ٢٫٨٢٢٫٥٧٦ ٢٫٦٢٥٫٣٥٦ ٦٫٤٥٦ )١٣٫٠٨٨( ٦٧٫٩٥١ ١٣٥٫٩٠١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ====== ===== ======= ==== ======== ========  
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٥٩إلى  ٩تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

  .٣إلى  ١الصفحات من مدرج على  ينالحسابات المستقل يإن تقرير مدقق
  

 

٨

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 النقديةبيان التدفقات 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

  ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٠٦٫٣٥٣ ٤٣٩٫٣٦٤  أرباح السنة

    تسويات لبنود غير نقدية:
 ٢٨٫٠٣٥ ٢٨٫٩٧٠  االستهالك

 ٢١٨٫٢٥٨ ٩٤٫٢٣٥  صافي المحمل للقروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض في القيمة 
 ٧٠٫٣٤٣ ١١٦٫٧٤٧  مصروفات الضريبة

 )٨٢٨٫٣٦٧( )٨٤٧٫٤٥٨(  صافي إيرادات الفوائد والتمويل اإلسالمي 
 ٤٩٫٢٤٩ ٤٢٫٠٢٩  األدوات المشتقة 

 ١٦٫٠٣٦ )٣٫٢٦٥(  صافي (األرباح)/الخسائر من استثمارات
 ٩٠٧ ١٫١٤٩  مرتكزة على األسهم مكافآت تحفيزية 

 )١٫٢١٢( ٢٫٨٠٦  إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة 
  ----------- ------------ 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 )٢٤٠٫٣٩٨( )١٢٥٫٤٢٣(  التشغيلية

    
 )٣٥٩٫١٠٧( )٢٥٧٫٣٣٠(  اإلمارات العربية المتحدة المركزيالتغير في االحتياطي لدى مصرف 

 التغير في األرصدة األخرى وشهادات اإليداع لدى مصرف اإلمارات 
 )١٠٠٫٠٠٠(  العربية المتحدة المركزي    

 
١٫٥٧٠٫٠٠٠ 

 )١٫٠٢١٫٠٥٢( ٦٤٤٫٦٦٢  التغير في المستحق من البنوك
 ٤١٫٢٥٧ ١١٧٫٠٤٦  التغير في المستحق من المركز الرئيسي والفروع في الخارج 

 ٧٨١٫٢٨٦ )١٥٨٫٦٠٣(  التغير في القروض والسلفيات للعمالء 
 )٦٣٫٠٢٧( )٢٠٫٦٨١(  التغير في الموجودات األخرى باستثناء الضرائب والفوائد المستحقة

 ٧٠٦٫٦٣١ ١٫٣٧٨٫٧٤٢  التغير في ودائع العمالء
 )٥٫٥٧٤٫٤٥٠( )١٤١٫٧٣٥(  التغير في المطلوبات األخرى باستثناء الضرائب والفوائد المستحقة

 )١٢٥٫٥٠٦( )١٢٨٫٤١١(  الضرائب المدفوعة 
 ٨٦٠٫١٤٧ ٨٧٠٫٦٤٣  الفوائد المستلمة
 )٤٦٫٨٧٨( )٦١٫٩١٦(  الفوائد المدفوعة

  -------------- --------------- 
 )٣٫٤٧١٫٠٩٧( ٢٫٠١٦٫٩٩٤  األنشطة التشغيلية  المستخدمة في صافي التدفقات النقدية

  -------------- --------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )١٣٫٨٤٦( )٢٠٫٨٦١(  صافي  –شراء ممتلكات ومعدات 
 )١٧٫٥٧٨٫٨٣٧( )٣٨٫٦٠٧٫١٠٣(  شراء استثمارات

 ١٨٫٤٤٧٫٦٣٨ ٣٩٫٦٥١٫٣٣٧  المتحصالت من بيع استثمارات
  -------------- ------------ 

 ٨٥٤٫٩٥٥ ١٫٠٢٣٫٣٧٣  األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية الناتجة من  صافي
  --------------- ----------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 - )١٫٠٢٤٫٧٨٠(  إعادة أرباح إلى المركز الرئيسي

  --------------- --------------- 
 )٢٫٦١٦٫١٤٢( ٢٫٠١٥٫٥٨٧  في النقد وما يعادله(النقص) الزيادة / 

  --------------- --------------- 
 ٧٫١٥٥٫١٧٥ ٤٫٥٣٩٫٠٣٣  النقد وما يعادله في بداية السنة 

  -------------- -------------- 
 ٤٫٥٣٩٫٠٣٣ ٦٫٥٥٤٫٦٢٠ ٢١ النقد وما يعادله في نهاية السنة

  ======== ======== 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٥٩إلى  ٩تشكل اإليضاحات المرفقة على الصفحات من 
 

  .٣إلى  ١الصفحات من مدرج على  ينالحسابات المستقل يإن تقرير مدقق

٩

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 حول البيانات الماليةإيضاحات 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .١

 
اإلمارات العربية المتحدة من خالل فروعه  دولة فينشاطه فروع اإلمارات العربية المتحدة ("البنك")  –إن. إيه.  سيتي بنك يزاول

اإلمارات العربية مصرف والشارقة بموجب ترخيص صادر عن  بوظبي ودبيأالتي تقع في إمارات : خمسة فروع) ٢٠١٦( الخمسة
ألفراد لتشتمل األنشطة الرئيسية للبنك على قبول الودائع ومنح القروض والسلفيات وتقديم الخدمات المصرفية المركزي. المتحدة 

 .، بما في ذلك أنشطة الخزينةوالشركات
 
 ، اإلمارات العربية المتحدة.دبي ،٧٤٩ب .لمكتب المسجل للبنك هو صا عنوان إن
 
 .األساسية للبنك هي سيتي جروب إنكة إن الشركة القابض الواليات المتحدة األمريكية. ،بنك إن إيهسيتي ل فرعالبنك  إن
 

  أساس اإلعداد .٢
 

 بيان التوافق أ)
 

 ً  متطلباتالالصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية إلعداد  الدولية لمعاييرلتم إعداد هذه البيانات المالية وفقا
 .٢٠١٥لسنة  ٢رقم  اإلمارات العربية المتحدة دولة لقانونذات الصلة 

 
  قياسأساس ال )ب

 
 ما يلي: التكلفة التاريخية باستثناء على أساستم إعداد البيانات المالية 

 
؛العادلةها بالقيمة قياسالتي يتم  األدوات المالية المشتقة
التي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛األرباح أو الخسائر  األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل
قياسها بالقيمة العادلة؛ الموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتم
المحددة ناقصاً  التعويضاتتزام لالقيمة الحالية العلى أنها  المحددة التعويضاتالتزامات ب المتعلقة يتم االعتراف بالمطلوبات

صافي إجمالي موجودات البرنامج، زائداً األرباح االكتوارية غير المعترف بها، ناقصاً تكلفة الخدمة السابقة غير المعترف بها 
وائر االكتورية غير المعترف بها؛ خسوال

 يتم قياسها بالقيمة العادلة.والتي نقداً  المسددةو سهمالمرتكزة على األترتيبات الب المرتبطةااللتزامات 
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية )ج
 

ً العملة الرسمية للبنك  هوو ،("الدرهم اإلماراتي") العربية المتحدة درهم اإلماراتبالبيانات المالية  عرضتم  ألقرب عدد صحيح  مقربا
 ذكر خالف ذلك.لم يُ  ماباأللف

 
 واألحكاماستخدام التقديرات  )د

 
ً عداد البيانات المالية إ إن ثر على أحكام وتقديرات وافتراضات تؤ يتطلب من اإلدارة وضع للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وفقا

 تلكقد تختلف النتائج الفعلية عن مطلوبات واإليرادات والمصروفات. والمبالغ المعلنة للموجودات والالمحاسبية تطبيق السياسات
  التقديرات.

 
يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم التابعة لها بصورة مستمرة.  واالفتراضاتتتم مراجعة التقديرات 

 فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.  ةفيها تعديل التقديرات وفي أي
 

التي لها تطبيق السياسات المحاسبية  فيالمستخدمة واألحكام الهامة  في التقديرات اليقيندم لع فيما يلي المعلومات حول المجاالت الهامة
 المعترف بها في البيانات المالية:على المبالغ  التأثير األكبر
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 أساس اإلعداد (تابع) .٢

 
 استخدام التقديرات واألحكام (تابع) د)

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 
تسجيل  مدى ضرورة تحديدل. بصورة ربع سنويةالقيمة في نخفاض ال مدى تعرضها لتقييم يقوم البنك بمراجعة محافظ القروض لديه

بيانات ملحوظة تشير إلى  ةما إذا كانت هناك أيم للتحقق، يقوم البنك بوضع أحكام ضمن األرباح أو الخسائرقيمة الخسائر انخفاض 
ض وقرأحد ال قيمة انخفاضتحديد  إمكانيةفي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل  هقياسيمكن وجود انخفاض 

، بعض المقترضين من قبل السداد القدرة علىفي  سلبيتغير  وجود إلى على بيانات ملحوظة تشير المحفظة. قد تشتمل هذه األدلة ضمن
تستند اإلدارة تقديرات  تستخدم. البنكالتي ترتبط بحاالت التأخر عن سداد الموجودات في  العالمية أو أو الظروف االقتصادية المحلية

واألدلة  السماتتلك ل مماثلةموضوعية على انخفاض القيمة ائتمان وأدلة  مخاطر تنطوي علىموجودات لالسابقة  الخسارة تجارب إلى
 وتوقيتواالفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة  األساليبمراجعة  بصورة منتظمة تتمفي المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. 

 والخسائر الفعلية. المقدرة ئربين الخسا اتالتدفقات النقدية المستقبلية من أجل تقليل أي فروق
 

في البنك  يضع، إلجراء هذا التقييم. يعد أمراً معقداً  في الديون السيادية قد تعرض النخفاض في القيمة االستثماركان ما إذا  تقييمإن 
  العوامل التالية: اعتباره

 
اتعائدات السند خالل التي تبدو واضحة منالسوق للجدارة االئتمانية  تقييم.
.تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية
.قدرة الدولة على الوصول ألسواق رأسمالية إلصدار دين جديد
 لدينعن ا لزامياإلطوعي أو تال التنازلتكبد المالكين لخسائر من خالل احتمالية إعادة هيكلة الدين، مما ينتج عنه. 

باإلضافة إلى النية الُمبينة في البيانات العامة  خير" لهذه الدولةاألقرض مُ ال" باعتبار أنها الالزمتبعة لتقديم الدعم آليات الدعم الدولية المُ 
عن استعداد الحكومات والوكاالت الستخدام هذه اآلليات. ويتضمن ذلك تقييم لمدى عمق هذه اآلليات، وبغض النظر عن النية السياسية، 

 يير المطلوبة.عما إذا كان هناك قدرة على الوفاء بالمعا
 

 لضرائبل التعرض
 

لتحديد قيمة الضرائب الحالية والمؤجلة، يأخذ البنك باالعتبار تأثير األوضاع الضريبية غير المؤكدة وما إذا كانت الضرائب اإلضافية 
 قد تظهرمن األحكام حول األحداث المستقبلية.  مجموعةافتراضات تتضمن تقديرات و إلى. تستند عملية التقييم تكون ُمستحقةوالفائدة قد 

التغيرات  هذه تؤثر وفي هذه الحالة سوفة الحالية؛ يلتزامات الضريباالحول مدى كفاية  أحكامهمعلومات جديدة تدفع البنك إلى تغيير 
 .هاة على مصروفات الضرائب في الفترة التي يتم فيها تحديديلتزامات الضريباالفي 

 
 األوراق المالية غير المدرجةبالقيمة العادلة والمشتقات 

 
تم استخدام أساليب ي عندمااستخدام أساليب التقييم.  مدرجة في أسواق نشطة من خاللالغير يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية 

اذج للتأكد من أن المخرجات تظهر البيانات الفعلية النم تقييم، يتم اختبارها قبل استخدامها ويتم العادلة النماذج) لتحديد القيم التقييم (مثل
ً  الذي يمكن فيهمدى ال إلى ،باستخدام البيانات الملحوظة فقط تقوم النماذج وأسعار السوق المقارنة.  إال أن هناك، تطبيق ذلك عمليا

بوضع  مواالرتباطات تتطلب من اإلدارة أن تقو طراف المقابلة) وتقلبات األسعارمجاالت مثل مخاطر االئتمان (لكل من المالكين واأل
 علنة لألدوات المالية.هذه العوامل على القيمة العادلة المُ المتعلقة بفتراضات االتؤثر التغييرات في قد تقديرات لها. 

 
 لموظفينالخدمة لتعويضات نهاية 

 
 ينطويتعويضات نهاية خدمة الموظفين باستخدام التقييمات االكتوارية. غيرها من و المحددة معاشات التقاعد برامجيتم تحديد تكلفة 

 االنسحاب من تالوفيات ومعدال تمعدالوفي المستقبل الرواتب  زيادةو ى وضع افتراضات حول معدالت الخصمالتقييم االكتواري عل
 .هريةجولشكوك طويلة األجل، فإن تلك التقديرات تخضع  البرامج. نظراً لطبيعة هذه العمل

 
 
 
 
 
 

١١
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 إيضاحات حول البيانات المالية 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة .٣

 
أصبحت بعض المعايير المقدمة في البيانات المالية. على كافة الفترات  بصورة متسقة التاليةالسياسات المحاسبية تطبيق قام البنك ب

. لم يكن لهذه المعايير أو التفسيرات تأثير مادي على ٢٠١٧يناير  ١الجديدة والتفسيرات سارية اعتباراً من تاريخ التطبيق األولي في 
 البيانات المالية للبنك. 

 
 األدوات المالية أ) 

 
 عنه أصل مالي للفرع والتزام مالي أو أدوات ملكية لطرف آخر.تتمثل األداة المالية في أي عقد ينشأ 

 
 التصنيف

 
 الفئات التالية:  ضمنيقوم البنك بتصنيف موجوداته المالية عند االعتراف المبدئي 

 

محتفظ المالية ال الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: تشتمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين: الموجودات
يتم الخسائر عند االعتراف المبدئي.  الموجودات المالية التي يتم بيانها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوو بها بغرض المتاجرة

ة لغرض البيع على المدى القصير أو في حال أساسيةتصنيف الموجودات المالية ضمن هذه الفئة إذا تم االستحواذ عليها بصورة 
. تحوطما لم يتم تحديدها كعقود  محتفظ بها بغرض المتاجرةيتم أيضاً تصنيف األدوات المشتقة كدها كذلك من قبل اإلدارة. تحدي

 :موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في  فيالقروض والسلفيات  تتمثلالقروض والسلفيات
لمتاجرة في الدين. وجود نية لدون أموال مباشرة إلى المقترض سوق نشط. وتنشأ القروض والسلفيات عندما يقدم البنك 

 
موجودات  فياالستحقاق تاريخ االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها حتى  تتمثلاالستحقاق:  تاريخ المحتفظ بها حتى

مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ استحقاق ثابتة ويكون لدى إدارة البنك الرغبة في والقدرة على 
االستحقاق. تاريخ االحتفاظ بها حتى 

 
 :الموجودات المالية غير المشتقة المحددة كموجودات متاحة للبيع أو  فياالستثمارات المتاحة للبيع  تمثلتاالستثمارات المتاحة للبيع

االستحقاق أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة  تاريخ (ب) استثمارات محتفظ بها حتى ،وسلفياتيست مصنفة كـ (أ) قروض ل
 من خالل األرباح أو الخسائر.   

 
 المبدئي س والقيا االعتراف

 
يتم االعتراف بكافة الموجودات والمطلوبات . الذي تنشأ فيه تاريخالبالقروض والسلفيات والودائع في  االعترافيقوم البنك مبدئياً ب

وهو التاريخ  التداولفي تاريخ األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) 
 األداة.بيصبح فيه البنك طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة الذي 

 
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ألي بند غير مبين بالقيمة، زائداً بالقيمة العادلة مبدئياً  المالي االلتزامأو  األصل الماليقياس يتم 

 أو اإلصدار. الستحواذالمنسوبة مباشرًة ل تكاليف المعاملة
 

  االعترافإيقاف 
 

نقدية من الموجودات المالية أو عندما الحصول على تدفقات في  الحقوق التعاقديةبالموجودات المالية عند انتهاء  االعترافيتم إيقاف 
تم تسوية االلتزامات تبالمطلوبات المالية عندما  االعتراف. يتم إيقاف فعليةبصورة  كافة مخاطر وامتيازات الملكية بتحويل بنكقوم الي

 لغاؤها أو انتهاؤها.  إعندما يتم التعاقدية أو 
 

 القياس الالحق 
 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، في حين يتم قياس  المصنفة العتراف المبدئي، يتم تقييم كافة األدوات الماليةعقب ا
يتم قياس عندئٍذ الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة، باستثناء أية أداة ليس لها قيمة عادة قابلة للقياس بشكل موثوق، 

 ه.أدنا الموضحة القيمة العادلة قياس مبادئات المالية كما هو مدرج في األدو
 

الستحقاق والقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية اتاريخ حتى  يتم قياس كافة األدوات المالية المحتفظ بها
 ناقصاً خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت.
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 الماليةإيضاحات حول البيانات 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع) .٣
 
 األدوات المالية (تابع) أ) 

 
   القياس الالحق الناتجة عناألرباح والخسائر 

 
األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن يتم إدراج 

عن التغيرات في القيمة العادلة  الناتجةاألرباح والخسائر يتم االعتراف مباشرة بفي الفترة التي تنشأ فيها. األرباح أو الخسائر 
بالموجودات المالية أو  االعترافلحين إيقاف  ،حقوق الملكية من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ضمنلبيع لالستثمارات المتاحة ل

بها من قبل ضمن حقوق الملكية يتم  االعتراففإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي كان قد تم  في هذه الحالةانخفاض قيمتها؛ 
الستحقاق الثابت إلى ا تاريخ عندما تتم إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع ذات. األرباح أو الخسائربها ضمن  االعتراف

صنيف ، يتم االحتفاظ بأرباح أو خسائر القيمة العادلة المتراكمة حتى تاريخ إعادة التمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات 
محتفظ بها حتى نتاجية المتبقية لالستثمارات الدى األعمار اإلعلى ماألرباح أو الخسائر ن ها ضمضمن حقوق الملكية ويتم إطفاؤ

 خدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.باست تاريخ االستحقاق
 

 مبادئ قياس التكلفة المطفأة
 

المسدد المبلغ الذي يتم بموجبه قياس أصل أو التزام مالي عند االعتراف المبدئي ناقصاً فة المطفأة ألصل أو التزام مالي في تتمثل التكل
رف به والمبلغ ق بين المبلغ المبدئي المعتألي فر المبلغ األصلي زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية من

القيمة الدفترية  فيالعالوات والخصومات بما في ذلك التكاليف المبدئية للمعاملة القيمة. يتم إدراج  في انخفاض المستحق ناقصاً أي
 لألداة ذات الصلة.

 
 القيمة العادلةمبادئ قياس 

 
ي تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين ف

 ً في ذلك التاريخ. تعكس القيمة  للبنكالسوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا
تزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.العادلة لالل

 ً بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه نشط  البنكقوم ي، عندما يكون ذلك متاحا
علومات عن األسعار في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على م

 بصورة مستمرة.
 

سعر مدرج في سوق نشط، يستخدم البنك أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة ذات الصلة في حالة عدم وجود 
لسوق في يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختياره كافة العوامل التي يضعها المشاركون في اوبشكل أقل على المدخالت غير الملحوظة. 

 اعتبارهم عند تسعير المعاملة. 

أو  أي القيمة العادلة للسعر المدفوع - يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  البنك الُمستلم. في حال قرر

 األسواقستخدم فقط بيانات من أسلوب تقييم يبواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى 
بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف مبدئياً ات المالية الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم قياس األدو

على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر  األرباح أو الخسائرالمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن 
 يرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كب

 
بقياس الموجودات يقوم البنك الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب،  ألي منفي حال كان 

 قصيرة األجل بسعر الطلب. والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز
 

بإدارتها على أساس  يقوم البنكمحافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي إن 
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل 

يتم تخصيص تلك التسويات على مستوى ير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويل صافي مركز قصاألجل (أو المبلغ المدفوع لتح
المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة 

 في المحفظة. 

١٣

 يـة المتحـدة فـروع اإلمـارات العـرب –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
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 األدوات المالية (تابع) أ) 

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة (تابع)

 
خصمها اعتباراً من التاريخ المبدئي الذي يكون ال تقل القيمة العادلة لوديعة ما تحت الطب عن المبلغ مستحق الدفع عند الطلب، ويتم 

 فيه المبلغ مطلوباً للدفع.
 

باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها يقوم البنك 
 التغيير.  

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة

 
م العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين أدناه الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في وضع يقوم البنك بقياس القي

 القياسات:
 

. تعتبر األداة المالية أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت مطابقة: سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة ١المستوى 
أو الوسيط أو قطاع العمل أو البنك أو خدمة التسعير أو الهيئة  بسهولة وبصورة منتظمة من البورصة أو التاجراألسعار المدرجة متاحة 

 وتمثل هذه األسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  التنظيمية 

المشتقة  أيكاألسعار) أو بصورة غير مباشرة ( أيالملحوظة، سواء بصورة مباشرة (على المدخالت  : أساليب التقييم بناءً ٢المستوى 
من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو 

يث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير أو مماثلة أو أساليب تقييم أخرى بح مطابقةاألسعار المدرجة ألدوات 
السوق.  معطياتمباشرة من 

 
على  هاتقييمتشتمل أساليب األدوات التي  كافة: أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على ٣المستوى 

تشتمل هذه الفئة على األدوات تقييم األداة.  علىملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة أثراً كبيراً  معطياتمدخالت ال ترتكز على 
التي يتم تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات متماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار 

االختالفات بين األدوات.
 

 انخفاض القيمة  تحديد وقياس
 

بالقيمة العادلة من  المسجلةالموجودات المالية غير تعرض ما إذا كان هناك دليل موضوعي على بتقييم تاريخ كل تقرير يقوم البنك في 
مالي أو مجموعة من الموجودات المالية الصل األ أنه هناك انخفاض في قيمة ُيعتبر. النخفاض في القيمة خالل األرباح أو الخسائر

أن لهذه الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المبدئي بالموجودات و إلى حدوث خسارة بعد االعتراف ةموضوعي أدلةشير عندما ت
انخفاضاً عتبر يُ  ٪٢٠بنسبة  في القيمة البنك أن االنخفاض يرىبصورة عامة، بصورة موثوقة.  يمكن تقديرهالمستقبلية للموجودات 

 .مناسباً  لفترة أقصرأو نسبة أقل باالنخفاض  يكون قد محددة. إال أنه في ظروف طويلة مدةعتبر تسعة أشهر تُ الوأن فترة  جوهرياً 
 

تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على األزمة المالية الحادة التي قد يواجهها المقترض أو المصدر، أو 
ليقبلها في  البنكوفقاً لشروط ما كان  البنكلتعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة هيكلة القرض أو السلفية من قبل ا

ظروف أخرى أو المؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيشهر إفالسه أو عدم وجود سوق نشطة لألداة أو أي بيانات ملحوظة 
أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغييرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين ضمن المجموعة أو 

أو  الجوهري. فيما يتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن االنخفاض البنكي ترتبط بعدم االلتزام بالسداد في الظروف االقتصادية الت
 طويل المدة في قيمته العادلة ألقل من تكلفته يعد بمثابة دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

 
 الجماعي.  لمستوى الفردي والمستوىعلى ا السلفياتيأخذ البنك باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة القروض و

 

 للتحققيتم تقييم كافة القروض والسلفيات الهامة في حالتها الفردية . انخفاض القيمةت مخصصا بعد خصميتم بيان القروض والسلفيات 
 عدم تعرضها ُيالحظالتي وكافة القروض والسلفيات الهامة في حالتها الفردية  إنما إذا كان هناك انخفاض محدد في القيمة. م

. انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه مما إذا كان هناكللتحقق بصورة جماعية يتم تقييمها  القيمة بشكل محدد،النخفاض في 
، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في بصورة منفردةفيما يتعلق بالقروض والسلفيات التي ال تكون هامة 

 مخاطر.مماثلة من حيث الالتي لها خصائص  القروض والسلفياتالقيمة من خالل تجميع 
 

١٤

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
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 األدوات المالية (تابع) أ) 
 

 تحديد وقياس انخفاض القيمة (تابع)
 

عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، يستخدم البنك النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاهات التاريخية الحتمالية التأخر في السداد 
المتكبدة التي يتم تعديلها وفقاً ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة ووقت االسترداد وقيمة الخسائر 

د تشير إلى أن الخسائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية. يتم مقارنة معدالت التأخر عن السدا
 توقع لتحصيل المبالغ في المستقبل بصورة منتظمة بالنتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.ومعدالت الخسائر والتوقيت الم

 
والقيمة الحالية  لألصل المالي القيمة الدفتريةالفرق بين على أنها بالتكلفة المطفأة  المسجلةلموجودات ليتم قياس خسائر انخفاض القيمة 

األرباح أو بيان بالخسائر ضمن  االعتراف. يتم لألصلللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي 
عندما يتسبب حدث الحق في نقص قيمة خسائر انخفاض القيمة، يتم لقروض والسلفيات. لمخصص الفي حساب  بيانهاويتم  الخسائر

 .األرباح أو الخسائرعكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان 
 

في حالة إعادة التفاوض حول الشروط الخاصة بأصل مالي أو تعديلها أو استبدال أصل مالي قائم بأصل مالي جديد نظراً لألزمة 
هها المقترض، يتم تقييم ما إذا كانت هناك ضرورة إليقاف االعتراف بهذا األصل المالي. إذا كانت التدفقات النقدية المالية التي يواج

لألصل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه مختلفة بصورة جوهرية، تعتبر الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي 
ة، يتم إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. األصلي قد انتهت. وفي هذه الحال

 يتم قياس خسائر انخفاض القيمة كما يلي: 
 
 ألصل ، يتم إدراج التدفقات النقدية المقدرة الناتجة من االحاليإيقاف االعتراف باألصل  تؤدي إلىإذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال

اس�تناداً إل�ى التوقي�ت المتوق�ع للحص�ول عليه�ا والمب�الغ المخص�ومة بمع�دل الفائ�دة الفعل�ي  الح�اليالمالي المعدل ضمن قياس األصل 
 . الحالياألصلي لألصل المالي 

 
 تتم معاملة القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفق الحاليإيقاف االعتراف باألصل  تؤدي إلىإذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ،

يتم خصم هذا المبلغ اعتباراً من التاريخ المتوقع إليقاف إيقاف االعتراف به.  في تاريخ الحالينقدي نهائي من األصل المالي 
. الحالياالعتراف إلى تاريخ التقرير باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي 

 
يستمر لقروض والسلفيات. لمخصص اليتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر ويتم بيانها ضمن حساب 

بعد االعتراف  عوق حدث عندما يؤدىض في القيمة من خالل عكس الخصم. االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفا
، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو مبلغ خسارة انخفاض القيمة بخسائر انخفاض القيمة إلى نقص

 الخسائر. 
 

 من خالل إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيعيتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة 
الخسائر المتراكمة التي تتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى  تتمثلباح أو الخسائر. إلى األر القيمة العادلة في حقوق الملكية

الحالية، ناقصاً  العادلةالمسدد من المبلغ األصلي واإلطفاء، والقيمة  بعد خصمالفرق بين تكلفة االستحواذ،  فياألرباح أو الخسائر 
التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة يتم بيان خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً ضمن األرباح أو الخسائر. 

 إيرادات الفائدة.  مكوناتتطبيق طريقة الفائدة الفعلية كأحد ل
 

النخفاض في القيمة وأمكن ربط هذه  تتعرضالتي للبيع  ةمتاحال يةاالستثمار ماليةال لألوراقإذا زادت، في فترة الحقة، القيمة العادلة 
، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة، مع االعتراف بالقيمة بخسائر انخفاض القيمةالزيادة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف 

لألوراق المالية االستثمارية المتاحة يمة العادلة التي تم عكسها ضمن األرباح أو الخسائر. إال أنه يتم االعتراف بأي زيادة الحقة في الق
 ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. للبيع التي تعرضت النخفاض في القيمة

 
 غير قابلة للتحصيل. يتقرر أنهاعندما  واألوراق المالية االستثماريةبشطب بعض القروض والسلفيات  البنكقوم ي

 المقاصة
 

قانوني قابل حق لبنك لدى ايكون  عندما فقط في بيان المركز المالي المبلغصافي بيان تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم 
على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات  التسويةإجراء إما  البنك يعتزمبمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما  قانونياً  للتنفيذ

 . بصورة متزامنةوتسوية المطلوبات 
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 االستثمارية اإلسالميةالتمويل والعقود  )ب

 
مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل أدوات إسالمية متنوعة مثل اإلجارة والمرابحة  أنشطةيقوم البنك بمزاولة 

 . دوات المالية: االعتراف والقياساأل - ٣٩الدولي رقم  المحاسبيوفقاً للمعيار  األدواتوالمضاربة والوكالة. يتم احتساب هذه 
 

 التعريف
 

 اإلجارة
(المؤجر) بموجبه للعميل (المستأجر)  البنكنقل ي اتفاقتمثل اإلجارة المنتهية بالتمليك في ت تتكون اإلجارة من اإلجارة المنتهية بالتمليك.

بموجب هذا االتفاق بشراء أو  البنكقوم يبشكل منتظم.  تتغيرحق استخدام أصل محدد لفترة زمنية محددة مقابل دفع قيمة إيجارية ثابتة 
 . للعميلتشييد األصل وتأجيره 

 
 بسداد للبنك. يتعهد العميل اإليجاريحدد العقد الطرف المستأجر وقيمة وموعد الدفعات اإليجارية ومسؤوليات كال الطرفين خالل فترة 

، على مدار فترة اإليجار. وفي نهاية فترة اإليجار الموجوداتبملكية  البنكحتفظ ي القيمة اإليجارية وفقاً لمواعيد السداد المتفق عليها.
 .البنكالبيع من قبل التعهد ب تستند إلىببيع األصل المستأجر إلى العميل بقيمة إسمية  البنكقوم ي

 
 المرابحة

بشرائها واالستحواذ عليها، بناًء  والتي قام البنك إلى عميل، موجودات أخرىأو و / بموجبه ببيع سلعة  يقوم البنكالمرابحة هي اتفاق 
تكلفة السلعة  منسعر البيع  يتألفوفقاً لبنود وشروط محددة.  الذي تم شراؤه على وعد من العميل بشراء هذه السلعة أو األصل

 وهامش الربح المتفق عليه.
 

 المضاربة
ب المال) ويقوم الطرف األخر (المضارب) باستثمار والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموال (ر البنكعقد بين  هيالمضاربة 

في مشروع أو نشاط معين، ويتم توزيع األرباح الناتجة بينهم وفقاً لحصة األرباح المتفق عليها بينهم مسبقاً في العقد.  األموالهذه 
وبنود المضاربة، فيما عدا ذلك يكون أو مخالفة شروط  سوء إدارته أو إهماله المترتبة علىالخسائر  مسؤوالً عن كافةالمضارب  يكون

 رب المال مسؤوالً عن الخسائر.
 

 الوكالة
معامالت هذا المبلغ في  بموجبه بتقديم مبلغ محدد من المال إلى عميل (الوكيل)، الذي يقوم باستثمار البنكقوم ي الوكالة هي اتفاق

 أتعاب محددة (مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من المبلغ المستثمر).الشريعة اإلسالمية ووفقاً لشروط محددة مقابل أحكام مع  متوافقة
 

 االعتراف باإليرادات
 

 اإلجارة 
 في مدى تحصيلها. معقولشك ظهور  يتم االعتراف باإليرادات من اإلجارة على أساس القيمة المتناقصة، لحين

 
 المرابحة 

 .ظهور شك معقول في مدى تحصيلهايتم االعتراف باإليرادات من المرابحة على أساس القيمة المتناقصة، لحين 
 

 المضاربة
المضاربة على أساس االستحقاق، إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق، في  التمويل من خالل يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر من

من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر الموحد  هاتوزيعت عند باإليرادا ماعدا ذلك، يتم االعتراف
 عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.

 
 الوكالة

م يتم االعتراف باإليرادات المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند استالمها. يت
  .الوكيلاحتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل 
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 األدوات المالية المشتقة  ) ج

 
 التصنيف

 
رات في أسواق رأس يقوم البنك بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة تشتمل على عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود مقايضة وعقود خيا

التحوط على أنها أدوات مالية  لمحاسبةاألجنبية. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة  العمالت صرفالمال وأسواق 
 ".محتفظ بها بغرض المتاجرةموجودات مالية  –"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 
 القياس المبدئي والقياس الالحق 

 
العتراف المبدئي، يتم عقب اسعر المعاملة. ة المشتقة عند االعتراف المبدئي في قيمة العادلة لألدا، تتمثل الفي سياق األعمال االعتيادية

من استناداً الى أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة أو  عادةً ها العادلة. يتم تحديد القيم العادلة تبيان األدوات المالية المشتقة بقيم
 نشط.   تقييم عندما ال يوجد سوق خالل أساليب

 
يتم إدراج  بينماالمشتقة (األرباح غير المحققة) ضمن الموجودات  اإليجابيةيتم إدراج األدوات المالية المشتقة ذات القيم السوقية 

 األدوات المالية المشتقة ذات القيم السوقية السلبية (الخسائر غير المحققة) ضمن المطلوبات المشتقة.
 

 األرباح والخسائر الناتجة عن القياس الالحق  
 

 . األرباح أو الخسائرضمن  محتفظ بها بغرض المتاجرةيتم بيان األرباح أو الخسائر الناتجة عن األدوات المالية المشتقة المصنفة ك
 

   الممتلكات والمعدات )د
 

 الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. بنود  قياسيتم 
 

أحد بنود الممتلكات بتكلفة استبدال  االعتراف. يتم األصل الستحواذ علىلمنسوبة بصورة مباشرة التشتمل التكلفة على المصروفات 
 وأمكنإلى البنك  البندهذا دفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في تت للبند إذا كان من المرجح أن القيمة الدفترية فيوالمعدات 

 عند تكبدها. األرباح أو الخسائراليومية للممتلكات والمعدات ضمن  الصيانةبتكاليف  االعترافيتم قياس تكلفته بصورة موثوقة. 
 

رئيسية) من الممتلكات  مكونات، يتم احتسابها كبنود منفصلة (عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة
 والمعدات.

 
القيمة مع استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد  الناتجة عنيتم تحديد األرباح أو الخسائر 

 . األرباح أو الخسائرضمن  االعتراف بهاويتم  ،لبندهذا ال الدفترية
 

صل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم ألل القيمة الدفترية إذا زادتتتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض القيمة 
 .  األرباح أو الخسائر ضمنبخسائر انخفاض القيمة  االعتراف

 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود  أساس القسط الثابتعلى األرباح أو الخسائر يتم االعتراف باالستهالك ضمن 

 . األصلالمتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في  أفضل ما يوضح النمطالممتلكات والمعدات حيث أنها 
 

 المقارنة: جية المقدرة للسنة الحالية وسنةفيما يلي األعمار اإلنتا
 

 سنوات ٥ إلى ٣     كمبيوتر  أنظمة
سنوات ١٠إلى  ٣    أثاث ومعدات وسيارات

 سنة ١٥ إلى ١٠    تحسينات على عقارات مستأجرة
 

 . مالئماً ذلك  يكونكل تقرير ويتم تعديلها حيثما تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ 
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 المخصصات  ) هـ

 
 بصورة موثوقة، يمكن تقديره ضمنيالتزام حالي قانوني أو  ، نتيجة لحدث سابق،البنك عندما يترتب علىبمخصص  االعترافيتم 

التدفقات  خصميتم تحديد المخصصات عن طريق االقتصادية لتسوية االلتزام.  للمنافعتدفقات نقدية خارجة  أن يلزم المرجحويكون من 
 . ، إن وجدتاللتزامالمتعلقة باالمخاطر و للقيمة الزمنية للمالالسوق الحالية  تقييماتعكس بمعدل يالنقدية المستقبلية المتوقعة 

 
 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وترتيبات الحوافز طويلة األجل )و
 

ن والموظفاكتسبها التي  المستقبلية التعويضات قيمة على تقدير مخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بناءً  بتكوينيقوم البنك 
 ري مؤهل باستخدام طريقة الوحدةامن قبل خبير اكتو اً سنوي تلك التعويضات خدمتهم حتى تاريخ تقاعدهم. يتم احتساب طوال مدة
ببعض  فيما يتعلقالفعلية  والتجربةتنشأ األرباح / الخسائر االكتوارية من الفروق بين االفتراضات االكتوارية . المقدرة اإلضافية

، ١٩الوفيات ومعدل االنسحاب من العمل. وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الرواتب ومعدل بزيادة الخاصةاألمور مثل االفتراضات 
 التي تنشأ من إعادة قياس صافي التزام التعويضات المحددة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.االعتراف بهذه األرباح والخسائر يتعين 

 
ً لقانون المعاشات  دولة مواطنيلموظفين من المعاشات ل برنامجعالوة على ذلك، يساهم البنك في  اإلمارات العربية المتحدة وفقا

مساهمة محددة ويتم تحميل من خالل معاشات  برنامج هذا البرنامج والتأمينات االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة. يمثل
 وضمنيالبنك التزام قانوني على  يترتب، بهذا البرنامج يتعلقبها. فيما  في الفترة التي تتعلق على األرباح أو الخسائرمساهمات البنك 

 التعويضات المستقبلية. بدفعالتزامات  ةالمساهمات عند استحقاقها وال توجد أي بسداد
 
 النقد وما يعادله   ) ز

 
اإلمارات العربية المتحدة مصرف الصندوق واألرصدة لدى  يتألف النقد وما يعادله من النقد في ألغراض بيان التدفقات النقدية،

خالل ثالثة أشهر المركز الرئيسي والفروع في الخارج والبنوك المركزي (باستثناء االحتياطي القانوني) والمبالغ المستحقة من وإلى 
 وتنطوي على مخاطر ائتمان غير جوهرية.  المبدئي بها االعتراف تاريخ من

 
 الضرائب )ح

 
إلى األرباح أو الخسائر بالضريبة الحالية والمؤجلة ضمن  االعترافضريبة الحالية والمؤجلة. يتم ال منمصروفات الضريبة  لفتتأ

 اإليرادات الشاملة األخرى. أو ضمنببنود معترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية  ترتبط فيهالمدى الذي 
 

إمارات  من قبلالصادرة  للقوانيناإليرادات الخاضعة للضريبة للسنة وفقاً  عن سدادها ةالضريبة المتوقعفي الضريبة الحالية  تتمثل
 أبوظبي ودبي والشارقة. 

 
التقارير المالية  ألغراضللموجودات والمطلوبات  المؤقتة بين القيم الدفترية اتيتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق

 الضريبية.لألغراض والمبالغ المستخدمة 
 

 :لما يلي المؤجلة ال يتم االعتراف بالضريبة
 
ثر على ؤال توألعمال لدمج  تمثل عمليةاالعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة ال  الناتجة عنالمؤقتة  اتالفروق

 األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛ أوالحسابات 
في كل فترة تقرير، أنمن خالله البنكيتوقع  الذي قد تتبع األسلوبة التي يالضريب النتائج يوضح الضريبة المؤجلة قياس إن ، 

 القيمة الدفترية لموجوداته ومطلوباته.يقوم باسترداد أو تسوية 
 

التي انين يتم قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها وذلك بناًء على القو
 بصورة فعلية في تاريخ التقرير.  ستكون مطبقةأو  تم تطبيقها

 
 مطلوبات الضريبة الحاليةمقاصة ب قابل للتطبيق تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قانوني

الخاضعة  المنشأةعلى نفس  الضرائب مصلحةنفس ضرائب المفروضة من قبل الوتكون متعلقة ب ،مقابل موجودات الضريبة الحالية
لضريبة، ولكنها ترغب في تسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية على أساس مختلفة خاضعة ل منشآتللضريبة، أو على 

 .بصورة متزامنةة يضريبال هاومطلوبات هاموجودات تحقيقأو  المبلغصافي 
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 الضرائب (تابع) )ح

 
التي يمكن  ات المؤقتةوالفروق الضريبية والتخفيضاتة غير المستخدمة، يخسائر الضريبللمؤجل الضريبي الصل األيتم االعتراف ب

يمكن في مقابلها استخدام موجودات الضريبة إلى الحد الذي يحتمل معه تحقيق أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة والتي  اقتطاعها
المنافع الضريبية  تحصيليحتمل فيه . تتم مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها للحد الذي ال المؤجلة

 ذات الصلة. 
 
باإليرادات االعتراف )ط
 

 يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض.  
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة 
 

 كأدواتستثناء تلك األدوات المصنفة فائدة، با يترتب عليهااألدوات المالية التي  لكافةبإيرادات ومصروفات الفائدة  االعترافيتم 
على  ضمن األرباح أو الخسائر‘ مصروفات الفائدة’ و‘ إيرادات الفائدة’لعادلة، ضمن أو المصنفة بالقيمة ا محتفظ بها بغرض المتاجرة

 بها. تتعلقالمطلوبات المالية التي  وأ المالية أساس االستحقاق باستخدام معدالت الفائدة الفعلية للموجودات
 

ة يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم من خالله تخفيض المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة المكتسبة أو المدفوع
صافي عمار اإلنتاجية المتوقعة أو على مدى فترة أقصر، حيثما يكون مالئماً، إلى األعلى مدى  االلتزام الماليأو  باألصلفيما يتعلق 

. يتم تحديد معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات المالية االلتزام الماليأو  المالي لألصل القيمة الدفترية
قدية الشروط التعا كافة. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية مع الوضع باالعتبار وال يتم تعديله الحقاً 

 لألدوات المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية.
 
ال يتجزأ من معدل الفائدة التي تمثل جزءاً كافة تكاليف المعاملة والرسوم المدفوعة أو المستلمة  تضمن احتساب معدل الفائدة الفعليي

 حيازة أو إصدار أصل أو التزام مالي.لالمنسوبة بصورة مباشرة  اإلضافية. تشتمل تكاليف المعاملة على التكاليف الفعلي
 

لألصل تطبيق معدل الفائدة الفعلي األصلي  من خالل التي تعرضت النخفاض في القيمةيتم احتساب الفائدة على الموجودات المالية 
 انخفاض القيمة. مخصصالمخفضة مقابل  القيمة الدفتريةعلى  المالي

 
 والعموالتإيرادات ومصروفات الرسوم 

 
المالي  االلتزام وأ األصلمعدل الفائدة الفعلي على تشكل جزءاً ال يتجزأ من يتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي 

 في قياس معدل الفائدة الفعلي.
 

و على أساس من تقديم الخدمات كإيرادات عندما يتم تقديم الخدمات أ المحققةيتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى 
  إن أمكن. االستحقاق الزمني، 

 
 خرىاألاإليرادات التشغيلية 

 
كما ، محتفظ بها بغرض المتاجرةال مطلوباتالموجودات والب المتعلقةاألرباح ناقصاً الخسائر  مناإليرادات التشغيلية األخرى  تتألف

 صرف العمالت األجنبية. اتوفروق وتوزيعات األرباحوالفوائد  ةتغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحقق كافة تتضمن
 

 المقاصة
 

/المعايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تجيزفقط عندما  المبلغ صافياإليرادات والمصروفات على أساس يتم عرض 
 لبنك.للنشاط التجاري ل مشابهةمعامالت مجموعة األرباح والخسائر الناتجة عن بذلك، أو المحاسبية الدولية 
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 العمالت األجنبية )ي
 

 صرف السائدة في تواريخ المعامالت.اليتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار 
 

جنبية صرف العمالت األ لسعرتاريخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقاً وبات المالية بالعمالت األجنبية في يتم تحويل الموجودات والمطل
بالقيمة العادلة، إلى  يتم قياسهاالتي  ت غير المالية بالعمالت األجنبيةتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوباتفي ذلك التاريخ.  السائد

تحديد القيمة العادلة. بينما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير  الذي تم فيه تاريخالفي  الصرف السائد لسعرالعملة الرسمية وفقاً 
 ملة. في تاريخ المعا ، وفقاً ألسعار الصرف السائدةبعملة أجنبيةالتاريخية  بالتكلفةالمالية، التي يتم قياسها 

 
في تاريخ لدى السوق السائدة صرف الرسمية وفقاً لمتوسط أسعار إلى العملة اليتم تحويل عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

الناتجة  ات، باستثناء الفروقاألرباح أو الخسائرصرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن  اتالتقرير. يتم االعتراف بفروق
 عن تحويل االستثمارات التي تم فيها اتخاذ قرار بعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

 
 الضمانات المالية ) ك

 
يتكبدها نتيجة  الضمان عن الخسارة التي حاملبموجبها بدفع مبالغ محددة لتعويض  البنكلتزم يتتمثل الضمانات المالية في العقود التي 

تقديم ب مؤكدة عدم التزام مدين محدد بسداد الدين في تاريخ االستحقاق وفقاً لشروط سند الدين. تتمثل التزامات القروض في التزامات
بالقيمة المطفأة أو القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة  المالية مطلوبات الضماناتيتم الحقاً تسجيل وفقاً لشروط وأحكام محددة سلفاً.  اعتماد

بموجب الضمان، أيهما أكبر.  السداد عندما تصبح الدفعة محتملة
 
 الدفعات المرتكزة على األسهم  ) ل

 
سيتي جروب بتقديم أسهم بموجبها البنك في خطط حوافز سيتي جروب إنك ("سيتي جروب") المرتكزة على األسهم التي تقوم  يشارك

 إلى موظفي البنك. 
 

 كمصروفات على مدى فترة االنتفاع، منحها ويتم بيانها في تاريخالمرتكزة على األسهم  التحفيزيةمكافآت لالقيمة العادلة ل يتم تحديد
من حقوق الملكية. تتم مراجعة لتقديرات المتعلقة بإسقاط الحقوق خالل تلك الفترة، ويتم االعتراف بقيمة مماثلة ضلالمعدلة وفقاً 

رات في القيمة ضمن ورة سنوية ويتم االعتراف بأية تغيالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لجميع المكافآت التي لم تتم ممارستها بص
 حقوق الملكية.

 
 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء ) م
 

إلعادة شراء نفس األصل (أو أصل مشابه) بسعر ثابت في تاريخ  ذاته البنك ببيع أصل مالي وإبرام اتفاقية في الوقت ما يقومعند
")، يتم احتساب ذلك االتفاق كاقتراض، ويستمر االعتراف باألصل ذو الصلة ضمن أسهممستقبلي ("إعادة الشراء" أو "إقراض 

في نفس الوقت إلعادة بيع ذلك األصل (أو أصل بشراء أصل مالي وإبرام اتفاقية عندما يقوم البنك البيانات المالية للبنك. وفي المقابل، 
")، يتم احتساب االتفاق كقرض أو سلفية، وال أسهمقتراض ستقبلي ("عكس إعادة الشراء" أو "ا) بسعر ثابت في تاريخ متماماً مشابه 

 احتسابهدة الشراء كفائدة ويتم الفرق بين سعر البيع وسعر إعا تتم معاملةضمن البيانات المالية للبنك.  ذو الصلة يتم االعتراف باألصل
 على مدى فترة االتفاقيات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
 دفعات عقود اإليجار ) ن

 
على مدى  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائرضمن  عها بموجب عقود اإليجار التشغيلييتم االعتراف بالمبالغ التي يتم دف

يتم االعتراف بحوافز عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد فترة عقد اإليجار. 
 اإليجار.  

 
االلتزام  وتخفيضبين مصروفات التمويل  بموجب عقود اإليجار التمويلي يتم سدادهاالتي  دفعات اإليجارل توزيع الحد األدنىيتم 

الرصيد ثابت للفائدة على دوري  معدل تحديدكل فترة من فترات عقد اإليجار وذلك بغرض لمصروفات التمويل  تخصيصالقائم. يتم 
 من االلتزام.  المتبقي

  

٢٠

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 المحاسبية الهامة (تابع)السياسات  .٣
 

 بعد  لم يتم تفعيلها والمعدلة المصدرة ولكن المعايير الجديدة ) س
 

، ولم يتم ٢٠١٨يناير  ١والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ بعد الجديدة المعايير  تسري بعض
 .بشكل مسبقالمعايير  إلى تطبيق هذه البنك يخططالبنك. ال ب ذات الصلةتطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. فيما يلي المعايير 

 

 )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من  اإليرادات من عقود مع العمالء من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ١٥المعيار رقم 
 )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من  األدوات المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ٩المعيار رقم 
 )٢٠١٩يناير  ١(اعتباراً من  عقود اإليجار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   ١٦المعيار رقم 

 
"اإليرادات من العقود مع العمالء" مع االعتراف باإليرادات ويضع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٥يتعامل المعيار رقم 

عقود الشركة مع الناتجة من مبادئ لإلعالن عن معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية حول طبيعة اإليرادات والتدفقات النقدية 
أو خدمة وبالتالي يكون  سلعة. يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على بها لمرتبطا اليقينوعدم  هاوتوقيت تهاوقيم العمالء

المعايير من  ١٥أو الخدمة. يحل المعيار رقم  السلعةالقدرة على إصدار توجيهات بشأن استخدامها والحصول على منافع من هذه  هلدي
"عقود  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبي الدولي رقم  محل المعيار الدولية إلعداد التقارير المالية

على الفترات السنوية التي تبدأ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٥اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة. يسرى المعيار رقم 
 سبق.أو بعد ذلك التاريخ ويجوز التطبيق بشكل م ٢٠١٨يناير  ١في 

 
 ١٧لمعيار المحاسبي الدولي رقم الواردة في امن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل متطلبات المحاسبة  ١٦يحل المعيار رقم 

ويتطلب تعديالت كبيرة حول طريقة احتساب عقود  منه عاماً والذي أصبح غير مالئم للغرض ٣٠عقود االيجار، والمتبع منذ أكثر من 
حتى يتمكن مستخدمي االيجار من قبل الشركات. يهدف هذا المعيار إلى وضف المعاملة المحاسبية للممتلكات واآلالت والمعدات 

رات التي تطرأ على هذا البيانات المالية فهم المعلومات حول استثمار منشأة ما في الممتلكات والمعدات واآلالت الخاصة بها والتغي
 االستثمار.

 

 كما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية، ال تزال اإلدارة تجري تقييم لتأثير المعايير الجديدة والمعدلة على البيانات المالية.
 

وقياس األدوات المالية، نموذج من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتضمن المعيار الجديد نموذج جديد لتصنيف  ٩المعيار رقم 
النظرة االستشرافية للخسائر المتوقعة الخاص بأدوات الدين باإلضافة على طريقة ُمعدلة بصورة كبيرة بشأن محاسبة التحوط (نظراً 

اردة في المعيار لعدم قيام البنك بمحاسبة التحوط، فإن هذا التغير لن يؤثر على البنك). يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية الو
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يسري المعيار رقم  – ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

 .٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من 
 

التقارير المالية، يتم إداراته بصورة من المعايير الدولية إلعداد  ٩قامت سيتي جروب بصورة مركزية بإدارة برنامج المعيار رقم 
حول المنهجيات وتحديد مصادر في األعمال خبراء متخصصين ، والتي تتضمن أيضاً مشتركة من قبل قسم المخاطر والتمويل

تقييم لية من المعايير الدولية إلعداد التقارير الما ٩المعلومات وتحديد النماذج والتكنولوجيا. تضمن تنفيذ سيتي جروب للمعيار رقم 
المالية باإلضافة إلى  رمن المعايير الدولية إلعداد التقاري ٩األدوات المالية المتأثرة بمتطلبات التصنيف والقياس الخاصة بالمعيار رقم 

احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. إن اإلجراء الذي تقوم به مجموعة سيتي جروب وضع منهجية انخفاض القيمة لدعم 
تغطي فروع  وبالتالي، فإنها ٢٠١٨يناير  ١التي تسري عليها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من  المجاالتفة يتناول كا

تسري على فروع اإلمارات العربية المتحدة ما لم على سيتي جروب بالكامل  المطبقةاإلمارات العربية المتحدة. إن السياسة المحاسبية 
 يذكر خالف ذلك.

 

 التصنيف والقياس
من منظور التصنيف والقياس، سوف يتطلب المعيار الجديد تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية واألدوات 

ات التدفق مما إذا كانتبناًء على نموذج األعمال لدى المنشأة إلدارة الموجودات وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألدوات (المشتقة، 
 النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبالغ األصلي والفائدة)

 

: بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، القيمة العادلة ٣٩سوف يتم استبدال فئات القياس بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية سوف  ٩م من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، والتكلفة المطفأة. كما أن المعيار رق

يسمح للمنشآت بشكل نهائي بتصنيف األدوات المالية المؤهلة للتكلفة المطفأة أو األدوات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 بشكل كبير. تقليلهإلغاء عدم التوافق المحاسبي أو ترتب على ذلك األخرى، إذا 

 

، باستثناء التعامل مع األرباح أو ٣٩متطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم مشابهة بصورة كبيرة لمحاسبة المطلوبات المالية تظل 
الخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة فيما يتعلق بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

الحقاً في بيان الدخل، ما لم ينشأ عدم توافق محاسبي  تصنيفها سوف يتم بيان هذه التغيرات في اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة
  في األرباح أو الخسائر.

٢١

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)بعد  تفعيلهالم يتم  والمعدلة المصدرة ولكن المعايير الجديدة ) س

 
 انخفاض القيمة

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج انخفاض القيمة خسائر االئتمان المتوقعة التي تختلف بصورة  ٩يقدم المعيار رقم 
بخسائر االئتمان من  ومن المتوقع أن ينتج عنه اعتراف مبكر ٣٩كبيرة عن الخسائر المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 اآلن فصاعداً.
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم تطبيق نفس نموذج انخفاض القيمة على كافة الموجودات  ٩بموجب المعيار رقم 
صنفة بالقيمة العادلة من المالية، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وسندات الدين الم

خالل اإليرادات الشاملة األخرى، والتي ال تخضع للتقييم مقابل انخفاض القيمة. قررت الشركة عدم تصنيف أي سندات ملكية بالقيمة 
بالتكلفة خسائر االئتمان المتوقعة الموجودات المالية قيمة انخفاض  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يتضمن نطاق نموذج

المطفأة وسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والتزامات القروض خارج الميزانية العمومية والضمانات 
المخصصات والمطلوبات المحتملة  ،٣٧رصد مخصصات لها بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  سابقاً  المالية التي تم

 ).٣٧المعيار المحاسبي الدولي رقم والموجودات المحتملة (
 

 خسائر االئتمان المتوقعة انخفض قيمة نموذج
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان بتاريخ كل تقرير وفقاً  ٩بموجب المعيار رقم 
ثالث مراحل ويتم بموجبه تصنيف كافة الموجودات المالية ضمن لنموذج انخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة الذي يتألف من 

 احدى المراحل التالية:
 
 االعتراف المبدئي باألصل المالي إلى تاريخ تعرض األصل لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة  اعتباراً من – ١المرحلة

على مدى المتوقع ائر االئتمان المتوقعة من التعثر ، يتم االعتراف بمخصص خسائر يعادل خسبذلك األصل باالعتراف المبدئي
شهراً التالية. يتم احتساب الفائدة بناًء على إجمالي القيمة الدفترية لألصل. ١٢فترة الـ 

 عقب الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة بالمخاطر عند االعتراف المبدئي باألصل المالي، يتم االعتراف  – ٢المرحلة
إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل. يتم احتساب الفائدة بناًء على إجمالي القيمة بمخصص خسائر يعادل 

الدفترية لألصل.
 

 ألصل المالي تعرض النخفاض القيمة، سوف يتم االعتراف بمخصص خسائر يعادل إجمالي خسائر عندما يعتبر ا – ٣المرحلة
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل. يتم احتساب إيرادات الفائدة بناًء على القيمة الدفترية لألصل، صافية من مخصص 

الخسائر، وليس بناًء على إجمالي القيمة الدفترية.
 

يتعين أن   .٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم مقارنة بذات نظرة استشرافية أكثر  وقياسها خسائر انخفاض القيمةبيعتبر االعتراف 
يكون تقدير خسائر االئتمان المتوقعة عادل ومرجح، بما في ذلك معلومات حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات 

االقتصادية المستقبلية في تاريخ التقرير. سوف يأخذ التقدير باالعتبار القيمة الزمنية للمال.المعقولة والداعمة لألحداث والظروف 
 

 إدارة التعرضات القابلة للتصنيف الخاصة بالشركات
  

باإلضافة إلى  سوف يتم بصورة أساسية تحديد قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل تقييم احتمالية التعثر الخاصة باألصل المالي
تاريخ التقرير. فيما يتعلق باألصل المالي  حتىالتعرضات لخسائر عند التعثر والتعرضات عند التعثر حيث يتم خصم العجز في النقد 

، سوف يستخدم ٢شهراً، فيما يتعلق باألصل المالي في المرحلة  ١٢، سوف يستخدم البنك احتمالية العجز على مدى ١في المرحلة 
مالية التعثر على مدى عمر األصل بغرض تحديد مخصص انخفاض القيمة. فيما يتعلق باألصل المالي الذي تعرض البنك احت

 ، سوف يواصل البنك االستفادة من العمليات القائمة. ٣النخفاض القيمة في المرحلة 
 

ة من النماذج المتطورة التي سوف يتم تقدير مخصص انخفاض القيمة لقروض الشركات على مستوى كل قرض على حدة واالستفاد
 تعتمد على الحجم النسبي ونوعية وتعقد المحافظ االستثمارية.
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�شيتي بنك اإن . اإيه .

٢٢

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)بعد  يتم تفعيلها لم والمعدلة المصدرة ولكن المعايير الجديدة ) س

 
 عن السداد العجزإدارة التعرضات الناتجة عن 

 
تبدو معقولة ومالئمة سوف يتم تقدير مخصصات انخفاض قيمة المحافظ الصغيرة للقروض االستهالكية من خالل طريقة أقل تطوراً 

بعد األخذ باالعتبار العوامل المتعلقة بمستوى المنشأة ومستوى المحفظة. بصورة خاصة، فيما يتعلق بمحافظ القروض االستهالكية 
طريقة مبسطة من خالل االستعانة حيث ليس لدى البنك معلومات تاريخية تفصيلية و/أو خبرات عن الخسائر، سوف يتبع البنك 

 داعمة ومعلومات نوعية أخرى تتعلق بكل محفظة.بمعلومات 
 

  األخرى لموجودات الماليةلالطرق المبسطة 
 

الستفادة ل مصممةفيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى قصيرة األجل والبسيطة في طبيعتها، سوف يتبع البنك طريقة قياس مبسطة 
النماذج هذه القصوى من المعلومات المتاحة التي تبدو موثوقة وداعمة لكل محفظة، والتي قد تختلف عن الموضح أعاله. سوف تستفيد 

من النماذج القائمة حالياً والمستخدمة عالمياً الختبار الضغط وألغراض التقارير حول رأس المال التنظيمي، ولكنها ال تتضمن 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩ضوعة خصيصاً لمواءمة هذه التقديرات مع المعيار رقم المكونات المو

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم  تطبيق استناداً إلى التقديرات الحالية، فمن غير المتوقع أن يترتب على

من  ٩تأثير المعيار رقم  وتطبيقيواصل البنك مراقبة . سوف ٢٠١٨يناير  ١الملكية كما في تكاليف إضافية كبيرة على صافي حقوق 
لتطبيق جهودها لواصل البنك ي، بالرغم من كونها مرحلة متقدمة، إال أن ٢٠١٨المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في مطلع 

 والتقييم.
 

 إدارة المخاطر المالية  .٤
 

 مقدمة ونظرة عامة  أ) 
 

 يتعرض البنك للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية: 
 

مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية 
 

أهداف البنك وسياساته واإلجراءات المتبعة  يوضحيقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبينة أعاله، كما 
 من قبله لقياس وإدارة المخاطر، باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال. 

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر

للمخاطر  والضوابط المالئمة يتم وضع سياسات البنك إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها البنك ووضع الحدود
رقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في و

 عمل بيئة توفيرإلى  عايير وإجراءات التدريب واإلدارة،من خالل م نك،ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة. يهدف الب
 ظفين أدوارهم والتزاماتهم. وبناءة يعي فيها كافة المو منضبطة

 
البنك كما يشمل مخاطر االئتمان ومخاطر السوق الموضوعة من قبل يرتكز اإلطار العام إلدارة المخاطر على المعايير الداخلية 

 :ما يلي ُيالحظقد اسها ومراقبتها واإلبالغ عنها. والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، بما في ذلك إدارة المخاطر وقي
 

وتوثيقها. تعريفهاسياسات محددة يتم لخضع هذه المعايير ت
 محددة. منهجياتيتم قياس المخاطر باستخدام
 الذي يكون  ،إدارة المخاطر قسم لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة من قبل الموضوعةتتم الموافقة على الحدود

عن مجاالت األعمال.مستقل 
واألفراد) ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر  للشركاتإدارة ورقابة مخاطر االئتمان ( تم تأسيس أقسام متخصصة في

التشغيلية.
 

والمخاطر االقتصادية والمخاطر التي قد تتعرض لها سمعة التنظيمية  إدارة المخاطر مراقبة المخاطرقسم  يتولىذلك،  عالوة على
 المرتبطة بمجاالت المخاطر المذكورة أعاله.البنك، باإلضافة إلى المخاطر القانونية 

 

٢٣

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  .٤
 
 (تابع)مقدمة ونظرة عامة  أ) 
 

 (تابع) اإلطار العام إلدارة المخاطر

ولجنة  المحلية (لجنة إدارية) ولجنة الموجودات والمطلوبات محليةلجنة تنسيق  بتأسيسبفاعلية، قام البنك  المهامهذه  من أجل تنفيذ
تطوير ورقابة سياسات إدارة المخاطر، كل  مسؤولة عن وتكون هذه اللجانمخاطر األعمال رقابة ئتمان ولجنة االلتزام ومراجعة اال

في مجال تخصصه. تتألف تلك اللجان من كبار موظفي البنك الذين يجتمعون بشكل متكرر لتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك 
ومناقشة األمور األخرى المتعلقة بالمخاطر. 

 مخاطر االئتمان  ب)

ن عأداة مالية  في ةف المقابلاطرأو األ العمالء إخفاق أحدمخاطر تعرض البنك لخسائر مالية في حال في تتمثل مخاطر االئتمان 
 األوراق الماليةولعمالء والمبالغ المستحقة من البنوك لالوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بصورة رئيسية من القروض والسلفيات 

بصورة  محتفظ بها بغرض المتاجرةالتتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن االستثمارات  ،. ألغراض إدارة المخاطراالستثمارية
 مستقلة، ولكن يتم بيانها كأحد عناصر التعرض لمخاطر السوق.

 
بهدف عمل مع المسؤولين عن أعمال البنك قسم إدارة المخاطر المستقل ي مفهوم أن إلىالبنك لدى ثقافة إدارة مخاطر االئتمان  تستند

 المسؤولين عن التسهيالت كل من عن طريق المسؤوليات المشتركة، بدون التخلي عن المساءلة الفردية. يقوم الذكية تحمل المخاطر
يتم . ود تغطية تلك التسهيالتحدية واالئتمان التسهيالت بالموافقة على بصورة مستقلة ئتماناال المسؤولين عن إدارة مخاطرو يةئتماناال

تيازات ف العملية من قبل فريق إدارة األعمال وفريق إدارة المخاطر المستقل بهدف إبداء رأيهم حول المخاطر واالموضع األهدا
مسؤولية تعديل هذه االستراتيجيات المستقل إدارة المخاطر فريق إدارة األعمال و المترتبة على ظروف السوق. يتولى فريق

إدارة األعمال على أنها الخط األول للحماية من المخاطر التي  اعتبارئات متغيرة. يتم والموازنات من أجل تحقيق إدارة ناجحة في بي
المخاطر التي تنطوي  سجل. يقوم قسم إدارة المخاطر المستقل بمراجعة لتواصلهم مع العمالء بشكل مباشر يتعرض لها البنك نظراً 

 مجاالت كافةبغرض التأكد من فهم تأثير  ومعقولية هذه المخاطر مالءمةالتحقق من مدى عليها المحافظ االستثمارية، بما في ذلك 
 المخاطر.

 
 :بالشركاتمخاطر االئتمان الخاصة 

 

على مجموعة من السياسات األساسية التي تشمل:  للشركاتترتكز إدارة مخاطر االئتمان 
بغرض إدارة مخاطر االئتمان؛  المستقل لمخاطراإدارة  لقسم إدارة األعمال وقسم المشتركةمسؤولية ال
والتقييم االئتماني  ات المطلوبةالضمان وتحديدمع وحدات األعمال،  بالتنسيقسيتي جروب السياسات االئتمانية العالمية ل تطبيق

خاذ واتوأعمال الفحص النافي للجهالة وتصنيف مخاطر المدينين والتسهيالت واإلبالغ عنها واإلجراءات المستندية والقانونية 
وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية؛ اإلجراءات التصحيحية

 عتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية. تم تحديد صالحيات اإلقراض في عدة مستويات؛ باإلضافة وحدود اللتفويض لوضع هيكل
؛ بالموافقةجهتين/جهات متعددة مخولة من قبل  عام العتماد التسهيالت االئتمانية إطاروضع إلى 

من  توقيع( تلك التسهيالتعند تقديم  يةاالئتمانالتسهيالت  ألقل من المسؤولين المخولين بالموافقة علىتوقيع اثنين على ا يلزم
 قسم إدارة مخاطر االئتمان)؛ أحد موظفي من  آخرع يتوقو الموظف المخول من البنوك بتقديم التسهيالت االئتمانية

 تم إعادة على األقل سنوياً وتواحدة مرة  الفعلي للتعرض لمخاطر االئتمانتتم مراجعة عملية وضع الحدود االئتمانية والمستوى
المخول باالعتماد؛ المسؤول المناسب  من قبلاعتمادها 

ضع حدود التعرض للمخاطر بصورة سنوية. ويتم و للمحافظ االستثمارية تتم مراجعة معايير قبول المخاطر واألسواق المستهدفة
. وتتم مراقبة التعرض للمخاطر والجدارة االئتمانية للمدينوالفترات الزمنية  القطاعات المختلفةلضمان تنويع المخاطر على 

 يجب الحصول على الموافقات الالزمة في حالة ، كماالمحافظتقارير شهرية حول  ويتم إعدادإلى تلك الحدود الموضوعة  استناداً 
. تتم مراجعة تلك الحدود مرة على األقل سنوياً؛ و الموضوعة عن الحدود تجاوزأي 

 مراحلهافي  التعرض للمخاطرحاالت المالية ووسائل التنبيه بغرض تحديد  التعهداتيتم وضع مؤشرات للتحذير المبكر مثل 
رقابة ومراجعة أكثر دقة.  تتطلبالتي و األولى

 

 
  

٢٤

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية (تابع)   .٤
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ب)
 

 (تابع) مخاطر االئتمان الخاصة بالشركات

احتمالية التعثر بناًء على إجراءات تصنيف المخاطر التي تمثل عملية متكاملة يترتب عليها تصنيف يقوم البنك بتحديد المخاطر/ 
المخاطر المتعلقة بأحد المدينين. تشتمل هذه العملية على نماذج وتوجيهات إضافية ودعم وتعديالت على الضمانات المقدمة وتطبيق 

قوم بتنفيذها قسم إدارة األعمال بغرض تصنيف المدين، حيث يمثل هذا ضوابط رقابية باإلضافة إلى أي عمليات أخرى محددة ي
كما هو موضح  ١٠إلى  ١التصنيف مدى احتمال تأخر المدين عن السداد لمدة سنة. يتم تحليل هذه المخاطر على مقياس يتدرج من 

 أدناه.
 

 درجة أهمية المخاطر تصنيف المخاطر
 . تمثل أسوأ نوعية) - ٧تمثل أفضل نوعية و  ١(إن رقم  غير متعثرالمدين  ٧ -١
أو "دون  المحتملة وتحويلها إلى فئة "قائمة المالحظة" مخاطر االئتمانيتم تحديد  )ودون القياسية (قائمة المالحظة ٧ -١

 . للمراقبة عن كثب القياسية"
 . فئة غير مستخدمة ٨
 . متعثرالمدين  ١٠ – ٩

 
 الخاصة باألفرادمخاطر االئتمان 

 

التي تحدد المعايير  – السياسات واإلجراءات االئتمانية العالميةعلى مجموعة من ألفراد ترتكز إدارة مخاطر االئتمان الخاصة با
 تتوافق إلدارة مخاطر االئتمان كل دولة على حدةفي  سياسات وإجراءات . ويتم وضعيةاالئتمان التسهيالت الخاصة بتقديم كافة أنواع

 مع السياسات الموضوعة عالمياً. 
 

بما في ذلك وقت  ة من مراحل عملية تقديم التسهيالت االئتمانية،كل مرحلدارة مخاطر االئتمان التي تنطوي عليها المحفظة في تتم إ
 التحليالت المنطقية.  استناداً إلى – إدارة المحفظة والتحصيلاالكتتاب، حتى 

 
القدرة على تقسيم المحافظ وإمكانية مراجعة المعايير  على التحليالت المستخدمة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بمحافظ األفراد تشتمل
 متعثرةمؤشرات وعن السداد،  العجزمثل معدالت  متطابقةمؤشرات ومثل معدالت االعتماد،  موجهةتشتمل على مؤشرات  قدالتي 

 حيثما كان مالئماً.  –النتائج المتوقعة و السابقنة مؤشرات األداء مع كل من األداء مثل معدالت الشطب. تتم مقار
 

دورية للتحقيق من مدى االلتزام بكافة جوانب السياسات االئتمانية التي  م التدقيق الداخلي بإجراء مراجعةقسفريق العمل لدى يقوم 
  تحكم عملية اإلقراض.

  

٢٥

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)

 التعرض لمخاطر االئتمان 
 

يقوم البنك بقياس تعرضه لمخاطر االئتمان استناداً إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ناقصاً الفائدة المعلقة وخسائر 
 انخفاض القيمة، إن وجدت. 

 

 

 القروض والسلفيات

المستحق من البنوك/ المركز 
 الرئيسي

 المشتقة الموجودات األوراق المالية االستثمارية والفروع في الخارج
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

         محفظة الشركات 
 بنود تعرضت النخفاض في 

 القيمة بصورة فردية
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بنود متأخرة السداد ولكن لم تتعرض 
   النخفاض القيمة

 
 

 
 

 
 

 - - - - - - - - القيمة الدفترية
 بنود غير متأخرة السداد ولم 

   تتعرض النخفاض القيمة
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         محفظة األفراد واآلخرين

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض 
   القيمة
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ولكن لم تتعرض النخفاض متأخرة السداد 

   القيمة
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 ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 
 بنود تعرضت النخفاض في 

   القيمة بصورة فردية
 

 
 

 
 

 
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 

 - - - - - - ٨٦٫٠٢٢ ٨٢٫٦٧٠ يوماً  ١٧٩ – ٩٠
 ------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 

 - - - - - - )٢٩٫٨٩٦( )٢٩٫٠٥٧( المخصص المحدد النخفاض القيمة
 - - - - - - )١٠٫١٩٨( )٩٫٨٨٤( فوائد معلقة

 --------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 
 - - - - - - ٤٥٫٩٢٨ ٥٫٢٦٢٫٧٤٠ القيمة الدفترية

 --------------- -------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 
 - - - - - - )٢٦٣٫٥٢٦( )٢٥٦٫٤٨٤( المخصص الجماعي النخفاض القيمة

 --------------- -------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 
 - - - - - - ٤٫٥٦٦٫٣٥٨ ٥٫٠٠٦٫٢٥٦ األفراد واآلخرين (ب)محفظة 

 --------------- --------------- ---------------- -------------- ---------------- -------------- ------------ ------------ 
 ٥١٦٫٦٤٨ ٢٥٧٫٢٠٩ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ٩٫٢٠٠٫٩٣١ ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ إجمالي القيمة الدفترية (أ + ب)

 ======== ======== ========= ======== ========= ======== ======= ======= 

٢٦

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  الماليةإدارة المخاطر  .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)

 (تابع)االئتمان التعرض لمخاطر 
 

 :في الجدول التالي تحليل للضمانات حسب نوعها يتم بيان
 
 الضمانات            القروض والسلفيات      
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     القيمة بصورة فرديةبنود تعرضت النخفاض في 
 - - - - ودائع مرهونة

 - - - - استثمارية  أوراق مالية
 - - - - ممتلكات

 - - ٤٦٣٫٨٣٧ ٤٩٢٫١٤٠ أخرى
 ------------  ------------  --------  --------  

 - - ٤٦٣٫٨٣٧ ٤٩٢٫١٤٠ المبلغ اإلجمالي
 - - )٣٨٨٫٧٣٩( )٤٤١٫٠١٨( والفائدة المعلقة خسائر انخفاض القيمة

 -------------  -------------  --------  --------  
 - - ٧٥٫٠٩٨ ٥١٫١٢٢ القيمة الدفترية

 ----------  ----------  --------  --------  
     

     القيمة في النخفاض ولم تتعرض متأخرة السدادبنود 
 - - - - ودائع مرهونة

 - - - - استثمارية  أوراق مالية
 - - - - ممتلكات

 - - ١٨٧٫٨٢٠ ١٨٩٫٢٧٦ أخرى
 -----------  -----------  --------  --------  

 - - ١٨٧٫٨٢٠ ١٨٩٫٢٧٦ المبلغ اإلجمالي
 - - - - خسائر انخفاض القيمة

 -----------  -----------  --------  --------  
 - - ١٨٧٫٨٢٠ ١٨٩٫٢٧٦ القيمة الدفترية

 -----------  -----------  --------  --------  
     

  ولم تتعرض غير متأخرة السدادبنود 
 القيمة في النخفاض  

    

 ٤٦٩٫٨٦٨ ٢١٣٫١٣٦ ٥٣٦٫٣٦٩ ٣٤٢٫٩٦١ ودائع مرهونة
 ٢٫١٤٦٫٧٢٥ ٢٫٦١٨٫٤٩٠ ٢٫١٤٦٫٧٢٥ ٢٫٦١٨٫٤٩٠ استثمارية  أوراق مالية

 ٦٤٦٫١٦٩ ٤٩٨٫٧٧٤ ٦٤٦٫١٦٩ ٥٠٦٫٧٥٤ ضمانات
 ١٦٢٫١٧٠ ١١٩٫٨٤٧ ١٦٢٫١٧٠ ١١٩٫٨٤٧ ممتلكات

 - - ٥٫٧٣٨٫١٣٤ ٥٫٧٢٥٫٥١٧ أخرى
 --------------  --------------  -------------  -------------  

 ٣٫٤٢٤٫٩٣٢ ٣٫٤٥٠٫٢٤٧ ٩٫٢٢٩٫٥٦٧ ٩٫٣١٣٫٥٦٩ المبلغ اإلجمالي
 - - )٣٣٨٫٤٣٥( )٣٩٢٫١٢٢( المخصص الجماعي النخفاض القيمة

 --------------  --------------  -------------  -------------  
 ٣٫٤٢٤٫٩٣٢ ٣٫٤٥٠٫٢٤٧ ٨٫٨٩١٫١٣٢ ٨٫٩٢١٫٤٤٧ القيمة الدفترية

 --------------  --------------  -------------  -------------  
 --------------  --------------  -------------  -------------  

 ٣٫٤٢٤٫٩٣٢ ٣٫٤٥٠٫٢٤٧ ٩٫١٥٤٫٠٥٠ ٩٫١٦١٫٨٤٥ اإلجمالي
 ======== ======== ======= ======= 
 --------------  --------------  ------------  ------------  

 - - ٤٦٫٨٨١ ١٠٣٫٤٥٤ التعرض الذي تم التفاوض بشأنه
 ======== ======== ======= ======= 
 

 أيهما أقل. ،رصيد القرض أو قيمة الضمان في التي تتمثليوضح الجدول أعاله قيمة الضمان 

٢٧

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

 الضمانات
 

شكل مبالغ نقدية أو ضمانات أو رهونات أو حجوزات على عقارات أو أي  فييحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض والسلفيات 
ضمانات أخرى على الموجودات. ترتكز تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمانات التي يتم تقييمها وقت االقتراض وتتم مراقبتها 

ولم  والمبالغ المستحقة من البنوك، االستثمارية بصورة دورية. بصورة عامة، ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل األوراق المالية الحقاً 
 . ٢٠١٦أو  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١يتم االحتفاظ بمثل هذه الضمانات في 

 
 القروض ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها

 
وزيادة فرص التحصيل وتجنب الرهن أو إعادة التملك، إن أمكن.  العمالء مع عالقاتالدارة إعادة الهيكلة من أجل إ أنشطة تصميميتم 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تتم إعادة الهيكلة بناًء على مؤشرات أو معايير ترى اإلدارة أنها تمثل دليالً على احتمالية استمرار السداد. في 
 ).درهم٤٦ .٨٨ :٢٠١٦( مليون درهم ١٠٣ .٤٥ بلغت القروض المعاد التفاوض بشأنها

 
 ولكنها لم تتعرض النخفاض في القيمة  متأخرة السدادالقروض 

 
الفائدة التعاقدية المستحقة عليها أو المبلغ األصلي لها ولكن البنك يرى أنه من  تم التأخر في سدادالقروض التي  تتمثل هذه القروض في

 الضمان المتاح و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للبنك.  استناداً إلىغير المناسب خفض قيمتها 
 

 القيمة التي تعرضت النخفاض فيالقروض والسلفيات 
 

الموجودات المالية التي يرى النخفاض القيمة في  التي تعرضتتتمثل القروض والسلفيات واالستثمارات المحتفظ بها لغير المتاجرة 
 . ياتالتفاقالتعاقدية لشروط لتحصيل إجمالي مبلغها األصلي والفائدة المستحقة عليها وفقاً ل يتمكن منأال  المرجحالبنك أنه من 

 
 قياس خسائر انخفاض القيمة وشطب القروض

 
الذي يمثل تقديره للخسائر المتكبدة في محفظة القروض الخاصة به. يتكون ذلك مخصص لخسائر انخفاض القيمة  يقوم البنك برصد

والمخصص الجماعي  بالتعرض للمخاطر الهامة بشكل فردي الذي يتعلقالخسارة المحددة  عنصرسية من المخصص بصورة رئي
فيما لمجموعة من الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها  رصدهالذي يتم لخسائر القروض 

 القيمة. في نخفاض ها الللتحقق من تعرضللتقييم الفردي  التي تخضعالقروض  يخص
 

 الشركات قروض 
 

يتم رصد . كل قرض على حدةلوذلك  في حالتها الفردية للقروض والسلفيات الهامةيقوم البنك بتحديد المخصصات المالئمة 
. يتم رصد مبكراً  لخسائرا التي تحذر من وقوع العالمات تظهر وقتما إلعداد التقارير الماليةلمعايير الدولية لالمخصصات وفقاً 

مقابل القيمة الدفترية للقروض والسلفيات التي يتم تحديدها على أنها منخفضة القيمة وفقاً للمراجعات المنتظمة  للشركاتالمخصصات 
 من أجل تخفيض هذه القروض والسلفيات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. المستحقةلألرصدة 

 
التسهيالت (ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة) عندما تقرر لجنة مراجعة /استثمار المقدم لشركةقرض اليقوم البنك بشطب 

المعلومات مثل  بعض باالعتبار الوضعهذا القرار بعد  اتخاذالبنك أن القروض/االستثمارات غير قابلة للتحصيل. ويتم االئتمانية لدى 
 ،االلتزامات المترتبة عليهب قادراً على الوفاءالمصدر المقترض/ مالي للمقترض/المصدر بحيث ال يعدالتراجع الملحوظ في الوضع ال

 .لسداد كامل القرضتكون كافية  أو أن المتحصالت من الضمان لن
 
 
 
 
 
 

٢٨

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية (تابع)   .٤
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ب)
 

 قياس خسائر انخفاض القيمة وشطب القروض (تابع) 
 

 قروض األفراد
 

من تاريخ يوماً  ٩٠بعد مرور  متعثرة، باستثناء بطاقات االئتمان، على أنها من العمالء ألفرادالمقدمة ل قروضاليتم تصنيف جميع 
 شطبلقيمة ويتم شطبها وفقاً لسياسة ا أنها تعرضت النخفاض فيعتبر بطاقات االئتمان الفائدة وفقاً لذلك. تُ  تعليقويتم  االستحقاق
تعليق  عندما يتم، المركزي إلمارات العربية المتحدةامصرف وفقاً لمتطلبات البنك كما هو موضح أدناه. المتبعة من قبل  القروض

 .للعميلالمنتجات األخرى  كافة المترتبة علىالفائدة  بتعليق ، يقوم البنكالفائدة ألحد المنتجات
 

بعد مرور  بطاقات االئتمان . يتم شطب قروضعن السداد المتعلق بمنتج محددالتخلف ترتكز القرارات الخاصة بالشطب على حالة 
. خالل من تاريخ االستحقاق يوماً  ١٢٠ألفراد بعد مرور ل األخرى المقدمة قروضالويتم شطب  من تاريخ االستحقاقيوماً  ١٨٠

 مليون درهم). ٢٤٥: ٢٠١٦مليون درهم ( ٢٤٧السنة، تم شطب قروض مقدمة لألفراد بمبلغ 
 

 قياس انخفاض القيمة الجماعي
 

. إن حاالت انخفاض القيمة التي ٣٩مخصص النخفاض القيمة الجماعي بناًء على توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم  تكوينيتم 
 مخصصاتالالتالية لتحديد  المنهجيات . قام البنك بتطبيقبصورة جماعية لمحفظةليتم تحديدها  تحديدها لكل قرض على حدة يمكن ال

 لمحفظة.انخفاض قيمة ال الجماعية
 

 الشركات قروض 
 

لمحافظ قروض نخفاض القيمة الجماعية المخصصات اليد يتم احتساب معدالت الخسارة السابقة لمختلف فئات المدينين من أجل تحد
السابقة التي تمت مالحظتها  التعثرالشركات. للتأكد من أن تأثير دمج الدورات االقتصادية، تتم مقارنة معدالت الخسائر مقابل حاالت 

تم ية. يظروف السوق الحال تعكسل متعلقة بقطاع العملعلى مدى الدورات االقتصادية في مختلف ظروف السوق. يتم إجراء تعديالت 
المستوى الحقيقي لمخصص انخفاض القيمة  ولبيانات ياالحتياط من مدى كفايةللتأكد  األوضاع الضاغطة سيناريوهاتعدد من  تطبيق

 الجماعي.
 

 قروض األفراد
 

من أجل تخفيض القيمة الدفترية لمحافظ القروض والسلفيات المماثلة  من العمالء ألفرادلقروض ا يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية
 إلى استناداً لمحافظ الموجودات المماثلة  المتوقعة إلى قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة في تاريخ التقرير. يتم تقدير التدفقات النقدية

 الغرامات.لفوائد أو التأخر في سداد ا مع مراعاةالخسائر السابقة  تجارب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

 القروض التي تعرضت النخفاض في القيمة حسب القطاع: اتفيما يلي تحليل لتركز
 

    متأخرة السداد القروض     ٢٠١٧
 أقل من 

٩٠  ً  يوما
 يوماً  ٩٠

 وأكثر
 

 اإلجمالي
المخصص المحدد 

 والفائدة المعلقة
صافي الموجودات 

 منخفضة القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      -األعمال: القطاعات التجارية وقطاعات 
 - ١٢٫٦٥٠ ١٢٫٦٥٠ ١٢٫٦٥٠ - التصنيع
 - ١٩٤٫٥١٧ ١٩٤٫٥١٧ ١٩٤٫٥١٧ - التجارة

 ٧٫٣٩٣ ١٩٫٣٩١ ٢٦٫٧٨٤ ٢٦٫٧٨٤ - المواصالت واالتصاالت
 - ٨٫٠٢٨ ٨٫٠٢٨ ٨٫٠٢٨ - الخدمات

 --------- ----------- ----------- ----------- --------- 
 ٧٫٣٩٣ ٢٣٤٫٥٨٦ ٢٤١٫٩٧٩ ٢٤١٫٩٧٩  إجمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال

 - ١٦٧٫٤٩١ ١٦٧٫٤٩١ ١٦٧٫٤٩١ - البنوك والمؤسسات المالية
 ٤٣٫٧٢٩ ٣٨٫٩٤١ ٨٢٫٦٧٠ ٨٢٫٦٧٠ - محفظة العمالء

 --------- ------------ ----------- ----------- ---------- 
 ٥١٫١٢٢ ٤٤١٫٠١٨ ٤٩٢٫١٤٠ ٤٩٢٫١٤٠ - إجمالي القيمة الدفترية 

 ===== ======= ====== ====== =====  
 

مليون درهم) كمخصصات جماعية.  ٣٣٨: ٢٠١٦مليون درهم ( ٣٩٢باإلضافة إلى المخصص المحدد، يحتفظ البنك بمبلغ 

    القروض متأخرة السداد     ٢٠١٦
 أقل من 

 يوماً  ٩٠
 يوماً  ٩٠

 وأكثر
 

 اإلجمالي
المخصص المحدد 

 والفائدة المعلقة
صافي الموجودات 

 منخفضة القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      -األعمال: القطاعات التجارية وقطاعات 
 ٢٢٫٠٤٩ ١٤٦٫٥٥٩ ١٦٨٫٦٠٨ ١٦٨٫٦٠٨ - التجارة

 ٣٫٤٣٥ ٢٣٫٦٤٤ ٢٧٫٠٧٩ ٢٧٫٠٧٩ - المواصالت واالتصاالت
 ٣٫٦٨٦ ٦٫٦٢٥ ١٠٫٣١١ ١٠٫٣١١ - الخدمات

 --------- ----------- ----------- ----------- ---------- 
 ٢٩٫١٧٠ ١٧٦٫٨٢٨ ٢٠٥٫٩٩٨ ٢٠٥٫٩٩٨ - إجمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال

 - ١٧١٫٨١٧ ١٧١٫٨١٧ ١٧١٫٨١٧ - البنوك والمؤسسات المالية
 ٤٥٫٩٢٨ ٤٠٫٠٩٤ ٨٦٫٠٢٢ ٨٦٫٠٢٢ - محفظة العمالء

 --------- ----------- ----------- ----------- ---------- 
 ٧٥٫٠٩٨ ٣٨٨٫٧٣٩ ٤٦٣٫٨٣٧ ٤٦٣٫٨٣٧ - إجمالي القيمة الدفترية 

 ===== ====== ====== ======  ===== 
 

  

٣٠

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

 حسب التوزيع الجغرافي:التي تعرضت النخفاض في القيمة القروض  اتفيما يلي تحليل لتركز
 

   القروض متأخرة السداد   ٢٠١٧
 أقل من 

٩٠  ً  يوما
 يوما  ٩٠

 وأكثر 
 

 اإلجمالي
المخصص المحدد 

 والفائدة المعلقة
صافي الموجودات 

 منخفضة القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٥١٫١٢٢ ٤٤١٫٠١٨ ٤٩٢٫١٤٠ ٤٩٢٫١٤٠ - اإلمارات العربية المتحدة
 - - - - - دول مجلس التعاون الخليجي

 - - - - - دول عربية أخرى
 - - - - - آسيا

 - - - - - فريقياإ
 - - - - - أمريكا الشمالية

 - - - - - أوروبا
 - - - - - أمريكا الجنوبية

 --------- ----------- ----------- ----------- --------- 
 ٥١٫١٢٢ ٤٤١٫٠١٨ ٤٩٢٫١٤٠ ٤٩٢٫١٤٠ - إجمالي القيمة الدفترية 

 ===== ====== ====== ====== =====  
 

   القروض متأخرة السداد   ٢٠١٦
 أقل من 

 يوماً  ٩٠
 يوما  ٩٠

 وأكثر 
 

 اإلجمالي
المخصص المحدد 

 والفائدة المعلقة
صافي الموجودات 

 منخفضة القيمة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٧٥٫٠٩٨ ٣٨٨٫٧٣٩ ٤٦٣٫٨٣٧ ٤٦٣٫٨٣٧ - اإلمارات العربية المتحدة
 - - - - - التعاون الخليجيدول مجلس 

 - - - - - دول عربية أخرى
 - - - - - آسيا

 - - - - - إفريقيا
 - - - - - أمريكا الشمالية

 - - - - - أوروبا
 - - - - - أمريكا الجنوبية

 --------- ----------- ----------- ----------- --------- 
 ٧٥٫٠٩٨ ٣٨٨٫٧٣٩ ٤٦٣٫٨٣٧ ٤٦٣٫٨٣٧ - إجمالي القيمة الدفترية 

 ===== ====== ====== ======  ===== 

 
 

 

٣١

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

 التركز
 

تنشأ تركزات المخاطر عندما يزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة مختلفة في نفس المنطقة الجغرافية أو 
ورة مماثلة بالتغيرات في الظروف عندما يكون لديهم سمات اقتصادية مماثلة تجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بص

باستثناء  القطاع والموقع الجغرافي والعملةمخاطر االئتمان حسب  وضح الجداول المبينة أدناه تركزاالقتصادية أو السياسية أو غيرها. ت
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والموجودات األخرى حيث أنه ال تتعرض لمخاطر ائتمان غير هامة.

 

٢٠١٧ 
 

 
القروض إجمالي 

 والسلفيات

 
 

 األوراق المالية
 االستثمارية 

 
 

الموجودات 
 المشتقة

المستحق من 
بنوك / المركز 

الرئيسي والفروع 
 الخارجفي 

 
 

اإلجمالي في 
 الميزانية العمومية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم التركز حسب القطاع 
      

      -األعمال: القطاعات التجارية وقطاعات 
 ٤٫٩١٨ - - - ٤٫٩١٨ الزراعة واألنشطة ذات الصلة

 ٢٨٫٣٦٣ - - - ٢٨٫٣٦٣ والمحاجر التعدين 
 ٨٢٨٫٥٢٧ - - - ٨٢٨٫٥٢٧ التصنيع

 ٩٢٫٤٠١ - - - ٩٢٫٤٠١ الكهرباء والمياه
 ١٢٫٧٤٢ - - - ١٢٫٧٤٢ اإلنشاءات
 ٧٢٫٤٩٩ - - - ٧٢٫٤٩٩ العقارات
 ١٫٧٣٣٫١٩٦ - ١٢٫٤٤٦ - ١٫٧٢٠٫٧٥٠ التجارة

 ٣٧٤٫٦٩٠ - - - ٣٧٤٫٦٩٠ المواصالت واالتصاالت
 ٦٥٣٫٦٤٤ - - - ٦٥٣٫٦٤٤ خدمات

 --------------  -----------  ----------  ------------  --------------  
 ٣٫٨٠٠٫٩٨٠ - ١٢٫٤٤٦ - ٣٫٧٨٨٫٥٣٤ إجمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال

 ٤٫٠٨٨٫٠١٩ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ٢٤٤٫٧٦٣ - ٩٧٢٫١٢٠ المؤسسات المالية
 ١٫٨٤١٫٨٥٨ - - ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ١٩٫١٢٣ الحكومة وشركات القطاع العام

 ٥٫٣٠١٫٦٨١ - - - ٥٫٣٠١٫٦٨١ لألفراد المعامالت المصرفية
 ١٦٫٩٨٢ - - - ١٦٫٩٨٢ أخرى 

 --------------  --------------  ----------- --------------   --------------  
  ١٥٫٠٤٩٫٥٢٠ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ٢٥٧٫٢٠٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ١٠٫٠٩٨٫٤٤٠ 

  ======== ======== ====== ========    ======== 
 

 تركز مخاطر االئتمان حسب الموقع الجغرافي: 
 

 
٢٠١٧ 

 
القروض إجمالي 

 والسلفيات

 
 األوراق المالية

 االستثمارية

 
الموجودات 

 المشتقة

المستحق من بنوك/ 
المركز الرئيسي 

 والفروع في الخارج

 
اإلجمالي في 

 الميزانية العمومية
ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم ألف درهم التركز حسب الموقع

      
 ١١٫٣٣٨٫١١٩ ١٫٩١٩٫٦٠٩ ١٫٩٠٤ ١٧٧٫٩٧١ ٩٫٢٣٨٫٦٣٥ اإلمارات العربية المتحدة

 ١٫١٧٦٫٦٩٨ ٧١١٫٦٣٧ ٢٦٫٠٤٩ ٩٣٫٣٧٣ ٣٤٥٫٦٣٩ دول مجلس التعاون الخليجي
 ٦٥٫٨٤٣ ١١٫٠٤٥ - - ٥٤٫٧٩٨ دول عربية أخرى

 ١٢٥٫٨٨٩ ٨٣٫١٦٥ ٩٨ - ٤٢٫٦٢٦ آسيا
 ١٥٫٧٦٨ ١٠٫١٢٧ ١٨٠ - ٥٫٤٦١ إفريقيا

 ١٫٥٦٦٫٥٨٢ - ١٥٫١٩١ ١٫٥٥١٫٣٩١ - الواليات المتحدة األمريكية
 ٤٦٦٫٥٧٦ ١٣٣٫٤٣٣ ٢١٣٫٧٨٧ - ١١٩٫٣٥٦ أوروبا

 ٢٩٤٫٠٤٥ ٢٫١٢٠ - - ٢٩١٫٩٢٥ دول أخرى
 --------------  --------------  ----------- --------------   ---------------   
 ١٥٫٠٤٩٫٥٢٠ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ٢٥٧٫٢٠٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ١٠٫٠٩٨٫٤٤٠ 
  ======== ======== ====== ========   ======== 

٣٢

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

٢٠١٦ 
 

 
إجمالي القروض 

 والسلفيات

 
 

 األوراق المالية
 االستثمارية 

 
 

الموجودات 
 المشتقة

المستحق من بنوك 
/ المركز الرئيسي 

والفروع في 
 الخارج

 
 

اإلجمالي في 
 الميزانية العمومية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم التركز حسب القطاع 
      

      -األعمال: القطاعات التجارية وقطاعات 
 ٧٫١٠٦ - - - ٧٫١٠٦ التعدين والمحاجر 

 ٨٢٤٫٥٣٣ - ١٠٫٧٨٤ - ٨١٣٫٧٤٩ التصنيع
 ١٠٩٫٩١١ - - - ١٠٩٫٩١١ الكهرباء والمياه

 ٦٦٫٤٦٢ - - - ٦٦٫٤٦٢ اإلنشاءات
 ٨٠٫٣٣٧ - - - ٨٠٫٣٣٧ العقارات
 ١٫٧٥٨٫٤٥٩ - ١٦٫٩٧٢ - ١٫٧٤١٫٤٨٧ التجارة

 ٦٣٤٫٧٤٧ - - - ٦٣٤٫٧٤٧ المواصالت واالتصاالت
 ٥٣٧٫٧١٦ - - - ٥٣٧٫٧١٦ خدمات

 --------------  -----------  ----------  ------------  -------------   
 ٤٫٠١٩٫٢٧١ - ٢٧٫٧٥٦ - ٣٫٩٩١٫٥١٥ إجمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال

 ٦٫٠٦١٫٣٧١ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٤٨٨٫٨٩٢ - ١٫٠٦٠٫٥١٨ المؤسسات المالية
 ٢٫٨٦٨٫١٥٣ - - ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ١٫١٨٤ الحكومة وشركات القطاع العام

 ٤٫٨٦٩٫٩٧٨ - - - ٤٫٨٦٩٫٩٧٨ المعامالت المصرفية لألفراد
 ٤٫٩٠٩ - - - ٤٫٩٠٩ أخرى 

 -------------  -------------  ----------- --------------   --------------   
  ١٧٫٨٢٣٫٦٨٢ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٥١٦٫٦٤٨ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ٩٫٩٢٨٫١٠٤ 

 ===== == ======= ======   ======== ======== 
 

 تركز مخاطر االئتمان حسب الموقع الجغرافي: 
 

 
٢٠١٦ 

 
إجمالي القروض 

 والسلفيات

 
 األوراق المالية

 االستثمارية

 
الموجودات 

 المشتقة

المستحق من بنوك/ 
المركز الرئيسي 

 الخارجوالفروع في 

 
اإلجمالي في 

 الميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم التركز حسب الموقع

      
 ١٢٫٢٢٧٫٤٣٨ ٢٫٨٧٤٫٦٨٧ ٦٧٫٣٣٦ ٣٥٫٩٩٥ ٩٫٢٤٩٫٤٢٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ١٫٣٢٨٫١٣٠ ٩٩٩٫٢٤٨ ٣٫٣٣١ - ٣٢٥٫٥٥١ دول مجلس التعاون الخليجي
 ٦٥٫٠٠٦ ١٧٫١٦١ - - ٤٧٫٨٤٥ دول عربية أخرى

 ١٨٤٫١٧٨ ١٤٧٫٧٧٦ ٤٫٢٤٦ - ٣٢٫١٥٦ آسيا
 ١٣٤٫٢٠٥ ١٢٨٫٨٤٦ - - ٥٫٣٥٩ إفريقيا

 ٣٫١٢٩٫٣٤٦ ٢٦٧٫١٩١ ٣١٫١٨١ ٢٫٨٣٠٫٩٧٤ - الواليات المتحدة األمريكية
 ٥٥٦٫٠٠١ ٤٤٫٠٤٢ ٤١٠٫٥٥٤ - ١٠١٫٤٠٥ أوروبا

 ١٩٩٫٣٧٨ ٣٣٫٠١٠ - - ١٦٦٫٣٦٨ دول أخرى
 -------------  -------------  ----------- -------------   --------------   
 ١٧٫٨٢٣٫٦٨٢ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٥١٦٫٦٤٨ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ٩٫٩٢٨٫١٠٤ 
 ==== === ======= ====== =====  == ======== 
 

 المخاطر حسب الموقع بناًء على الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي المسجل للمنشأة. يتم قياس تركزات
 
 

  

٣٣

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 (تابع)مخاطر االئتمان  ب)
 

 مخاطر االئتمان حسب العمالت:  تركز
 
 

٢٠١٧ 
 

إجمالي القروض 
 والسلفيات

 
 األوراق المالية

 االستثمارية

 
الموجودات 

 المشتقة

المستحق من بنوك/ 
المركز الرئيسي 

 والفروع في الخارج

 
اإلجمالي في 

 الميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم 
      

      حسب العملة التركز
 ٤٫٤٣٥٫٩٥٥ ٣٦٩٫٨٦٤ ٢٫٠٨٤ - ٤٫٠٦٤٫٠٠٧ الدرهم اإلماراتي

 ١٠٫٦١٣٫٥٦٥ ٢٫٥٠١٫٢٧٢ ٢٥٥٫١٢٥ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ٦٫٠٣٤٫٤٣٣ عمالت أجنبية
 -------------  ------------- ----------- ------------- -------------- 
 ١٥٫٠٤٩٫٥٢٠ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ٢٥٧٫٢٠٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ ١٠٫٠٩٨٫٤٤٠ 
 ======= ==================== ========

 
 
 

٢٠١٦ 
 

إجمالي القروض 
 والسلفيات

 
 األوراق المالية

 االستثمارية

 
الموجودات 

 المشتقة

المستحق من بنوك/ 
المركز الرئيسي 

 والفروع في الخارج

 
اإلجمالي في 

 الميزانية العمومية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم 
      

      التركز حسب العملة
 ٤٫٢٧٠٫٩١٥ ٢٧٠٫٥٤٢ ٤٢٫١٤٤ - ٣٫٩٥٨٫٢٢٩ الدرهم اإلماراتي

 ١٣٫٥٥٢٫٧٦٧ ٤٫٢٤١٫٤١٩ ٤٧٤٫٥٠٤ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ٥٫٩٦٩٫٨٧٥ عمالت أجنبية
 -------------  ------------- ----------- ------------- -------------- 
 ١٧٫٨٢٣٫٦٨٢ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٥١٦٫٦٤٨ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ٩٫٩٢٨٫١٠٤ 
 ======= ==================== ========
 

 لمخاطر التعرضحاالت معظم  إن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. توجيهات بناًء على المذكورة أعالهول اتم إعداد الجد
 لعمالت األجنبية بالدوالر األمريكي.ا

٣٤

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 

 مخاطر التسوية ج)
 

مخاطر الخسارة الناتجة التجارية. تتمثل مخاطر التسوية في  والصفقاتقد تؤدي أنشطة البنك إلى ظهور مخاطر وقت تسوية المعامالت 
 عند استحقاقهاأخرى أوراق مالية أو موجودات  من خالل أو من خالل السداد نقداً عن عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته 

كجزء من إطار إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس  تتم مراقبتها وتحديد قيمتهافي التسوية و نادراً ما يحدث تأجيالتبموجب التعاقد. 
 المال لدى البنك وإدارة المخاطر التشغيلية. 

 
ضمان لوية/مقاصة بعض أنواع المعامالت، يقوم البنك بالحد من تلك المخاطر عن طريق إجراء التسوية من خالل وكيل تسفيما يتعلق ب

 مراقبة تشكل حدود التسوية جزءاً من عملية. التسويةبالتعاقدية الخاصة  هماالتجارية فقط عندما يفي كال الطرفين بالتزامات الصفقةتسوية 
ل عمليات التسوية الحرة الحصو الناتجة عنقبول مخاطر التسوية يتطلب المبينة أعاله.  االئتمانية /الحدوديةاالئتمانالتسهيالت اعتماد 

 لطرف المقابل.االبنك على المعاملة أو على موافقة قسم إدارة المخاطر لدى 
 
 مخاطر السيولة د)

 
تتم تسويتها من خالل السداد  ماليةبمطلوبات  المرتبطةبالتزاماته  الوفاء عندالصعوبات التي قد يواجهها البنك تتمثل مخاطر السيولة في 

موجودات في تواريخ ناتجة عن عدم القدرة على تمويل على المخاطر ال مخاطر السيولة تشتمل. موجودات مالية أخرىمن خالل نقداً أو 
باإلضافة إلى عدم  محددوضمن إطار زمني  ةر معقولاسعأب موجوداتاالستحقاق المناسبة وبالمعدالت المناسبة وعدم القدرة على تسييل 

التصنيفات االئتمانية مما قد  انخفاضمات عند استحقاقها. يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من تقلبات السوق أو القدرة على الوفاء بااللتزا
 يؤدي إلى تالشي بعض مصادر التمويل. 

 
 إدارة مخاطر السيولة

 
 الداخلية. والتنظيمية  والتوجيهاتتتم إدارة مخاطر السيولة من قبل قسم الخزينة بما يتماشى مع السياسات 

 
مواجهة أي األوقات وتنوعة في كل ر التمويل الكافي من مصادر ميإدارة مخاطر السيولة إلى ضمان توفب الخاصيهدف منهج البنك 

متنوعة من األدوات بما في ذلك ودائع العمالء وأدوات  مجموعة. تتم زيادة األرصدة باستخدام أزمات حادة قد يتعرض لها وضعه المالي
ن . يقوم قسم الخزينة بمراقبة وضع سيولة الموجودات والمطلوبات المالية والتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة مسوق المال ورأس المال

حتفظ قسم الخزينة بمحفظة للموجودات السائلة قصيرة األجل وودائع فيما بين البنوك لضمان االحتفاظ األعمال الحالية والمستقبلية. كما ي
ظروف  في ظلبطرق متعددة  بصورة منتظمة السيولةلمدى كفاية السيولة اليومي ويتم إجراء اختبار  مركزبة بالسيولة الكافية. تتم مراق

 قسمتولى ارة وتتم مراجعتها بصورة سنوية. يالسوق االعتيادية وغير االعتيادية. يتم وضع سياسة السيولة الخاصة بالبنك من قبل اإلد
 االلتزام بالسياسات الموضوعة.مدى لمطلوبات مراقبة إدارة المخاطر ولجنة إدارة الموجودات وا

 
 التعرض لمخاطر السيولة

 
المستقرة وهو معيار نظامي  التمويلالبنك لقياس مخاطر السيولة هو نسبة السلفيات إلى مصادر  الذي يستخدمهإن المعيار الرئيسي 

 ب االستحقاق مقابل إجمالي المطلوبات بموجب االستحقاقالموجودات بموج إجماليباإلضافة إلى معدل صافي الموجودات السائلة أي 
من صافي التزاماته في  ٪١٠ تعادلباإلضافة إلى معدل الموجودات السائلة المؤهلة التي يتطلب من البنك أن يقوم باالحتفاظ بقيمة 

 . الميزانية العمومية (باستثناء االلتزامات المدرجة ضمن رأس المال النظامي) في شكل موجودات سائلة ذات جودة عالية
 

 
 

٣٥

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 
 مخاطر السيولة (تابع) د)

 
 : ٢٠١٦و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مطلوبات كما في لموجودات والل ات التعاقديةاالستحقاقفيما يلي بيان 

 
 أكثر من من سنة إلى أشهر ٣من  أقل من  
 سنوات ٥ سنوات ٥ إلى سنة أشهر ٣ اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

      الموجودات
         اإلماراتالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 - - ٢٫٦٠٠٫٠٠٠ ٩٫٣٣٦٫٣٠٢ ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ المركزيالعربية المتحدة 
 - ٧١٠٫٥٤٦ ٥٣١٫٠٧٥ ١٫٥٩٢٫٠٥٦ ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ بنوكالالمستحق من 

المستحق من المركز الرئيسي 
 - - - ٣٧٫٤٥٩ ٣٧٫٤٥٩ والفروع في الخارج

 - ١٣٣٫٨٧٢ ٧٤٫٨٩٣ ٤٨٫٤٤٤ ٢٥٧٫٢٠٩ الموجودات المشتقة
 ٩٤٧ ١٫٧٤٠٫٢٤١ ٧٨٠٫٢٥٨ ٦٫٧٤٣٫٨٥٣ ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ القروض والسلفيات

 - ٢٧١٫٥٧٣ ٧٢٥٫٠١٤ ٨٢٦٫١٤٨ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ األوراق المالية االستثمارية 
 - - - ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ قبوالت العمالء

 - - - ٦٠٤٫٢٦٣ ٦٠٤٫٢٦٣ موجودات أخرى
 --------------- ---------------  -------------- -------------- --------- 

 ٩٤٧ ٢٫٨٥٦٫٢٣٢ ٤٫٧١١٫٢٤٠ ١٩٫٥١٢٫٤٣٥ ٢٧٫٠٨٠٫٨٥٤ إجمالي الموجودات
 ======== ======== ======== ======== ===== 

      المطلوبات 
 - - - ٧٤٫١٦٢ ٧٤٫١٦٢ بنوكالالمستحق إلى 
 - ٨٩٣ ٢٣١٫٦١٥ ٢١٫٣٦٨٫٣٣٠ ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ ودائع العمالء

 - ١٤٧٫٠١١ ٦٢٫٢٣٥ ٣٣٫٠٧٩ ٢٤٢٫٣٢٥ المطلوبات المشتقة
المستحق من المركز الرئيسي 

 - - - ١٫١٤١٫٥٥١ ١٫١٤١٫٥٥١ والفروع في الخارج
 - - - ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ قبوالت العمالء
 ٢٫٩٢٢ ١٣٫١٣٠ ٢٫٦٥٦ ٩٢٩٫٦٧٥ ٩٤٨٫٣٨٣ مطلوبات أخرى

 --------------- ---------------  ----------- ----------- -------- 
 ٢٫٩٢٢ ١٦١٫٠٣٤ ٢٩٦٫٥٠٦ ٢٣٫٨٧٠٫٧٠٧ ٢٤٫٣٣١٫١٦٩ إجمالي المطلوبات

 ======== ======== ====== ======  ===== 
      الميزانيةفي فجوة السيولة صافي 

 )١٫٩٧٥( ٣٫٨٧٣٫٣٦٠٣٫١٥٦٫٣٤٩ )٤٫٢٧٨٫٠٤٩(  ٢٠١٧العمومية لسنة  
  ========= ======== ======== ====== 

      ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ١٣٦٫١١٨ ٥٫٢٠٦٫٦٥٧ ٤٫٧٦٦٫٣٤١ ١٦٫٢٩٥٫١١٥ ٢٦٫٤٠٤٫٢٣١ إجمالي الموجودات

 --------------- -------------- ------------- ------------- ---------- 
 ١٢٫٤٣٦ ٣٢٠٫٧٠٧ ٧٢١٫٧٨٧ ٢٢٫٠٢٢٫٩٩٩ ٢٣٫٠٧٧٫٩٢٩ إجمالي المطلوبات

 -------------- -------------- ------------- ------------- --------- 
      الميزانيةفي فجوة السيولة صافي 

 ١٢٣٫٦٨٢ ٤٫٠٤٤٫٥٥٤٤٫٨٨٥٫٩٥٠ )٥٫٧٢٧٫٨٨٤(  ٢٠١٦العمومية لسنة  
  ======== ======= ======= ====== 
 

٣٦

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 
 مخاطر السيولة (تابع) د)
 

 محتملأدناه التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للبنك على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي  ةول المبيناوضح الجدت
 عن هذا التحليل. بصورة جوهرية قد تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للبنكلها. 

 
     إجمالي التدفقات إجمالي ٢٠١٧

 أكثر من سنة إلىمن  أشهر ٣من  أقل من االسمية النقدية القيمة 
 سنوات ٥ سنوات ٥ إلى سنة أشهر ٣ الخارجة الدفترية  
       

 - - - ٧٤٫١٦٢ ٧٤٫١٦٢ ٧٤٫١٦٢ بنوكللالمستحق 
 - ٨٩٣ ٢٣١٫٩٨١ ٢١٫٣٦٨٫٩٢٩ ٢١٫٦٠١٫٨٠٣ ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ ودائع العمالء

 - ١٤٧٫٠١١ ٦٢٫٢٣٥ ٣٣٫٠٧٩ ٢٤٢٫٣٢٥ ٢٤٢٫٣٢٥ المطلوبات المشتقة
المركز الرئيسي المستحق من 

 - - - ١٫١٤١٫٥٩٥ ١٫١٤١٫٥٩٥ ١٫١٤١٫٥٥١ والفروع في الخارج
 - - - ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ قبوالت العمالء
 ٢٫٩٢٢ ١٣٫١٣٠ ٢٫٦٥٦ ٩٢٩٫٦٧٥ ٩٤٨٫٣٨٣ ٩٤٨٫٣٨٣ مطلوبات أخرى

 ---------------  --------------- --------------- ----------- ----------- --------- 
 ٢٫٩٢٢ ١٦١٫٠٣٤ ٢٩٦٫٨٧٢ ٢٣٫٨٧١٫٣٥٠ ٢٤٫٣٣٢٫١٧٨ ٢٤٫٣٣١٫١٦٩ إجمالي المطلوبات

 ======== ======== ========  ====== ====== ===== 
 
 

     إجمالي التدفقات إجمالي ٢٠١٦
 أكثر من من سنة إلى أشهر ٣من  أقل من النقدية االسمية القيمة 
 سنوات ٥ سنوات ٥ إلى سنة أشهر ٣ الخارجة الدفترية  
       

 - - - ٨٥٫٦٨٣ ٨٥٫٦٨٣ ٨٥٫٦٨٣ بنوكللالمستحق 
 - ٨٢٩ ٤٢١٫٥٣٥ ١٩٫٩١٤٫٥٦٣ ٢٠٫٣٣٥٫٩٢٧ ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ ودائع العمالء

 ١٢٫٤٣٦ ١٨٦٫٦٢٢ ١٥٥٫٤٨٤ ١٠٥٫١٩٣ ٤٥٩٫٧٣٥ ٤٥٩٫٧٣٥ المطلوبات المشتقة
المستحق من المركز الرئيسي 

 - - - ٩٩٢٫٠٣٤ ٩٩٢٫٠٣٤ ٩٩٢٫٠١٨ والفروع في الخارج
 - - - ٢٤١٫٤٢٨ ٢٤١٫٤٢٨ ٢٤١٫٤٢٨ قبوالت العمالء
 - ١٣٣٫٢٥٦ ١٤٦٫٠٥٣ ٦٨٤٫٣٣٦ ٩٦٣٫٦٤٥ ٩٦٣٫٦٤٥ مطلوبات أخرى

 ---------------  --------------- --------------- ----------- ----------- --------- 
 ١٢٫٤٣٦ ٣٢٠٫٧٠٧ ٧٢٣٫٠٧٢ ٢٢٫٠٢٣٫٢٣٧ ٢٣٫٠٧٩٫٤٥٢ ٢٣٫٠٧٧٫٩٢٩ إجمالي المطلوبات

 ======== ========  ======== ====== ====== ===== 
 

مخاطر السوق هـ)
 

أسعار الموجودات المالية، مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت  تجاهمحفظة لحساسية القيمة السوقية لمخاطر السوق في تتمثل 
األسعار. تنشأ  تجاه تقلبمحددة  اتحساسيعوامل السوق األوضاع التجارية إلى  تقسماألجنبية وأسعار حقوق الملكية وأسعار السلع. 

 (مثل مخاطر أسعار الفائدة) باإلضافة إلى تقييم المحافظ وفقاً للسوق. االستحقاقاتمحافظ في مخاطر السوق 
 
 
 

٣٧

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)

 
 المحافظ االستثمارية التجارية –التعرض لمخاطر السوق 

 
 عوامل مخاطر السوق

 
يؤثر على التقييم االقتصادي أو معدل الفائدة) الذي قد الفوري جنبية صرف العمالت األمعدالت السوق مثل سعر  أسعار أو أيالتغير (

 :ما يليمستخدمة لوضع الحدود العوامل الرئيسية لمخاطر السوق ال تتضمنلوضع السوق. 
 
مخاطر التقييم التي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من التغيرات في أسعار األسهم.، تتمثل في مخاطر األسهم  
الفائدة. أسعارمخاطر التقييم التي تنتج من التغيرات المباشرة أو غير المباشرة في تتمثل في ، مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر التقييم التي تنتج من التغيرات المباشرة أو غير المباشرة في أسعار العمالت.تتمثل في ، مخاطر العمالت
ة أو غير المباشرة في أسعار السلع.مخاطر التقييم التي تنتج من التغيرات المباشر، تتمثل في مخاطر السلع

األعمال  بين وجود توافقمجموعة واحدة من المعايير لقياس مخاطر السوق من أجل ضمان  لدى قسم إدارة مخاطر السوق المستقل
 بقياس مخاطر السوق: المرتبطةالمخاطر. فيما يلي مفاهيم القياس الهامة تجاه ج وشفافية واستقرار في المناه

 
 العواملحساسيات 
 التغير في القيمة. تجاهداة األحساسيات العوامل لقياس حساسية  يتم استخدام

 
 التقلب والترابط بين العوامل 

حصائي مثل القيمة لمرتكزة على المحافظ بشكل إالتقلبات في والترابط بين عوامل السوق في حساب قياسات المخاطر ايتم استخدام 
المعرضة المخاطر.

 
 ة للمخاطرالقيمة المعرض

ق االعتيادية أو المحافظ في ظل ظروف السو المالية كزاالنخفاض المحتمل في قيمة أحد المراً لالقيمة المعرضة للمخاطر تقدير تمثل
 فترة زمنية محددة. وعلى مدى مستوى ثقة محدد ضمن

 
القيمة المعرضة للمخاطر لوضع حدود داخلية تمثل أقصى خسائر يتعرض لها المركز المالي والتي تنتج من الخسائر يتم استخدام 

القيمة المعرضة للمخاطر أيضاً ألغراض التقارير النظامية يتم استخدام اليومية التي يتم قياسها على أساس تاريخي بمستوى ثقة محدد. 
 الخارجية.

 
لتحديد احد معتمد بصورة مستقلة فيما يتعلق بالقيمة المعرضة للمخاطر وفقاً لطريقة مونت كارلو والذي تم تحديده يستخدم البنك نموذج و

لتغيرات في أسعار السوق) لفئات ا المراكز تجاهحساسيات التصنيف األول والثاني المتعلق ب(مثل  حساسيات المخاطر المادية
تتضمن القيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك على المراكز التي يتم قياسها بالقيمة العادلة وال الموجودات المختلفة / أنواع المخاطر. 

 تتضمن األرواق المالية االستثمارية المصنفة على أنها استثمارات متاحة للبيع أو استمارات محتفظ بها لالستحقاق.
 

 :ما يليطر السوق المستخدمة في المحاكاة اإلحصائية الخاصة بمخا المعايير تتضمن
 

 السابقة؛ واالرتباطاتالفترة السابقة المستخدمة لحساب التقلبات 
فترة االحتفاظ، أي عدد أيام التغيرات في عوامل مخاطر السوق التي تخضع لها المحفظة؛ و 
 ألغراض إدارة مخاطر البنك. ٪٩٩فترة الثقة لتقدير الخسائر المتوقعة والتي تم اختيارها بأن تكون  
 
 
 
 
 
 
 

٣٨

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)

 
 اإلطار العام للحدود

التعرض ألحد عوامل المخاطر أو لمجموعة من عوامل المخاطر ذات الصلة إن الهدف من وضع حدود لمخاطر السوق هو منع زيادة 
 باإلضافة إلى تحديد المستوى العام لتحمل مخاطر األعمال.

 
 سيتم بشكل عام التحكم في التركزات الزائدة لمخاطر السوق بصورة عامة من خالل وضع حدود للتعرض لعوامل المخاطر.

 
 على المكونات التالية:قد يشتمل اإلطار العام للحدود 

 
قد تشتمل على الحدود الخاصة بالمراكز المالية طويلة وقصيرة األجل وصافي مركز حجم المركز / القيم االفتراضية 

المخزون، والحدود االفتراضية للمراكز التعاقدية وحدود تركز المحفظة (مثل قطاع العمل 
والدولة)

المتراكم في قيمة المحفظة على مدى فترة زمنية محددة.تمثل الحدود الدنيا لالنخفاض الخسائر
قد تتضمن الحدود الموضوعة ألقصى تعرض مسموح به لمصدر واحد باإلضافة إلى حدود الُمصدر

الخاصة بجودة الُمصدر. التركز حاالت المحفظة على
بكل نشاط على حدة. وهي قائمة بالمنتجات واألنشطة المصرح بهـا الخاصةقائمة المنتجات المسموح بها

 
 :٣والشق  ٢والشق  ١إن اإلطار العام للحدود يتكون من الشق 

 
يمثل بصورة عامة أكثر العوامل أهمية الخاصة بالحدود الموضوعة من قبل سيتي بنك ١الشق 

التجارية في بعض الدول  التعرضحاالت بصورة عامة باإلضافة إلى الحدود المفروضة على 
الكبرى.

منتجات أو في بعض الحاالت على ال لمجموعة منمثل بصورة عامة الحدود الموضوعة ي٢الشق 
.أو القانونياإلقليمي  وأ المحلي المستوى

المحلي مستوى المثل بصورة رئيسية الحدود على ي٣الشق 
 

تقييمها وفقاً ألسعار السوق بصورة يومية من من اإلطار العام للحدود فيما يتعلق بكافة المحافظ التي يتم  ٢والشق  ١يجب مراقبة الشق 
قبل فريق العمل الذي يكون مستقل عن األعمال ويستخدم حاالت التعرض التي يتم اإلبالغ عنها في أنظمة إدارة مخاطر السوق المستقلة 

ويقوم باإلبالغ عن أية  ٣بالشق أو مطابقتها بها. يتولى قسم اإلبالغ عن المخاطر مراقبة حاالت التعرض استناداً إلى الحدود الخاصة 
 مخالفات إلى البنك وإلى قسم إدارة مخاطر السوق المستقل.

 
 المحافظ االستثمارية غير التجارية –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

 
 تتضمن الموجودات والمطلوبات ورأس المال المرتبط بوحدة تحمل المخاطر ما يلي:

 
القيمة العادلة).ب ال يتم بيانهاالتي  الخيارات قروض قروض بالتكلفة المطفأة (مثل 
.الودائع 
.األوراق المالية المتاحة للبيع 
 

 تتضمن المعايير الرئيسية إلدارة مخاطر السوق في محافظ االستحقاقات التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.
 
 
 
 
 
 
 

٣٩

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 حول البيانات الماليةإيضاحات 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)

 
 (تابع)  المحافظ االستثمارية غير التجارية –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

 
 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

 
ما قبل الضريبة المحتمل على صافي هامش الفائدة خالل فترة تقرير محددة، فيما يتعلق  إن تعرض لمخاطر أسعار الفائدة يقيس تأثير

بمراكز االستحقاقات، نظراً للتغيرات المحددة في معدالت الفائدة المناسبة. يتمثل صافي هامش الفائدة في الفرق بين العائد المحقق من 
والمعدل المدفوع على المطلوبات (بما في ذلك ودائع العمالء أو قروض  موجودات محفظة االستحقاقات (بما في ذلك قروض العمالء)

 الشركات). يتأثر صافي هامش الفائدة بالتغيرات في مستوى معدالت الفائدة.
 

إن وحدة تحمل المخاطر مسؤولة عن ضمان قياس مخاطر السوق في محفظة االستحقاقات وإعداد تقارير بشأنها بصورة مالئمة وأن 
الموجودات والمطلوبات والمراكز الرأسمالية مدرجة في تلك القياسات، باإلضافة إلى توثيق االفتراضات الخاصة باألعمال ذات الصلة 

مدير قسم إدارة مخاطر السوق المستقل ولجنة الموجودات والمطلوبات مراجعة أية افتراضات خاصة  بهذه القياسات. يتعين على
باألعمال بما في ذلك القياسات الخاصة بمخاطر السوق للتحقق من مدى معقولية وتوافق هذه االفتراضات مع المتطلبات العامة. إن كافة 

 الموجودات والمطلوبات انلج تكونلخاصة بمحافظ االستحقاقات الخاصة بهم. وحدات إدارة المخاطر، على األقل، لديها الحدود ا
مسؤولة عن مراجعة كافة التقارير المتعلقة بالتعرض للمخاطر على مستوى الدولة كما أنها مسؤولة عن إبراز أية أمور تتعلق  المحلية

 بمستويات التعرض.
 

على صافي إيرادات الفائدة للبنك. تأثير حركات محددة في منحنيات إيرادات الفائدة  يتم أيضاً تقييم مخاطر أسعار الفائدة عن طريق قياس
 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١على صافي إيرادات الفائدة للسنة كما في  في منحنيات إيرادات الفائدة الحركة الفورية والدائمةتأثير فيما يلي 

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

 صافي إيرادات  
 الفائدة

 صافي إيرادات 
 الفائدة

 ألف رهم ألف درهم التحول في منحنى اإليرادات
   

 ٨٨٫٦٠٠ ٥٧٫٢٩٩ نقطة أساس  ١٠٠+ 
 )٨٧٫٧٠٠( ٥٥٫٤٦٢ نقطة أساس  ١٠٠ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

٤٠

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)

 
 :لدى البنك فجوات أسعار الفائدة مركزفيما يلي موجز حول 

 
      الموجودات  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
   أكثر من سنة   والمطلوبات 
  أكثر من وأقل من  أشهر ٣من  أقل من غير الخاضعة 
 اإلجمالي سنوات ٥ سنوات ٥ إلى سنة أشهر ٣ لفائدة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 النقد واألرصدة لدى مصرف    
 ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ - - ٢٫٦٠٠٫٠٠٠ ٦٫١٣٦٫٥١٤ ٣٫١٩٩٫٧٨٨ اإلمارات المركزي 
 ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ - - ١٦٣٫٧٧٤ ٢٫٠٤٥٫٣٠٦ ٦٢٤٫٥٩٧ المستحق من البنوك

   الرئيسيالمستحق من المركز 
 ٣٧٫٤٥٩ - - - - ٣٧٫٤٥٩ والفروع في الخارج   

 ٢٥٧٫٢٠٩ - - - - ٢٥٧٫٢٠٩ الموجودات المشتقة
 ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ - ٢٧٣٫٩٩٨ ٣٨٩٫١٦٠ ٥٫٥٣٢٫٧١١ ٣٫٠٦٩٫٤٣٠ القروض والسلفيات

 ١٫٨٢٢٫٧٣٥ - ٢٧١٫٥٧٣ ٧٢٥٫٠١٤ ١٨٣٫٥٩١ ٦٤٢٫٥٥٧ األوراق المالية االستثمارية 
 ٣٢٣٫٩١٠ - - - - ٣٢٣٫٩١٠ قبوالت العمالء

 ٦٠٤٫٢٦٣ - - - - ٦٠٤٫٢٦٣ موجودات أخرى
 ------------- --------------- -------------- ----------- --------- --------------- 
 ٢٧٫٠٨٠٫٨٥٤ - ٥٤٥٫٥٧١ ٣٫٨٧٧٫٩٤٨ ١٣٫٨٩٨٫١٢٢ ٨٫٧٥٩٫٢١٣ 
  ======= ========  ======== ====== ===== ===  ===== 
       

 ٧٤٫١٦٢ - - - - ٧٤٫١٦٢ المستحق إلى البنوك
 ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ - ٨٩٣ ٢٣١٫٦١٥ ٩٫٤٠٨٫٩٢٤ ١١٫٩٥٩٫٤٠٦ ودائع العمالء

 ٢٤٢٫٣٢٥ - - - - ٢٤٢٫٣٢٥ المطلوبات المشتقة
   لمركز الرئيسي لالمستحق 

 ١٫١٤١٫٥٥١ - - - - ١٫١٤١٫٥٥١ الفروع في الخارجو   
 ٣٢٣٫٩١٠ - - - - ٣٢٣٫٩١٠ العمالء قبوالت

 ٩٤٨٫٣٨٣ - - - - ٩٤٨٫٣٨٣ مطلوبات أخرى
 --------------- -------------- ------------ ----------- --------- --------------- 
 ٢٤٫٣٣١٫١٦٩ - ٨٩٣ ٢٣١٫٦١٥ ٩٫٤٠٨٫٩٢٤ ١٤٫٦٨٩٫٧٣٧ 
 ======== ======== ======== ====== ===== ======== 

  - ٥٤٤٫٦٧٨ ٣٫٦٤٦٫٣٣٣ ٤٫٤٨٩٫١٩٨  فجوة حساسية أسعار الفائدة
  ======== ======== ====== =====  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)
 

      الموجودات  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
   أكثر من سنة   والمطلوبات 
  أكثر من وأقل من  أشهر ٣من  أقل من غير الخاضعة 
 اإلجمالي سنوات ٥ سنوات ٥ إلى سنة أشهر ٣ لفائدة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 النقد واألرصدة لدى مصرف    
 ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ - - ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٫٢٠٠٫٠٠٠ ٣٫٨٤٦٫٢٥٦ اإلمارات المركزي 

 ٤٫٠٦٧٫٠٦٦ - ٣٫٩٤٦ ٣٢١٫٣٥٢ ٣٫٧٣٧٫٩٠٣ ٣٫٨٦٥ المستحق من البنوك
   المستحق من المركز الرئيسي

 ٤٤٤٫٨٩٥ - - ١٣٨٫٤٣٩ ٤٨٫٦٩١ ٢٥٧٫٧٦٥ والفروع في الخارج   
 ٥١٦٫٦٤٨ - - - - ٥١٦٫٦٤٨ المشتقةالموجودات 

 ٩٫٢٠٠٫٩٣١ - ٦١٦٫٠٢١ ٤٥٨٫٤٩٩ ٧٫٣٧٠٫٣٨٠ ٧٥٦٫٠٣١ القروض والسلفيات
 ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ - ١٫٥٩٧٫٧٥٥ - ١٫٢٦٩٫٢١٤ - األوراق المالية االستثمارية 

 ٢٤١٫٤٢٨ - - - - ٢٤١٫٤٢٨ قبوالت العمالء
 ٥٢٠٫٠٣٨ - - - - ٥٢٠٫٠٣٨ موجودات أخرى

 ------------- --------------- -------------- ------------- ----------- --------------- 
 ٢٦٫٤٠٤٫٢٣١ - ٢٫٢١٧٫٧٢٢ ٣٫٤١٨٫٢٩٠ ١٤٫٦٢٦٫١٨٨ ٦٫١٤٢٫٠٣١ 
  ======= ========  ======== ======= ======   ======== 
       

 ٨٥٫٦٨٣ - - - - ٨٥٫٦٨٣ المستحق إلى البنوك
 ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ - ٢٠٨ ٤٢٠٫٢٥٠ ٨٫٥٤٨٫٧٥٤ ١١٫٣٦٦٫٢٠٨ ودائع العمالء

 ٤٥٩٫٧٣٥ - - - - ٤٥٩٫٧٣٥ المطلوبات المشتقة
   لمركز الرئيسي لالمستحق 

 ٩٩٢٫٠١٨ - - - - ٩٩٢٫٠١٨ الفروع في الخارجو   
 ٢٤١٫٤٢٨ - - - - ٢٤١٫٤٢٨ قبوالت العمالء
 ٩٦٣٫٦٤٥ - - - - ٩٦٣٫٦٤٥ مطلوبات أخرى

 -------------- ------------- ------------ ---------- --------- --------------- 
 ٢٣٫٠٧٧٫٩٢٩ - ٢٠٨ ٤٢٠٫٢٥٠ ٨٫٥٤٨٫٧٥٤ ١٤٫١٠٨٫٧١٧ 
 ======== ======= ======= ======= ===== ======== 

  - ٢٫٢١٧٫٥١٤ ٢٫٩٩٨٫٠٤٠ ٦٫٠٧٧٫٤٣٤  فجوة حساسية أسعار الفائدة
  ======= ======= ======= =====  

 
 موجوداتعلى  ترتكزمبسطة. وهي  سيناريوهاتفقط وتم احتسابها باستخدام  لغرض التوضيحإن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله 

ون درهم ملي ٩٫٦٤١ومطلوبات تخضع لفائدة بمبلغ مليون درهم)  ٢٠٫٢٦٢: ٢٠١٦( مليون درهم ١٨٫٣٢٢فائدة بمبلغ تخضع ل
إن التأثير على حقوق  .لتقييم التأثير على صافي الربحسنة أقل من خالل  الفائدةتتم إعادة تسعير و) مليون درهم ٨٫٩٦٩: ٢٠١٦(

الحساسية إجراءات  تتضمنال  الملكية يتضمن التأثير على صافي الربح وحساسية أسعار الفائدة لمحفظة االستثمارات المتاحة للبيع.
 أسعار الفائدة. اتتقلبيمكن اتخاذها من قبل اإلدارة للحد من تأثير 

 
 مخاطر العمالت األجنبية

 
تلك لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ نتيجة امخاطر تقلب قيمة األدوات المالية في تتمثل مخاطر العمالت األجنبية 

حاالت  مراقبة. تتم العملة حدود لحاالت التعرض حسب. قامت اإلدارة بوضع دوات المالية المقومة بعملة أجنبيةمن األالمخاطر 
كان لدى  ،ديسمبر ٣١ضمن الحدود الموضوعة. كما في  حاالت التعرضلتحوط إلبقاء عن كثب ويتم استخدام استراتيجيات ل التعرض

 العمالت األجنبية: بالتالية  الجوهريةالتعرضات  صافي البنك
 

  

٤٢

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٤

 
مخاطر السوق (تابع)  هـ)

 
 (تابع) مخاطر العمالت األجنبية

 

 
 صافي التعرض          المركز المالي  صافي المركز  
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ اآلجل المالي الحالي 
 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 

     العملة
     

 )٢٣٦٫٧٣١( )٤٩٫٨٦٣( )١٫٠٥٨٫٠٤٩( )١٫١٠٧٫٩١٢( دوالر أمريكي
 ٢٩٥ )١٫٠٤٩( ١٤٠٫٩٢٠ )١٤١٫٩٦٩( جنيه إسترليني

 )٩٦( )٩٥( )٤٨٫١٤٣( ٤٨٫٠٤٨ ين ياباني
 ٤٦٫٦٢٩ ١٫٤٧١ ٥٠٧٫١٧٦ )٥٠٥٫٧٠٥( يورو

 )٥٩( ١٩٤ ١٫٣٤٩ )١٫١٥٥( فرنك سويسري
 ٧٣٫٧٩٤ )١١٨٫٦٠٢( )٢٠٩٫٤١٣( ٩٠٫٨١١ لایر سعودي
 )١٤٤٫٧١٤( )٣٥٫١٦٦( )٤٤٫١٦٣( ٨٫٩٩٧ دينار كويتي

 )٨٤٫٦٣٤( )٣٤٫٦٠٥( )١٩٫٨٤٧( )١٤٫٧٥٨( دينار بحريني
 )١٠٥٫٥٤٣( ٤٧٫٢٠٣ ٥٧٫٨٦٢ )١٠٫٦٥٩( عمالت أخرى

 
سعر صرف الدرهم اإلماراتي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي أمام الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر  لثباتنظراً 

 .جوهريةاألمريكي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي ال تمثل مخاطر عمالت 
 

 المخاطر التشغيلية و)
 

 همتنوعة مرتبطة بعمليات البنك وموظفي المباشرة التي قد تنتج عن أسبابتتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة وغير 
والتكنولوجيا المطبقة والبنية التحتية وبعوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج 

 عليها بصورة عامة.  المتعارف المؤسسية عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير الحوكمة
  

إن هدف البنك هو إدارة المخاطر التشغيلية بغرض تحقيق التوازن بين تجنب الخسائر المالية والضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك 
 وفعالية التكلفة بصورة عامة باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الرقابية التي تحد من المبادرة واإلبداع. 

 
تقع المسؤولية األساسية عن وضع وتطبيق األنظمة الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا للبنك، كما يتم تكليف 

دارة المخاطر إلمعايير عامة للبنك ارؤساء الوحدات أو األقسام أو الفروع بتلك المسؤولية. ويتم دعم هذه المسؤولية من خالل وضع 
 في المجاالت التالية:التشغيلية 

 
 متطلبات الفصل المناسب بين المهام، بما في ذلك التفويض المستقل المتعلق بالمعامالت؛
متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت؛
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛
توثيق األنظمة الرقابية واإلجراءات؛
غيلية التي تتم مواجهتها، ومدى كفاءة األنظمة الرقابية واإلجراءات المتبعة في التعامل مع متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التش

المخاطر المحددة؛
 الخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية المقترحة؛عن متطلبات اإلبالغ
إعداد خطط لحاالت الطوارئ؛
التدريب والتطوير المهني؛
 المعايير األخالقية والتجارية؛ 
د من المخاطر، بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك فعاالً؛ و الح
 .سياسات إطالق النفير واإلبالغ عن الحوادث 

يتم تقديم المدققين الداخليين لدى البنك.  يتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل المراجعات الدورية التي يتم القيام بها من قبل
 دارة العليا للبنك. نتائج أعمال المراجعة إلى اإل

٤٣

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 
 إدارة رأس المال ز)

 
  النظاميرأس المال 

 
 النظاميرأس المال متطلبات  بتحديدالمركزي، اإلمارات العربية المتحدة مصرف لجهة التشريعية الرئيسية للبنك، المتمثلة في تقوم ا

 .ومتابعتها
 

 فيما يلي أغراض البنك من إدارة رأس المال: 
 
وزيادة عائدات المساهمين؛ و  وفقاً لمبدأ االستمراريةقدرة البنك على االستمرار  ضمان
 المركزي.  مصرف اإلمارات العربية المتحدةالموضوعة من قبل  النظاميرأس المال االلتزام بمتطلبات 
 

. التطوير المستقبلي لألعمالدعم وثقة السوق و المستثمر والدائن ثقة على للحفاظمال ال رأسلقاعدة قوية ب باالحتفاظتتمثل سياسة البنك 
توازن بين العائدات الكبيرة التي العلى  ويدرك البنك أهمية الحفاظكما يتم االعتراف بتأثير مستوى رأس المال على عائدات المساهمين 

 . المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس المالمعدالت االقتراض وبين  زيادةمن خالل تحقيقها يمكن 
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي"). لقد التزم  للبنك النظاميرأس المال يتم تحديد معدل كفاية 
رأس  كفايةمعدل  تتم زيادة أن المصرف المركزي أوصى. الفترةخارجية طوال  من جهاتالبنك بجميع متطلبات رأس المال المفروضة 

 . ٪٨حيث ال يجب أن يقل معدل كفاية الشق األول من رأس المال عن ، شقينفي  ويتم تحليله ٪١١ .٧٥المال إلى 
 

 للبنك في شقين: النظامييتم تحليل رأس المال 
 

مال العادية واحتياطي تحويل العمالت واألرباح المحتجزة؛ وال رأسأسهم من رأس المال، الذي يشتمل على  ١الشق 

باألرباح / الخسائر غير المحققة من االستثمارات المصنفة  المتعلقةمن رأس المال الذي يشتمل على احتياطيات القيمة العادلة  ٢الشق 
تحوط للتدفقات النقدية والمخصص العام وقروض ثانوية ألجل. تم  كأدواتكاستثمارات متاحة للبيع واألدوات المشتقة المحتفظ بها 

من رأس المال: ٢الية على الشق الت الحدود تطبيق

 من رأس المال؛ ١من الشق  ٪٦٧من رأس المال عن  ٢يزيد إجمالي الشق  أاليجب 
 من رأس المال؛ و ١من إجمالي الشق  ٪٥٠تزيد المطلوبات الثانوية عن أال يجب
 من إجمالي الموجودات ذات المخاطر المرجحة. ٪١ .٢٥يزيد المخصص العام عن أال يجب

٤٤

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  (تابع)  إدارة المخاطر المالية .٤
 
 (تابع)  إدارة رأس المال ز)
  

  (تابع)  النظاميرأس المال 
 

 :٢وفقاً لبازل  للبنك النظاميرأس المال تكوين ل تلخيصاً يقدم الجدول أدناه 
 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم  ألف درهم  

   من رأس المال  ١الشق 
 ١٣٥٫٩٠١ ١٣٥٫٩٠١ رأس المال أسهم 

 ٦٧٫٩٥١ ٦٧٫٩٥١ االحتياطي القانوني 
 ٣٫٠٠٤٫٤١٩ ٢٫١٨٥٫٩٩٣ األرباح المحتجزة 

 -------------- -------------- 
 ٣٫٢٠٨٫٢٧١ ٢٫٣٨٩٫٨٤٥ من رأس المال ١الشق 

 -------------- -------------- 
   األعلى من رأس المال  ٢الشق 

 )٩٫٨٢٣( )١٣٫٠٨٨( احتياطي القيمة العادلة
 ١٥٦٫٥٠٥ ١٥٩٫٢٨٤ )الموجودات ذات المخاطر المرجحةمن  ٪١ .٢٥المخصصات الجماعية (

 ----------- ----------- 
 ١٤٦٫٦٨٢ ١٤٦٫١٩٦ من رأس المال  ٢الشق 

 ----------- ----------- 
   

 ٣٫٣٥٤٫٩٥٣ ٢٫٥٣٦٫٠٤١ إجمالي قاعدة رأس المال (أ)
 ======== ======== 

   :١ المحور –الموجودات ذات المخاطر المرجحة 
 ١٢٫٥٢٠٫٣٩٢ ١٢٫٧٤٢٫٧٤٨ مخاطر االئتمان
 ١٦٩٫٩١٦ ١٧٧٫١٢٢ مخاطر السوق 

 ٢٫٨٤٢٫٦٨٢ ٢٫٩٨٦٫٥٧٥ المخاطر التشغيلية
 --------------- --------------- 

 ١٥٫٥٣٢٫٩٩٠ ١٥٫٩٠٦٫٤٤٥ (ب) الموجودات ذات المخاطر المرجحة
 ======== ======== 
   

 ٪٢١ .٦٠ ٪١٥ .٩٤ ) (ج) ١ المحورمعدل كفاية رأس المال (
 ٪٢٠ .٦٥ ٪١٥ .٠٢ معدل الشق األول 

 
 تخصيص رأس المال 

 
رأس المال المخصص. كما يقوم البنك داخلياً بتقييم متطلبات رأس المال  علىزيادة العائد المحقق  بهدفتخصيص رأس المال  عامةً تم ي

ذلك متطلبات رأس المال وك النظاميرأس المال متطلبات  بتحديد، كما يقوم ت النمو وخطط األعمالمتطلبا مع الوضع في االعتبار
. لقد التزم البنك بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي االقتصادي/المرتكز على المخاطر

تغيرات جوهرية في إدارة البنك لرأس المال خالل السنة. سوف يتم تقديم اإلفصاحات الكمية المتعلقة  ةطوال السنة. لم تكن هناك أي
 فور طلبها.   ٢بازل وفقاً إلطار رأس المال المحدد من قبل  ٣بالمحور 

٤٥

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية  .٥

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (أ)

 
 الجدول أدناه تصنيف البنك لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية:  يوضح

 

 

 تجارية 
بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 

 الخسائر

 قروض 
 وذمم مدينة

 بالتكلفة المطفأة  

  متاحة
 للبيع

 بالقيمة العادلة 
التكلفة أخرى ب
 المطفأة 

القيمة إجمالي 
 الدفترية

      
 ألف درهم                                                

٢٠١٧      
 ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ - - ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ - النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ - - ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ - المستحق من البنوك 
 ٣٧٫٤٥٩ - - ٣٧٫٤٥٩ - المستحق من المركز الرئيسي والفروع في الخارج

 ٢٥٧٫٢٠٩ - - - ٢٥٧٫٢٠٩ المشتقةالموجودات 
 ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ - - ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ - القروض والسلفيات

 ١٫٨٢٢٫٧٣٥ - ١٫١٨٠٫٢١٠ - ٦٤٢٫٥٢٥ األوراق المالية االستثمارية  
 ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ - - - قبوالت العمالء

 -----------  ---------------  -------------  -----------  ---------------  
 ٢٦٫٤٧٦٫٥٩١ ٣٢٣٫٩١٠ ١٫١٨٠٫٢١٠ ٢٤٫٠٧٢٫٧٣٧ ٨٩٩٫٧٣٤ 
 ======  ======== ======= ====== =========  
      

 ٧٤٫١٦٢ ٧٤٫١٦٢ - - - لبنوكلالمستحق 
 ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ - - - ودائع العمالء

 ٢٤٢٫٣٢٥ - - - ٢٤٢٫٣٢٥ المطلوبات المشتقة
 ١٫١٤١٫٥٥١ ١٫١٤١٫٥٥١ - - - الخارجلمركز الرئيسي والفروع في لالمستحق 

 ٣٢٣٫٩١٠ ٣٢٣٫٩١٠ - - - قبوالت العمالء
 ------------  -----------  -----------  ---------------  ---------------  
 ٢٣٫٣٨٢٫٧٨٦ ٢٣٫١٤٠٫٤٦١ - - ٢٤٢٫٣٢٥ 
 ======  ====== ====== ======== ======== 
 

٢٠١٦      
 ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ - - ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ - النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 ٤٫٠٦٧٫٠٦٦ - - ٤٫٠٦٧٫٠٦٦ - المستحق من البنوك 
 ٤٤٤٫٨٩٥ - - ٤٤٤٫٨٩٥ - المستحق من المركز الرئيسي والفروع في الخارج

 ٥١٦٫٦٤٨ - - - ٥١٦٫٦٤٨ الموجودات المشتقة
 ٩٫٢٠٠٫٩٣١ - - ٩٫٢٠٠٫٩٣١ - القروض والسلفيات

 ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ - ١٫٥٨١٫٦١١ - ١٫٢٨٥٫٣٥٨ األوراق المالية االستثمارية  
 ٢٤١٫٤٢٨ ٢٤١٫٤٢٨ - - - قبوالت العمالء

 -------------  ---------------  -------------  -----------  ---------------  
 ٢٥٫٨٨٤٫١٩٣ ٢٤١٫٤٢٨ ١٫٥٨١٫٦١١ ٢٢٫٢٥٩٫١٤٨ ١٫٨٠٢٫٠٠٦ 
 ==== === ======== ======= ====== ==== ==== 

 ٨٥٫٦٨٣ ٨٥٫٦٨٣ - - - لبنوكلالمستحق 
 ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ - - - ودائع العمالء

 ٤٥٩٫٧٣٥ - - - ٤٥٩٫٧٣٥ المطلوبات المشتقة
 ٩٩٢٫٠١٨ ٩٩٢٫٠١٨ - - - لمركز الرئيسي والفروع في الخارجلالمستحق 

 ٢٤١٫٤٢٨ ٢٤١٫٤٢٨ - - - قبوالت العمالء
 ------------  -----------  ------------  ---------------  ---------------  
 ٢٢٫١١٤٫٢٨٤ ٢١٫٦٥٤٫٥٤٩ - - ٤٥٩٫٧٣٥ 
  ====== ====== ======= ========  ======== 
 

 ترى اإلدارة أن القيم الدفترية تمثل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بصورة معقولة. 
 

٤٦

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)  الموجودات والمطلوبات المالية  .٥

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة: –قياس القيمة العادلة  (ب)

 
في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لألدوات الماليةيقدم الجدول التالي تحليالً 

 تصنيف قياس القيمة العادلة. ترتكز المبالغ على القيم المعترف بها في بيان المركز المالي.  العادلة الذي يتم فيه
 

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  ٢٠١٧
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    الموجودات
 - - ١٫٨٢٢٫٧٣٥ األوراق المالية االستثمارية  

 - ٢٥٧٫٢٠٩ - الموجودات المشتقة 
 -------------- ----------- --------- 
 ٢٥٧٫٢٠٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ - 
 ======== ====== ===== 

    المطلوبات 
 - ٢٤٢٫٣٢٥ - المطلوبات المشتقة

 ----------- ----------- --------- 
 - ٢٤٢٫٣٢٥ - 
 ====== ====== ===== 

٢٠١٦     
    الموجودات

 - - ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ األوراق المالية االستثمارية  
 - ٥١٦٫٦٤٨ - الموجودات المشتقة 

 ------------- ----------- --------- 
 ٥١٦٫٦٤٨ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ - 
 ======= ====== ===== 

    المطلوبات 
 - ٤٥٩٫٧٣٥ - المطلوبات المشتقة

 ----------- ----------- --------- 
 - ٤٥٩٫٧٣٥ - 
 ====== ====== ===== 
 

في النظام المتدرج للقيمة العادلة أعاله. عالوة على  ٣والمستوى  ٢والمستوى  ١تحويالت بين المستوى  ةخالل السنة، لم تكن هناك أي
 هناك أي تغير في أساليب التقييم فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل السنة.ذلك، لم يكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٧

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)   .٥

 
  األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة (ج)

 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  ٢٠١٧

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    الموجودات

 - - ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ المركزي  اإلمارات العربية المتحدة مصرفألرصدة لدى النقد وا
 - ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ - المستحق من البنوك 

 - ٣٧٫٤٥٩ - المركز الرئيسي والفروع في الخارجالمستحق من 
 ٩٫٢٦٥٫٢٩٩ - - لعمالء ل القروض والسلفيات

 ٣٢٣٫٩١٠ - - قبوالت العمالء
 ٣٥٤٫٥٥٤   موجودات أخرى 

 --------------- -------------- -------------- 
 ٩٫٩٤٣٫٧٦٣ ٢٫٨٧١٫١٣٦ ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ إجمالي الموجودات 

 ======== ======== ======== 
    

    المطلوبات 
 - ٧٤٫١٦٢ - المستحق إلى البنوك

 ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ - - ودائع العمالء
 - ١٫١٤١٫٥٥١ - لمركز الرئيسي والفروع في الخارجلالمستحق 

 ٣٢٣٫٩١٠ - - قبوالت العمالء
 ٢٤٣٫٣٣١ - - مطلوبات أخرى 

 ----------- -------------- --------------- 
 ٢٢٫١٦٨٫٠٧٩ ١٫٢١٥٫٧١٣ -  المطلوبات إجمالي 

 ====== ======== ======== 
 

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  ٢٠١٦
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    الموجودات
 - - ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 - ٤٫٠٦٧٫٠٦٦ - المستحق من البنوك 
 - ٤٤٤٫٨٩٥ - المستحق من المركز الرئيسي والفروع في الخارج

 ٩٫٢٠٠٫٩٣١ - - لعمالء لالقروض والسلفيات 
 ٢٤١٫٤٢٨ - - قبوالت العمالء

 ٢٣١٫٣٦٩   موجودات أخرى 
 ------------- ------------- ------------- 

 ٩٫٦٧٣٫٧٢٨ ٤٫٥١١٫٩٦١ ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ إجمالي الموجودات 
 ======= ======= ======= 
    

    المطلوبات 
 - ٨٥٫٦٨٣ - المستحق إلى البنوك

 ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ - - ودائع العمالء
 - ٩٩٢٫٠١٨ - لمركز الرئيسي والفروع في الخارجلالمستحق 

 ٢٤١٫٤٢٨ - - قبوالت العمالء
 ٤٥١٫٢٨٠ - - مطلوبات أخرى 

 ----------- ------------- --------------- 
 ٢١٫٠٢٨٫١٢٨ ١٫٠٧٧٫٧٠١ - إجمالي المطلوبات  

 ====== ======= ======== 
 

لعادلة فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن القيم الدفترية تمثل القيم ا
 .أساليب التقييم فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل السنةبصورة معقولة. عالوة على ذلك، لم يكن هناك أي تغير في 
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٤٨

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  اإلمارات العربية المتحدة المركزي مصرفالنقد واألرصدة لدى  .٦

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٩٦٫٩١٥ ٩١٫٦٣٩ النقد في الصندوق  
 ٢٫٩٣٨٫١٥٤ ٣٫١٩٥٫٤٨٣ االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٤٫٧٠٠٫٠٠٠ ٧٫٧٥٠٫٠٠٠ إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ةشهاد
 ٨١١٫١٨٧ ٨٩٩٫١٨٠ المركزي الحساب الجاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة

 --------------- -------------- 
  ٨٫٥٤٦٫٢٥٦ ١١٫٩٣٦٫٣٠٢ 

 ====== ==  ======== 
  

 إن الودائع القانونية المحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك.
 
 المستحق من البنوك   .٧

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٠٣٫٠٠٢ ١٠٢٫٨٣١ أرصدة لدى بنوك أخرى  
 ٣٠٣٫٨٨٧ ٢٤١٫٦٤٨ تمويل الصادرات المخصوم (دون حق المطالبة) 

 ٩٢٩٫٩٢٣ - إيداعات
 ٣٦٠٫٨١٣ ٤٨٧٫٦٢٧ قبوالت خاصة مخصومة

 ٨٨١٫١١٦ ٥٢٦٫٨٦٣ قروض ألجل  
 ١٫٢٠٤٫٦٧٥ ٧٤٠٫١٢٨ تمويل الواردات المخصوم

 ١٨٣٫٦٥٠ ٧٣٤٫٥٨٠ مرابحة  –التمويل اإلسالمي 
 -------------- ------------- 
  ٤٫٠٦٧٫٠٦٦ ٢٫٨٣٣٫٦٧٧ 

 ======== ======= 
 

 القروض والسلفيات إلى العمالء .٨
 

 تتكون محفظة القروض والسلفيات مما يلي:
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٫٩٨٢٫٤٢٠ ٢٫٥٨٣٫٢٨٠ قروض ألجل   
 ١٠٨٫١٢١ ١٢٨٫٧١٩ مرابحة  –تمويل إسالمي 

 ٢٫١٧٩٫٧٤٦ ٢٫٢٣٤٫٢٧٤ سلفيات بطاقات ائتمان 
 ٣٫٠٠٦٫٦٥٧ ٣٫٦١٦٫٧٦٩ سحب على المكشوف 

 ١٫٦٤٠٫٩٦٣ ١٫٥١٣٫٤٦٨ أخرى  
 -------------- ------------- 
 ٩٫٩١٧٫٩٠٧ ١٠٫٠٧٦٫٥١٠ 

 )٣٧٨٫٥٤١( )٤١٩٫٠٨٨( ناقصاً: المخصص المحدد 
 )٣٣٨٫٤٣٥( )٣٩٢٫١٢٣( ناقصاً: المخصص الجماعي 

 -------------- ------------- 
 ٩٫٢٠٠٫٩٣١ ٩٫٢٦٥٫٢٩٩  صافي القروض والسلفيات

 ======== ======= 

٤٩

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)  القروض والسلفيات إلى العمالء .٨

 
 فيما يلي تغيرات انخفاض القيمة للموجودات المالية:

 
 المخصص  ٢٠١٧

 الجماعي
 المخصص 

 المحدد
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 ٧١٦٫٩٧٦ ٣٧٨٫٥١١ ٣٣٨٫٤٣٥ ٢٠١٧يناير  ١في 
 ٩٤٫٢٣٥ ٤٠٫٥٤٧ ٥٣٫٦٨٨ المخصص المحمل للسنةصافي 

 ----------- ----------- ----------- 
 ٨١١٫٢١١ ٤١٩٫٠٨٨ ٣٩٢٫١٢٣ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ====== ====== ====== 
    

 المخصص  ٢٠١٦
 الجماعي

 المخصص 
 المحدد

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 ٤١٧٫٧٣٧ ١٥٩٫٤٨٠ ٢٥٨٫٢٥٧ ٢٠١٦يناير  ١في 
 ٢١٨٫٢٥٨ ١٣٨٫٠٨٠ ٨٠٫١٧٨ للسنة المحمل المخصص
 ٨٠٫٩٨١ ٨٠٫٩٨١ - المشطوب

 ----------- ----------- ----------- 
 ٧١٦٫٩٧٦ ٣٧٨٫٥٤١ ٣٣٨٫٤٣٥ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ====== ====== ====== 
 

 مما يلي: األرباح أو الخسائرتتضمن خسائر انخفاض القيمة المحملة على 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢١٨٫٢٥٨ ٩٤٫٢٣٥ للسنة المحمل المخصصصافي 
 ٢٥٤٫٧٤٨ ٢٥١٫٧٤٢ القروض والسلفيات المشطوبة مباشرًة 

 )٤٢٫٢٨٩( )٤١٫٤٩٤( المبالغ المستردة من القروض والسلفيات المشطوبة سابقاً 
 ----------- ----------- 
 ٤٣٠٫٧١٧ ٣٠٤٫٤٨٣ 
 ======  ======  

 
 األوراق المالية االستثمارية   .٩

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 

       االستثمارات المتاحة للبيع
 ١٫٥٨١٫٦١١ ١٫١٨٠٫٢١٠ (مصنفة أ أ) سندات حكومية

   
   االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ١٫٢٨٥٫٣٥٨ ٦٤٢٫٥٢٥ (مصنفة أ أ) سندات حكومية
 -------------- -------------- 

 ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ اإلجمالي
 ======== ======== 
 

 
 
 

  

٥٠

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األوراق المالية االستثمارية (تابع)    .٩
 

 فيما يلي الحركة خالل السنة:  
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٫٧٣٥٫٧٧٠ ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ يناير  ١في 
 ١٧٫٥٧٨٫٨٣٧ ٣٨٫٦٠٧٫١٠٣ اإلضافات خالل السنة 
 )١٨٫٤٦٣٫٦٧٤( )٣٩٫٦٤٨٫٠٧٢( المستبعد خالل السنة 

 ١٦٫٠٣٦ )٣٫٢٦٥( التغير في القيمة العادلة 
 -------------- -------------- 

 ٢٫٨٦٦٫٩٦٩ ١٫٨٢٢٫٧٣٥ اإلجمالي 
 ======== ======== 

 
مليون ردهم) فيما يتعلق باألوراق المالية  ١٫٥٩٨: ٢٠١٦مليون درهم ( ٨٢٨أن يتم تحصيل مبلغ  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١من المتوقع في 

 بعد تاريخ التقرير.شهراً  ١٢االستثمارية خالل فترة تزيد عن 
 

 الممتلكات والمعدات .١٠
 أثاث ومعدات  

 وسيارات 
 أنظمة 

  كمبيوتر
 أعمال رأسمالية 

 قيد اإلنجاز
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     التكلفة 
 ٢١٦٫٣٤٢ ٤٫٤١١ ١١٦٫٥٦١ ٩٥٫٣٧٠ ٢٠١٦يناير  ١في 

 ١٤٫٥٢٨ - ٦٫٣٧١ ٨٫١٥٧ اإلضافات 
 )٢٫٤٨٨( )٦٨٢( - )١٫٨٠٦( التحويالت / االستبعادات

 ----------- ----------- -------- ----------- 
 ٢٢٨٫٣٨٢ ٣٫٧٢٩ ١٢٢٫٩٣٢ ١٠١٫٧٢١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ===== = ================
     

 ٢٢٨٫٣٨٢ ٣٫٧٢٩ ١٢٢٫٩٣٢ ١٠١٫٧٢١ ٢٠١٧يناير  ١في 
 ٢٠٫٨٦١ ٥٫٤٦٤ ٧٦٢ ١٤٫٦٣٥ اإلضافات 

 - - - - التحويالت / االستبعادات
 ----------- ----------- -------- ----------- 

 ٢٤٩٫٢٤٣ ٩٫١٩٣ ١٢٣٫٦٩٤ ١١٦٫٣٥٦ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ===== = ================

     االستهالك المتراكم
 ١٢١٫١٥٣ - ٤٤٫٦٩٩ ٧٦٫٤٥٤ ٢٠١٦يناير  ١في 

 ٢٨٫٠٣٥ - ١٧٫٨٣٥ ١٠٫٢٠٠ لسنةلالمحمل 
 )١٫٨٠٦( - - )١٫٨٠٦( االستبعادات

 ---------- ---------- ------- ----------- 
 ١٤٧٫٣٨٢ - ٦٢٫٥٣٤ ٨٤٫٨٤٨ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ==== ====== 
 ١٤٧٫٣٨٢ - ٦٢٫٥٣٤ ٨٤٫٨٤٨ ٢٠١٧يناير  ١في 

 ٢٨٫٩٧٠ - ٨٫٨٢٣ ٢٠٫١٤٧ لسنةلالمحمل 
 - - - - االستبعادات

 ---------- ---------- ------- ----------- 
 ١٧٦٫٣٥٢ - ٧١٫٣٥٧ ١٠٤٫٩٩٥ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ==== ====== 
     صافي القيمة الدفترية

 ٧٢٫٨٩١ ٩٫١٩٣ ٥٢٫٣٣٧ ١١٫٣٦١ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ٨١٫٠٠٠ ٣٫٧٢٩ ٦٠٫٣٩٨ ١٦٫٨٧٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ====  ===== 

٥١

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الموجودات األخرى  .١١

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٨٫٠٨٨ ١١٦٫٥١٥ فوائد مدينة مستحقة
 ٢٤٩٫٣٩٩ ٢٧٠٫٠٨٠ مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 ١٩٢٫٥٥١ ٢١٧٫٦٦٨ ) ١٩يضاح اإلمؤجلة ( ضريبيةموجودات 
 ----------- ----------- 
 ٥٢٠٫٠٣٨ ٦٠٤٫٢٦٣ 
 ====== ====== 
 

 بنوكللالمستحق  .١٢
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٨٥٫٦٨٣ ٧٤٫١٦٢ األرصدة لدى بنوك أخرى 
 --------- --------- 
 ٨٥٫٦٨٣ ٧٤٫١٦٢ 
 ===== ===== 

 
 ودائع العمالء .١٣

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٦٫٠٣٢٫٨٨٢ ١٧٫٧٥٤٫٨٨٨ حسابات جارية وحسابات تحت الطلب 
 ١٫٧٨٤٫٧٦٧ ١٫٨٨٤٫٢٦٥ حسابات ادخار

 ١٫٤٤٤٫١٦٩ ١٫١٦٧٫٧٤٩ ودائع ألجل
 ٢٨٩٫٦٢٢ ٣٢٢٫٩١٨ قرض  –ودائع إسالمية 

 ٧٨٣٫٩٨٠ ٤٧١٫٠١٨ أخرى
 --------------- -------------- 
 ٢٠٫٣٣٥٫٤٢٠ ٢١٫٦٠٠٫٨٣٨ 
 ======== ======== 

 
 المطلوبات األخرى .١٤

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٫٠٥٥ ١٫٧٥١ فوائد دائنة مستحقة
 ٢٤٫٦٩٤ ٢٢٫٨٦٤ مطفأةرسوم تأمين غير 

 ٦٨٫٩٤٠ ٧٣٫١١٧ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 ١٢٨٫٢٣٦ ١٤١٫٦٨٩ )١٩الضرائب (إيضاح مخصص 

 ٥٣٢٫٠٥٥ ٤٦٧٫٣٨٢ حساب المقاصة
 ٢٠٧٫٦٦٥ ٢٤١٫٥٨٠ استحقاقاتومخصصات أخرى 

 ----------- ----------- 
 ٩٦٣٫٦٤٥ ٩٤٨٫٣٨٣ 
 ====== ====== 
 

٥٢

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع)  المطلوبات األخرى .١٤

 
 :كما يلي البنكلدى تعويضات نهاية الخدمة  برنامجتشتمل تعويضات نهاية الخدمة للموظفين على مبالغ مستحقة الدفع كجزء من 

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 

   من) برنامج التعويضات المحددة تسوية المبالغ مستحقة الدفع إلى/(مستحقة القبض
   

 ٦٨٫٩٤٠ ٧٣٫١١٧ القيمة الحالية اللتزامات التعويضات المحددة
 ===== ===== 

   الحركة في صافي المطلوبات/(الموجودات) المعترف بها
 ٦٧٫٨٤٨ ٦٨٫٩٤٠ ة صافي المطلوبات االفتتاحي

 ١٤٫٥٦٨ ١٣٫٧٢٦ المصروفات خالل السنة
 ١٫٢١٢ )٢٫٨٠٦( االلتزام الخاص بتعويضات نهاية الخدمة للموظفينإعادة قياس 

 - ٧٤٨ محولة من البحرينتعويضات نهاية الخدمة
 )١٤٫٦٨٨( )٧٫٤٩١( التعويضات المدفوعة خالل السنة

 ---------- ----------- 
 ٦٨٫٩٤٠ ٧٣٫١١٧ ة صافي المطلوبات الختامي

 --------- --------- 
   برنامج التعويضات المحددةالمحمل على 
 ١٠٫٨٥٠ ١٠٫٧٦١ الحالية  تكلفة الخدمة

 ٣٫١٦٧ ٢٫٩٦٥ الفوائدتكلفة 
 - - التحويل التزام

 --------- --------- 
 ١٤٫٠١٧ ١٣٫٧٢٦ 
 ===== ===== 

   االفتراض االكتواري
 ٪٤ . ٥٠ ٪٤ . ٥٠ التقييم وفقاً لمعدل الخصم

 ٪٤ . ٥٠ ٪٤ . ٥٠ معدل زيادة الرواتب
  

 
 رأس المال المخصص  .١٥

 
مليون  ١٣٥ .٩٠وديعة بمبلغ  في رأس المال المخصص يتمثلوتعديالته،  ،١٩٨٠لسنة  ١٠رقم  من القانون االتحادي ٨٠وفقاً للمادة 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة.رأسمال  ساهم بها المركز الرئيسي في درهم
 

 االحتياطي القانوني ١-١٦
 

من صافي أرباحه السنوية لتكوين احتياطي قانوني حتى  ٪١٠، يقوم البنك بتخصيص ١٩٨٠من القانون االتحادي لسنة  ٨٢وفقاً للمادة 
 ٪٥٠أصبح هذا االحتياطي مساوياً لـ  ١٩٩٨ديسمبر  ٣١من رأس المال المخصص. في  ٪٥٠يصبح رصيد هذا االحتياطي مساوياً لـ 

وعليه، قررت اإلدارة إيقاف التحويالت السنوية كما يجيز القانون. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع من رأس المال المخصص. 
  باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون.

 
  ات األخرىاالحتياطي ٢-١٦

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )٨٫٢٩١( )٥٫٤٨٥( إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ١٠٫٧٩٢ ١١٫٩٤١ حوافز مرتكزة على األسهم –من "سيتي جروب إنك."  هعكس المبلغ الذي تم صافي

 -------- -------- 
 ٢٫٥٠١ ٦٫٤٥٦ 
 ==== ==== 

 

٥٣

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 صافي  – إيرادات الرسوم والعموالت .١٧

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 ٧٩٫٤٧٠ ٨٥٫٨٦٢ طرف آخرلعمولة من بيع منتجات استثمارية خاصة با

 ٥٠٫٧٧٠ ٥٨٫٨٢١ رسوم تشغيل وأتعاب خدمات 
 ٧٣٫٤٩٩ ٦٨٫٦٢٦ التمويل التجاري علىالعمولة 
 ١٩٩٫٨٤٣ ٣٥٠٫٣٧١ وعموالت أخرىرسوم 

 ----------- ----------- 
 ٤٠٣٫٥٨٢ ٥٦٣٫٦٨٠ 
 ====== ====== 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية  .١٨

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٩٧٫٣٦٧ ٤٠٦٫٦٩٥ تكاليف موظفين
 ٥٦٨٫٦٢٨ ٥١٧٫٧٩٧ تكاليف اإلدارة واإلشراف للمركز الرئيسي وتكاليف أخرى 

 ٢٨٫٠٣٥ ٢٨٫٩٧٠ االستهالك
 -----------  -----------  
 ٩٩٤٫٠٣٠ ٩٥٣٫٤٦٢ 
 ====== ====== 

   األسهم كما هو مبين أدناه أساس تكاليف الموظفين دفعات على تتضمن
   

 ١٢٫٠٥٢ ١٣٫٠١٢ مصروفات برنامج تجميع رأس المال   
 ١٩ ٨٦ مصروفات خيارات األسهم   

 --------- --------- 
 ١٢٫٠٧١ ١٣٫٠٩٨ 
 =====   ===== 
 

يشارك البنك في برامج حوافز سيتي جروب إنك ("سيتي جروب") المرتكزة على األسهم التي تقوم سيتي جروب بموجبها بتقديم عقود 
لمرتكزة على األسهم وقت منحها ا التحفيزيةمكافآت لخيارات أسهم و/أو أسهم مؤجلة الربح إلى موظفي البنك. يتم تحديد القيمة العادلة ل

  ويتم احتسابها كمصروفات على مدى فترة االنتفاع.
 

 موظفاً). ٥٨٨: ٢٠١٦( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١موظفاً في  ٥٤٢بلغ إجمالي عدد الموظفين 
 

 الضرائب  .١٩
 

 وأبو ظبي والشارقة. على صافي األرباح الخاضعة للضريبة للفروع في كل إمارة، أي في دبي ٪٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 
 

مقابل أرباح الضريبة في إمارة أخرى. لذلك، فقد تم ما ال تجيز القوانين الضريبية إجراء تسوية للخسارة الضريبية المتكبدة في إمارة 
  احتساب مصروفات الضريبة للفروع على األرباح المحققة في إمارات دبي وأبو ظبي والشارقة كل على حدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٤

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الضرائب (تابع)   .١٩

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 

   ةالحالي الحركة في مخصص الضريبة
 ١٢٤٫٦٩٢ ١٢٨٫٢٣٦ يناير  ١الرصيد في 

 )١٢٥٫٥٠٦( )١٢٨٫٤١١( المدفوعةالضريبة 
 ١٢٩٫٠٥٠ ١٤١٫٨٦٤ مصروفات الضريبة الحالية للسنة 

 -----------  -----------  
 ١٢٨٫٢٣٦ ١٤١٫٦٨٩ ديسمبر   ٣١الرصيد في 

 ====== ====== 
   مصروفات الضريبة الحالية

 ١٢٨٫٢٣٦ ١٤١٫٦٨٩ السنة الحالية  
 ٨١٤ ١٧٥ تسويات السنوات السابقة

 -----------  -----------  
 ١٢٩٫٠٥٠ ١٤١٫٦٨٩ 
 -----------  -----------  
   

   التخفيض الضريبي المؤجل
 )٥٨٫٧٠٧( )٢٥٫١١٧( المؤقتة اتمصدر وعكس الفروق

 -----------  -----------  
 ٧٠٫٣٤٣ ١١٦٫٧٤٧ إجمالي مصروفات ضريبة الدخل

 ====== ===== 
 

الدخل ضريبة المطبقة مع مصروفات  الضريبةوفقاً لمعدالت  ةالمحاسبي األرباحالدخل المحتسبة على  ضريبةفيما يلي التسوية بين 
 للسنة:

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٧٦٫٦٩٧ ٥٥٦٫١١١ المحاسبية   األرباح
   

 ٥٥٫٣٣٩ ١١١٫٢٢٢     ٪٢٠الضريبة وفقاً للمعدل المطبق البالغ 
   

   تسويات:
 ١٥٫٠٠٤ ٥٫٥٢٥ تسويات ضريبية أخرى   

 ----------- --------- 
 ٧٠٫٣٤٣ ١١٦٫٧٤٧ مصروفات الضريبة

 ====== ===== 
   

 ٪٢٥ .٤٢ ٪٢٠ .٩٩ المعدل الضريبي الفعلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٥

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 الضرائب (تابع)   .١٩

 
 :السنةالضريبة المؤجلة خالل موجودات فيما يلي الحركة في 

 

٢٠١٧ 

 
 يناير ١في 

٢٠١٧ 
المحمل على األرباح 

 /(رصيد دائن)

المحمل على 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
 في ديسمبر

٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 مخصص انخفاض قيمة القروض 
 ٢١٧٫٦٦٨ - ٢٥٫١١٧ ١٩٢٫٥٥١ لعمالءل والسلفيات  
 ----------- ---------  --------- ----------- 

 ٢١٧٫٦٦٨ - ٢٥٫١١٧ ١٩٢٫٥٥١ اإلجمالي
 ======  === == ===== ======  

 
 

٢٠١٦ 

 
  يناير ١في 

٢٠١٦ 
األرباح المحمل على 

 رصيد دائن)/(

المحمل على 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

 
 في ديسمبر

٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     مخصص انخفاض قيمة القروض 
 ١٩٢٫٥٥١ - ٥٨٫٧٠٧ ١٣٣٫٨٤٤ لعمالءل والسلفيات  
 ----------- ---------  --------- ----------- 

 ١٩٢٫٥٥١ - ٥٨٫٧٠٧ ١٣٣٫٨٤٤ اإلجمالي
  ======  ===== =====  ====== 

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة .٢٠

 
 سحب على المكشوف معتمدة. وشكل تسهيالت قروض  االرتباطاتهذه  تتخذيكون لدى البنك في أي وقت ارتباطات قائمة لتقديم ائتمان. 

 
لهذه االتفاقيات حدود يكون أطراف أخرى.  بالتزاماتهم تجاه العمالء وفاءلضمان  يقوم البنك بتقديم ضمانات مالية واعتمادات مستندية

 ذه االتفاقيات في أي فترة. فترة تصل إلى عامين. ال تتركز تواريخ انتهاء هل عادةً ثابتة وتمتد 
 

غ الواردة في هذا الجدول إن المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة مدرجة في الجدول التالي حسب فئة كل منها. إن المبال
واالعتمادات بالكامل. كما أن المبالغ الواردة في هذا الجدول الخاصة بالضمانات  تم دفعهاالخاصة باالرتباطات تفترض أن المبالغ 

لتزاماتهم األطراف المقابلة عن الوفاء با إخفاقمحاسبية يمكن االعتراف بها في تاريخ التقرير في حالة أقصى خسارة تمثل  المستندية
     التعاقدية.

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٥٨٠٫٥١٦ ١٫١١٨٫٦٥٦ اعتمادات مستندية 
 ٤٫٣٠٢٫٠٦٦ ٤٫٢١٠٫٣٢٩ ضمانات
 ١٫٣١٢٫٢٤٧ ٢٫٠٩٧٫١٠٢ قروض غير مسحوبة بتقديم التزامات

 -------------- -------------- 
 ٧٫١٩٤٫٨٢٩ ٧٫٤٢٦٫٠٨٧ 
 ======== ======== 
 
 
 
 

  

٥٦

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 (تابع) االرتباطات وااللتزامات الطارئة .٢٠

 
ديسمبر  ٣١مستحقة الدفع في  غير القابلة لإللغاء لتشغيليالمستقبلية بموجب عقود اإليجار ا دفعات عقود اإليجارل الحد األدنى فيما يلي
٢٠١٧: 

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٧٫٣٢٦ ١١٫٤٩٤ أقل من سنة واحدة 
 ٢٦٫٢٦٧ ١٨٫٥٤٤ من سنة إلى خمس سنوات

 --------- --------- 
 ٤٣٫٥٩٣ ٣٠٫٠٣٨ 
 ===== ===== 
 

. تمتد هذه العقود عادًة لمدة خمس سنوات مع المكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلييقوم البنك باستئجار عدد من العقارات للفروع و
 إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ.

 
 قبوالت العمالء

 
جد التزام ها. وعليه، ال يوالمتعلق ب، يتم االعتراف بالقبوالت في الميزانية العمومية مقابل االلتزام ٣٩وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 خارج الميزانية للقبوالت.
 

 النقد وما يعادله .٢١
 
 

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٫١٠٨٫١٠٢ ٦٫١٤٠٫٨١٨ (باستثناء االحتياطيات) لدى مصرف اإلمارات المركزي واألرصدةالنقد 
 ٢٫١٨٠٫٧٨٣ ١٫٥٩٢٫٠٥٦ المستحق من البنوك

 ٣٢٧٫٨٤٩ ٣٧٫٤٥٩ الخارجالمستحق من المركز الرئيسي والفروع في 
 )٨٥٫٦٨٣( )٧٤٫١٦٢( لبنوكلالمستحق 
 )٩٩٢٫٠١٨( )١٫١٤١٫٥٥١( لمركز الرئيسي والفروع في الخارجلالمستحق 

 --------------- ------------- 
 ٤٫٥٣٩٫٠٣٣ ٦٫٥٥٤٫٦٢٠ 
 ======== ======= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٧

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المشتقة    ٢٢
 

 القيــم االسميــة                                             
 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
 قيمة ال

 يةالسوق
العادلة 
 الموجبة

قيمة ال
 يةالسوق

العادلة 
 السالبة

 أقل من
 أشهر ٣

  أشهر ٣من 
 إلى سنة

 من سنة إلى
 سنوات ٥

 أكثر من
 سنوات ٥

 
 اإلجمالي

 
األدوات المشتقة 

المحتفظ بها بغرض 
 المتاجرة

 

 ألـف درهـم                                                                  

        
 صرف عمالت عقود 

 ٦٠٫٢٠٤٫٠٢٩ - ٨٫٣٨٨٫٣٩٤ ٢١٫٣٦٥٫١١٨ ٣٠٫٤٥٠٫٥١٧ ٢١١٫١٨٤ ٢٢٠٫٥٠١  آجلة  أجنبية  
  صرف عمالت خيارات 

 - - - - - - - أجنبية   
 عقود مقايضة أسعار   

 ١١٫٠٢٤٫١٢٨ - ٣٫١٠٩٫١٧١ ٧٫٣٨١٫٤٨٠ ٥٣٣٫٤٧٧ ٣٦٫٧٠٨٣١٫١٤١ فائدة  
 - - - - - -- عقود مقايضة عمالت

 ٧١٫٢٢٨٫١٥٧ - ١١٫٤٩٧٫٦٥٦ ٢٨٫٧٤٦٫٥٩٨ ٣٠٫٩٨٣٫٩٩٤ ٢٤٢٫٣٢٥ ٢٥٧٫٢٠٩ اإلجمالي 
 
 

 القيــم االسميــة                                             
 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 القيمة 

السوقية 
 الموجبة

 القيمة 
السوقية 
 السالبة 

 أقل من
 أشهر ٣

 أشهر  ٣من 
 إلى سنة

 من سنة إلى
 سنوات ٥

 أكثر من
 سنوات ٥

 
 اإلجمالي

 
األدوات المشتقة 

محتفظ بها بغرض ال
 المتاجرة

 

 ألـف درهـم                                                                  

        

 عقود صرف عمالت 
 ٧٥٫٢١٥٫٧٢٨ - ٨٫٠٢٨٫٣٣٨ ٢٧٫٦٥٠٫١٩٤ ٣٩٫٥٣٧٫١٩٦ ٣٢٤٫٠٥١ ٣٤١٫٨٤٨ أجنبية آجلة    

خيارات صرف 
 عمالت  

 - - - - - - - أجنبية   
 عقود مقايضة أسعار   

 ٣٢٫٨٦٣٫١٣٢ - ١٨٫٠١٤٫٤٤٦ ١٠٫٧٨٦٫٦٨١ ٤٫٠٦٢٫٠٠٥ ١٣٩٫٨٩٣١٣٥٫٦٨٤ فائدة  
 ٣٠٢٫٧١٥ - ٣٠٢٫٧١٥ - - -٣٤٫٩٠٧ عقود مقايضة عمالت

 ١٠٨٫٣٨١٫٥٧٥ - ٢٦٫٣٤٥٫٤٩٩ ٣٨٫٤٣٦٫٨٧٥ ٤٣٫٥٩٩٫٢٠١ ٤٥٩٫٧٣٥ ٥١٦٫٦٤٨ اإلجمالي 
 
 

األداة المالية المشتقة  تتمثل. مشتقة أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية بإبراميقوم البنك في سياق األعمال االعتيادية 
األدوات تتضمن ت في سعر أداة مالية معينة أو معدل أو مؤشر مرجعي. الدفعات على التغيرا تتوقف فيهعقد مالي بين طرفين  في

يتم بيان األدوات المشتقة بالقيمة العادلة. إن القيمة وعقود المقايضة وعقود الخيارات. المستقبلية العقود المالية المشتقة العقود اآلجلة و
ت السوق ألرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن ربط المشتقات بأسعار السوق باستخدام معدالاقيمة تعادل العادلة لألداة المشتقة 

 ،المشتقة(األرباح غير المحققة) ضمن الموجودات  الموجبةالسائدة أو نماذج التسعير الداخلية. ويتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية 
 في بيان المركز المالي.  المشتقةفي حين يتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية السالبة (الخسائر غير المحققة) ضمن المطلوبات 

 
 
 

٥٨

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة  مع معامالتال .٢٣

 
 معامالت مصرفية وفقاً للشروط التجارية االعتيادية مع الفروع األخرى والشركات التابعة ضمن مجموعة سيتي جروب. تنفيذيتم 
 

 مركز الرئيسي والفروع في الخارج. كمبالغ مستحقة من/ إلى الالمتعلقة باألطراف ذات العالقة أرصدة نهاية السنة  اإلفصاح عنيتم 
 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 مألف دره ألف درهم 
   

 ٤٤٤٫٨٩٥ ٣٧٫٤٥٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع في الخارج
 )٩٩٢٫٠١٨( )١٫١٤١٫٥٥١( لمركز الرئيسي والفروع في الخارجلالمستحق 

 ٤١٤٫٢٤٠ ٢١٩٫٦٦٥ موجودات مشتقة 
 )٣٩١٫٩٣١( )٢٢٩٫٦٤٨( مطلوبات مشتقة 

 ------------- ------------- 
   للسنة معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي: الخسائراألرباح أو يتضمن بيان 

   
 ١٧٫٨٤٦ ٨٫٦٠٣ إيرادات الفائدة

 )٢٫٢٩٧( )٦٫٣٩٥( مصروفات الفائدة
 )١١٣٫٩٩٢( )٧٠٫٠٦٧( إدارة وإشراف المركز الرئيسي   

 )١٠٣٫٦٢٧( )١٩٠٫٥٩٢( صافي رسوم الخدمات بين الفروع  
 ٦٠٫٩٠١ ١٢٩٫٤٣٧ خرى األيرادات صافي الرسوم واإل

 ---------- --------- 
   

   خارج الميزانية العمومية 
 ٢٩٢٫٣٦١ ٢٣٥٫٠٤٥ ضمانات  -
 ٨٢٩٫٠٤٦ ٦٦٦٫٩٢٩  اعتمادات مستندية  -
 ----------- ----------- 
   

   موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 ١١٫٠٨٨ ١١٫١٩٩ امتيازات قصيرة األجل    -
 ١٫٧٥٥ ١٫٥٣١ امتيازات مرتكزة على األسهم    -
 ٣٥٩ ٣٨٨ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
 ---------- --------- 
 ١٣٫٢٠٢ ١٣٫١١٨ 
 ===== ===== 

 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 

 البنك خالل السنة:وفيما يلي المعامالت المبرمة بين موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

               ٢٠١٦            ٢٠١٧ 
 ألف درهم           ألف درهم             
 الحد األقصى  

 للرصيد
 الرصيد 
 الختامي

 الحد األقصى 
 للرصيد

 الرصيد 
 الختامي

     
 ٢٩١ ٣٨٠ ٣٨٠ ٥٠٨ قروض
 ٤٢٠ ٥٨٩ ١٥٣ ٣٨٩ ائتمان بطاقات

٥٩

 فـروع اإلمـارات العـربيـة المتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 إيرادات الفائدة   .٢٤

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥١٫١٥٢ ١٠٠٫٠٩٤ اإليداعات لدى البنوك 
 ٧٩٦٫٧٨٢ ٧٨٩٫٣٨٦ لعمالء لقروض وسلفيات 

 ٢٠٫٤٣٧ ١٢٫٧٨٦ استثمارات
 ----------- ----------- 
 ٨٦٨٫٣٧١ ٩٠٢٫٢٦٦ 
 ====== ====== 

 
 مصروفات الفائدة  .٢٥

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٣٫٤٣٥ ٥٢٫٨٨٣ ودائع العمالء 
 ٤٫٩٤٧ ٨٫٧٢٩ قروض  

 --------- --------- 
 ٤٨٫٣٨٢ ٦١٫٦١٢ 
 ==== =  ===== 

 
 صافي  –اإليرادات التشغيلية األخرى   .٢٦

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٢٢٫٦٢٩ ٣٨٦٫٦١١ إيرادات صرف العمالت األجنبية 
 ١٨٫١٥٠ ١٥٫٨٥٠ أرباح أخرى 

 ----------- ----------- 
 ٤٤٠٫٧٧٩ ٤٠٢٫٤٦١ 
 ====== ====== 

  
 قرض إسالمي وودائع وإيرادات  .٢٧

 
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٩١٫٧٧١ ٨٦٣٫٢٩٩ مرابحة –تمويل إسالمي 
 ٢٨٩٫٦٢٢ ٣٢٢٫٩١٨ قرض –ودائع إسالمية 

 ٨٫٣٧٨ ٦٫٨٠٤ إيرادات من تمويل إسالمي
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عربي ودويل

اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفني  ا�ستقبل خادم احلرمني 
�سع�د - يف مكتبه بق�سر ال�سالم بجدة ام�س- معايل فل�ران�س باريل 

وزيرة الق�ات امل�سلحة الفرن�سية.
وق��ال��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال�����س��ع���دي��ة اإن اجل��ان��ب��ني ا���س��ت��ع��ر���س��ا اأوج���ه 
الع�سكرية  امل��ج��االت  يف  خا�سة  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  العالقات 
ال�سرق  منطقة  يف  االأو�ساع  تط�رات  اإىل  اإ�سافة  تط�يرها..  و�سبل 

االأو�سط واجله�د املبذولة جتاهها.
كما ا�ستقبل خادم احلرمني ال�سريفني معايل فيليب هام�ند وزير 

اخلزانة الربيطاين.
وجرى خالل اال�ستقبال ا�ستعرا�س العالقات الثنائية بني البلدين 
وفق  تط�يرها  وفر�س  االقت�سادية  املجاالت  يف  خا�سة  ال�سديقني 

روؤية اململكة 2030.

يخ�سع �سرطي بريطاين لفح�س طّبي ب�سبب احتمال تعّر�سه لغاز 
اأفاد  ح�سبما  ال�س�فياتي،  العهد  يف  امل�سّنع  ن�فيت�س�ك  االأع�����س��اب 
ت�سّمم زوج��ني بريطانَيني  بعد  وذل��ك  اإل��ي��ه،  اأدخ��ل  ال��ذي  امل�ست�سفى 

بالغاز نف�سه يف نهاية االأ�سب�ع املن�سرم يف جن�ب غرب اإجنلرتا.
وقال متحدث با�سم م�ست�سفى �سالزبري اإن ال�سرطي طلب احل�س�ل 
اإجراء  اأج���ل  م��ن  �سالزبري  مدينة  اإىل  وُن��ق��ل  طبية  ا�ست�سارة  على 
راويل  وت�ساريل  �ست�رغي�س  دون  ومر�ست  متخ�س�سة.   اختبارات 
�سالزبري  مدينة  يف  ال�سغرة  البلدة  ام��زب��ري،  يف  الفائت  ال�سبت 
يف  ي�ليا  وابنته  �سكريبال  �سرغي  الرو�سي  اجلا�س��س  ت�سمم  حيث 

الرابع من مار�س، ما اأثار جمددا املخاوف بني ال�سكان املحليني.
وقالت ال�سرطة اإنها تاأكدت من اأّن الزوجني تعّر�سا لغاز اأع�ساب بعد 

اأن “تعامال مع غر�س مل�ث«.
ال�سم  اإىل  اآخرين  اأ�سخا�س  تعّر�س  احتمال  ال�سرطة  ت�ستبعد  ومل 
وابنته،  �سكريبال  قتل  حم��اول��ة  خمّلفات  م��ن  اأن���ه  يف  ت�ستبه  ال���ذي 
رو�سيا  على  بالل�م  لندن  وُتلقي  ذل��ك.  متاأكدة من  لي�ست  اأنها  رغم 
يف الهج�م على �سكريبال، حيث اتهم وزير الداخلية �ساجد جاويد 
م��سك� اخلمي�س با�ستخدام بريطانيا مكباً لل�سم، فيما نفت رو�سيا 
ب�سدة هذه االتهامات. وقال جاويد للربملان “حان ال�قت لكي ُتقّدم 
�سارعت  رو�سيا  اأّن  اإال  بال�سبط«.  ملا حدث  تف�سًرا  الرو�سية  الدولة 
�سيا�سية قذرة وحماولة  األعاب  الرّد متهمًة بريطانيا مبمار�سة  اإىل 

تعكر املياه وتخ�يف م�طنيها.

بلد  �ستبقى  النيجر  اأن  ال�سبت  النيجر حممدو ي��سف�  اأعلن رئي�س 
من  املتحدة  االأمم  تنقلهم  الذين  �سيما  وال  اللج�ء  لطالبي  عب�ر 
اأمينة  نائبته  اأجرتها  حم��ادث��ات  اإث��ر  ي��سف�  وق��ال  امل��ج��اورة.  ليبيا 
�سن�ستقبل  م�سياف  �سعب  “اإننا  املتحدة  االأمم  من  وفد  مع  حممد 
االأ�سخا�س الذين ي�اجه�ن اأو�ساعا �سعبة، الذين ي�اجه�ن الياأ�س، 

هذه تقاليد بالدنا«.
واأ�ساف مت�جها اإىل ال�سحافة “املهم اأال يبقى النا�س لفرتة ط�يلة 
يف النيجر، يجب اأن يتم العب�ر من النيجر ب�سرعة، باأقل وقت ممكن، 

اإنه ال�سرط ال�حيد الذي نفر�سه«.
االأوروب����ي ملحاربة  م��ع االحت���اد  ال��ت��ع��اون اجليد  واأث��ن��ى ي��سف� على 
الهجرة غر القان�نية، لكنه اعترب غر كاف ال�سندوق بقيمة 1،8 
مليار ي�رو الذي خ�س�سه االحتاد االأوروبي لبالده وقال “اإنها قطرة 

ماء اإزاء حاجات التم�يل«.
الالجئني  ل�س�ؤون  ال�سامية  املف��سية  مع  اجليد  ب�التعاون  ن�ه  كما 
التابعة لالأمم املتحدة، التي تنقل اإىل نيامي الجئني كان�ا عالقني 

يف ليبيا بانتظار اإر�سالهم اإىل بلد ا�ستقبال.
وبح�سب املف��سية ال�سامية لالجئني، ه�ؤالء اال�سخا�س هم الجئ�ن 

م�ست�سعف�ن يعي�س�ن مبعظمهم يف خميمات اعتقال ليبية.
وكان املف��س ال�سامي لالجئني فيليب� غراندي طلب يف نهاية ي�ني� 
اآليات ترحيل  خالل زي��ارة اإىل نيامي من ال��دول االأوروب��ي��ة ت�سريع 

الالجئني الذين قبلت با�ستقبالهم على اأرا�سيها من دول العب�ر.

عوا�شم

الريا�ض

نيامى

لندن

مدمرتان اأمريكيتان تدخالن م�شيق تايوان 
  •• تايبيه-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت احلك�مة  ت���اي����ان ع��ل��ى م��ا  اأم��رك��ي��ت��ان م�سيق  دخ��ل��ت م��دم��رت��ان 
التاي�انية، فيما يت�ساعد الت�تر بني وا�سنطن وبكني.

ودخلت املدمرتان “ي� اإ�س اإ�س م��سنت” و”ي� اإ�س اإ�س بينف�لد” امل�سيق 
ت�ا�سال  اأن  املت�قع  ال�سبت، ومن  وال�سني �سباح  تاي�ان  الذي يف�سل بني 
االإبحار باجتاه ال�سمال ال�سرقي، بح�سب ما قالت وزارة الدفاع التاي�انية 

يف بيان.
وجاء يف البيان اأن “اجلي�س يراقب ال��سع يف املناطق املجاورة، ولديه الثقة 

والقدرات للحفاظ على اال�ستقرار االإقليمي والدفاع عن االأمن ال�طني«.
واأبلغ م�س�ؤول يف وزارة الدفاع يف تاي�ان وكالة فران�س بر�س باأّن املدمرتني 

كانتا يف امل�سيق م�ساء ال�سبت، وهما تبحران يف ما و�سفه ب�املياه الدولية.
من جهته، اأّكد الكابنت ت�ساريل براون املتحدث با�سم االأ�سط�ل االأمركي 
يف املحيط الهادئ اأّن هناك �سفينتني اأمركّيتني ُتبحران يف م�سيق تاي�ان، 

غر اأنه قّلل من اأهمية وج�دهما هناك.
وقال براون ل�كالة فران�س بر�س اإّن “�سفًنا تابعة للبحرية االأمركية تعرب 
بني بحر ال�سني اجلن�بي وبحر ال�سني ال�سرقي عرب م�سيق تاي�ان، وهي 

تفعل ذلك منذ �سن�ات عدة«.
لكّن دخ�ل ال�سفينتني امل�سيق ياأتي يف وقت تخ��س وا�سنطن وبكني حربا 

جتارية وفيما يت�ساعد الت�تر بني بكني وتايبيه.
احلرب  نهاية  منذ  متناف�ستان  �سلطتان  وت��اي���ان  القارية  ال�سني  وحتكم 
ذاتي لكنها مل تعلن  تاي�ان بحكم  1949. وتتمتع  ال�سينية عام  االهلية 
ي�ما ا�ستقاللها. وال تزال ال�سني تعترب تاي�ان جزءا ال يتجزاأ من ارا�سيها 

وال ت�ستبعد ا�ستعادتها بالق�ة يف حال اعلنت ا�ستقاللها.
املنظمات  املتحدة وغرها من  الع�س�ية يف االأمم  تايبيه من  ومتنع بكني 

الدولية مع حماولتها ابعاد اجلزيرة عن حلفائها الدبل�ما�سيني.

وزير الزراعة الإ�صرائيلي يقتحم »الأق�صى«

م�شروع قانون يجيز لليهود متلك اأرا�س يف ال�شفة

اليابان »ملتزمة« بالعقوبات على كوريا ال�صمالية

رفع عقوبات بيونغ يانغ مرهون بنزع النووي بالكامل 
اإط�����ار  ال���ط���رف���ني ���س��ي��ل��ت��ق��ي��ان يف 
ي�لي�   12 يف  ع���م���ل  جم���م����ع���ة 
املتحدة  ال����الي���ات  ت�سليم  ل��ب��ح��ث 
رفات جن�د امركيني قتل�ا خالل 
ال��ت��ي دارت بني  ال��ك���ري��ة  احل����رب 

1950 و1953.
و�سلم م�س�ؤول�ن ك�ري�ن �سمالي�ن 
ب�مبي� ر�سالة �سخ�سية اإىل دونالد 
ترامب، على اأمل اأن تعزز املحادثات 
واالإح�سا�س  ال��رائ��ع��ة  “العالقات 
ما  على  ال��ط��رف��ني،  ب��ني  بالثقة” 
الك�رية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأف����ادت 

ال�سمالية يف بيانها.
وق�������ال امل���ح���ل���ل ي����ان����غ م�������ن جني 
الك�رية  ال���درا����س���ات  ج��ام��ع��ة  م���ن 
بي�نغ  اإن  ���س��ي���ل  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة 
البروقراطيني  بني  “متيز  يانغ 
اإذ  ترامب،  والرئي�س  االأمركيني 

تبدي ثقتها باالأخر«.
“لي�س  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  واأو�����س����ح 
ال�سمال  املفاو�سات،  املطل�ب قطع 
له م�قع مهيمن  اأن يك�ن  يحاول 

يف املفاو�سات املقبلة«.
كانت  ال�سمالية  “ك�ريا  اأن  وراأى 
ي���اأت���ي  اأن  ب����م���ب���ي����  م����ن  ت���ت����ق���ع 
باقرتاح ملم��س لتقدمي �سمانات 
اأم��ل��ه��ا لتكرار  اأم��ن��ي��ة، ل��ك��ن��ه خ���اب 
بنزع  القدمي  طلبهم  االأمركيني 
اأن  ق��ب��ل  اأوال،  ال����ن�����وي  ال�������س���الح 
تقدم ال�اليات املتحدة اأي �سيء يف 
ترامب منذ قمة  واأع��رب  املقابل«. 
12 ي�ني� عن تفاوؤله حيال فر�س 
ال�سالم يف �سبه اجلزيرة املق�س�مة 
اأنه  معتربا  الك�رية،  احل��رب  منذ 
ان������دالع حرب  اإب����ع����اد خم���اط���ر  مت 

ن�وية.

ترتكب  امل��ت��ح��دة  “ال�اليات  ب����اأن 
اأن ك�ريا  اع��ت��ربت  خ��ط��اأ ق��ات��ال ان 
ال�����س��م��ال��ي��ة ���س��ت��ك���ن م��رغ��م��ة على 
عقلية  تعك�س  مبطالب  القب�ل... 

ا�سبه بالع�سابات«.
ويرى الدبل�ما�سي�ن االأمركي�ن 
رد  اأن  اخل���ا����س���ة  االأح������ادي������ث  يف 
تكتيك  ه���  ال�سمالية  ك���ري��ا  فعل 
يتباين مع ي�مني طغت  تفاو�سي 
عليهما مظاهر ال�سداقة يف بي�نغ 
حمادثات  ب�مبي�  واأج����رى  ي��ان��غ. 
�ساعات اجلمعة  ثماين  الأك��ر من 
�س�ل،  ي����ن���غ  ك���ي���م  م����ع  وال�������س���ب���ت 
ال�سمايل  الك�ري  الزعيم  م�ساعد 
�سيافة  م��ق��ر  يف  اأون،  ج���ن��غ  ك��ي��م 

ر�سمي يف بي�نغ يانغ.
اجرينا  “لقد  ب����م���ب���ي����  وق�������ال 
حم������ادث������ات ح��������ل م�����ا ي����ق�����م به 
وكيفية  ال�����س��م��ال��ي���ن  ال���ك����ري����ن 
الزعيم كيم  اتفق عليه  حتقيق ما 
ك�ريا  نزع  وه�  ترامب،  والرئي�س 
ب�سكل  ال��ن���وي  لل�سالح  ال�سمالية 
اخلارجية  وزي�����ر  وت���اب���ع  ك���ام���ل«. 
من  اح��د  يتن�سل  “مل  االم��رك��ي 
مثلنا  ملتزمني  ي��زال���ن  ال  ذل���ك، 
متاما. الرئي�س كيم ما زال مقتنعا، 
هذا  ترامب  الرئي�س  اإىل  حتدثت 
بناءة  مفاو�سات  لدينا  ال�سباح... 

تق�م على ح�سن النية«.
من  م�����س���ؤول��ني  اأن  ب�مبي�  واأف����اد 

كي�نغ وا ووزير اخلارجية الياباين 
رئي�س  مع  اجتمع  كما  ك�ن�،  ت��ارو 
اآب���ي، يف  ال��ي��اب��اين �سينزو  ال�����زراء 
ب�����ادرة ل��ق��ي��ت ت��ق��دي��را م���ن جانب 
اال���س��ا���س��ي��ني يف  وا���س��ن��ط��ن  حليفي 

اآ�سيا.
وكتب ب�مبي� يف تغريدة “اجتماع 
الياباين  اخلارجية  وزي��ر  مع  بناء 
التحالف  مل��ن��اق�����س��ة  ال�����س��ب��اح  ه���ذا 
الزاوية  الياباين، حجر  االأمركي 

ل��ال���س��ت��ق��رار االإق���ل���ي���م���ي، واإب���ق���اء 
ال�����س��غ��ط ع��ل��ى اأ����س���ده ع��ل��ى ك�ريا 
الرئي�س  م�فد  وك��ان  ال�سمالية«. 
االأمركي اأجرى اجلمعة وال�سبت 
�ساعات  ثماين  ا�ستمرت  حمادثات 
ك���ري��ني �سماليني  م�����س���ؤول��ني  م��ع 
يف بي�نغ يانغ، �سعيا ل��سع خطط 
مت  ال���ذي  االت��ف��اق  لتنفيذ  عملية 
ال��ت������س��ل اإل��ي��ه ب��ني ت��رام��ب وكيم 
 12 يف  التاريخية  قمتهما  خ��الل 

حزيران/ي�ني� يف �سنغاف�رة.
بي�نغ  ب���م��ب��ي���  غ����ادر  اأن  م���ا  ل��ك��ن 
باأنها  حم���ادث���ات���ه  وا����س���ف���ا  ي���ان���غ 
وزارة  انتقدت  حتى  جدا”  “بناءة 
ال�سمالية  ال���ك����ري���ة  اخل���ارج���ي���ة 
“امل�ؤ�سف  االأم������رك������ي  امل������ق�����ف 
للغاية” متهمة وا�سنطن بانتهاك 

روحية اتفاق �سنغاف�رة.
االأنباء  وك��ال��ة  ع��رب  النظام  وح���ذر 
ال�سمالية  ال���ك����ري���ة  ال��ر���س��م��ي��ة 

 •• هايتي-رويرتز:

نا�سد زعماء هايتي التزام الهدوء 
االحتجاج���ات  دخ���������������������������ل  م����ع 
اأ�س���������عار  زي��ادة  ب�س������بب  العنيفة 
ال�قت  يف  ال��ث��اين  ي�مها  ال���ق���د 
�س�������ركات  في���������ه  األ���غ���ت  ال����ذي 
رحالته�������ا  اأم���ري���ك���ي���ة  ط�����ران 
يف  ال�اقع�����������ة  ال��دول��ة  تلك  اإىل 

الكاريبي.
ال���زراء جاك جاي  رئي�س  واأعلن 
الف�نتانت تعليقا م�ؤقتا للزيادات 
اأ�سعار  يف  احلك�مة  اأعلنتها  التي 
والكرو�سني  وال�س�الر  البنزين 
ي�م  بعد  وذل��ك  ال�سبت  بعد ظهر 
واح��د فقط من اإع��الن رفع �سعر 

ال�ق�د.

يف  م�ساهد  اأظ��ه��رت  مثلما  ول��ك��ن 
ال��ت��ل��ف��زي���ن امل��ح��ل��ي مل ي����ؤد قرار 
ال�سكان  اق����ن����اع  اإىل  احل���ك����م���ة 
ال��غ��ا���س��ب��ني ب���ع���دم اخل������روج اإىل 

ال�س�ارع.
املتظاهري��������ن  ب��ع�����س  وو����س���ع   
يف  م�س��������تعلة  ���س��ي��ارات  اإط�����ارات 
فن��������ادق  اآخ�������رون  ه���اج���م  ح���ني 

و�س���������ركات.
ملث������م  حم��ت��������������������������������������ج  وق�����������������������������ال 
لتلفزي�ن رويرتز يف ال�قت الذي 
�س���������يارة  تلته����������م  ال��ن��ار  ك��ان��ت 
اأن  يريدون  “ الفق�����������راء  خلف������ه 

ياأكل�ا.
للرئي��������س  اأق���������������������ل  اأن  »اأري������د 
ج�فينيل م�از اأن هايتي لي�س���������ت 
هايتي  واأ���س��������������������������رت��ه.  ه����  م��ل��ك��ه 

مل�اطني هايتي اأنف�سهم.
ال��ب��الد ويرتك  ي��غ��ادر  اأن  ع��ل��ي��ه   
ال���ب���الد ل��ن��ا ح��ت��ى ن�����س��ت��ط��ي��ع اأن 

نعي�س«.
اإن  ب���ي���ان  وق������ال الف����ن���ت���ان���ت يف 
اأعمال  ب�����س��دة  ت���دي���ن  احل���ك����م���ة 

العنف والتخريب.
واأع�����ل�����ن�����ت �����س����رك����ات ال�����ط�����ران 
ايرالينز  اأم���ري���ك���ان  االأم��ري��ك��ي��ة 
ايرالينز  و���س��ربي��ت  ب��ل���  وج���ي���ت 
ال�سبت  ي����������م  رحالته�����������ا  اإلغاء 
عا�سمة  برن���������س  او  ب����رت  اإىل 
اال�سطرابات  ب�س�������بب  ه��اي��ت��ي 

االأهلية.
االأمريكية  ال�����س��ف��ارة  ون�����س��ح��ت 
هايتي  يف  امل�ج�دين  االأمريكيني 

باأن يبق�ا يف اأماكنهم.

تعيني زعيم املتمردين يف جنوب ال�شودان نائبًا 

ا�شتمرار االحتجاجات يف هايتي 

حا�سرت مداخل احلي يف �ساعات 
ال�سباح االأوىل وقامت اجلرافات 
بهدم املنازل االأربعة قيد االإن�ساء، 

بذريعة “البناء غر املرخ�س«.
االإ�سرائيلية  ال�����س��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
هدمت ي�م الثالثاء املا�سي منزال 
يف  الظهرات  حي  يف  االإن�ساء  قيد 
البناء  بذريعة  امل��ج��اورة،  ع��رع��رة 

غر املرخ�س.
“ري�ست  ق��ن��اة  ك�سفت  االأث���ن���اء  يف 
املا�سية،  الليلة  ال��ع��ربي��ة،  كان” 
الق�مي  االأم�����ن  جم��ل�����س  اأن  ع���ن 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب���داأ يف اإع����داد خطة 
يف  ال��رتك��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات  لتقييد 

مدينة القد�س.
م�ؤ�س�سة  ف����اإن  ال��ق��ن��اة،  وب��ح�����س��ب 
)ت��ي��ك��ا( ال��رتك��ي��ة ال��ت��ي تن�سط يف 
مكانة  تعزيز  على  تعمل  القد�س 
اأن��ق��رة يف ال��ق��د���س واالأق�����س��ى من 
خالل م�ساريع تعمل على تنفيذها 

بهدف ا�ستقطاب ال�سكان.
وادع�����������ت ال�����ق�����ن�����اة، اأن���������ه خ����الل 
معل�مات  وردت  االأخ��رة  االأ�سهر 
لقاءات  عقد  ب�ساأن  ا�ستخباراتية 
بني عنا�سر من تلك امل�ؤ�س�سة مع 
االإ�سالمية يف  اأف��راد من احلركة 
الداخل ورمبا ن�سطاء من حما�س 

يف القد�س.

•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

ت���������س�����ت ال����ل����ج����ن����ة ال��������زاري�������ة 
ل��ل��ت�����س��ري��ع، على  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
لليه�د  ي��ج��ي��ز  ق���ان����ن  م�������س���روع 
الغربية  ال�سفة  يف  اأرا����س  متلك 

املحتلة.
“هاآرت�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
ين�س م�سروع القان�ن الذي بادر 
“البيت  الكني�ست من  اإليه ع�س� 
اليه�دي” بت�سلئيل �سم�تريت�س، 
ل�سراء  باإ�سرائيل  لليه�د  ال�سماح 
اأرا������س يف ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة عرب 
وت�سجيلها  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ���س��رك��ات 

على ا�سمهم بالطاب�.
الق�سد  اأن  �سم�تريت�س،  وادع���ى 
القان�ن  م�������س���روع  اق�������رتاح  م����ن 
يعتربه  م����ا  ع���ل���ى  ال���ق�������س���اء  ه����� 
�سراء  يف  اليه�د  �سد  “التمييز” 
الغربية  ال�����س��ف��ة  يف  االأرا������س�����ي 
املحتلة. وكتب يف تف�سره مل�سروع 
ال���ذي  ال����اق���ع  “هذا  ال���ق���ان����ن: 
امل�اطن  ح��ق  ال��ق��ي���د على  ي��ح��دد 
احل�س�ل  يف  اإ����س���رائ���ي���ل  ب���دول���ة 
لالأرا�سي  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق����ق  ع��ل��ى 
ف��ق��ط الأنه  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف 
م�اطن اإ�سرائيلي مرف��س وغر 

مقب�ل«.

الزراعة  وزي���ر  اقتحم  ذل���ك،  اىل 
حك�مة  يف  ال��ري��ف��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
االح����ت����الل االإ����س���رائ���ي���ل���ي ي�����ري 
من  جمم�عة  راأ����س  على  اأرئ��ي��ل، 
االأحد،  الي�م  �سباح  امل�ست�طنني، 
امل�سجد االأق�سى املبارك، من جهة 

باب املغاربة.
برفقة  االإ�سرائيلي  ال�زير  ونفذ 
امل�ست�طنني، ج�الت ا�ستفزازية يف 
امل�سجد االأق�سى بلبا�سه التلم�دي 
م�سددة  حرا�سة  حتت  التقليدي، 

من ق�ات االحتالل اخلا�سة.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ا���س��ت��ن��ك��رت دائ�����رة 
االأوق��������اف اال����س���الم���ي���ة و����س����ؤون 
اقتحام  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد 
االح�����ت�����الل  ح����ك�����م����ة  وزي���������ر يف 
اأن هذا  واأك��دت  املبارك،  للم�سجد 
���س��ي��اق �سماح  ي��اأت��ي يف  االق��ت��ح��ام 
رئي�س حك�مة االحتالل الأع�ساء 
بتجديد  وال����������زراء،  ال�����ك��ن��ي�����س��ت 
االأق�سى  امل�����س��������������ج��د  اق��ت��ح��������������ام 

املبارك.
ه�����������ذا وه��������دم��������ت ال���������س����ل����ط����ات 
اأربعة  االأحد،  �سباح  االإ�سرائيلية، 
منازل يف حي الظهر يف مدينة اأم 

الفحم، داخل اأرا�سي ال�1948.
 ”48 ل�”عرب  م���اط��ن���ن  وق���ال 
االإ�سرائيلية  ال�سرطة  ق����ات  اإن 

ف�����اإن اخلطة  ال���ق���ن���اة،  وب��ح�����س��ب 
الرتكية  امل�ؤ�س�سة  اإل���زام  تت�سمن 
ب�����احل�����������س������ل ع�����ل�����ى ت���رخ���ي�������س 
على  بها،  ال��ب��دء  قبل  لن�ساطاتها 
كل  عند  طلبها  يف  النظر  يتم  اأن 
ن�ساط ومن ثم منحها امل�افقة اأو 
منعها وفقا للتاأكد من ان�سجامها 

مع متطلبات القان�ن.

ووف��ق��ا مل��زاع��م ال��ق��ن��اة، ف���اإن هناك 
تلك  اأع�����������س�����اء  ح��������ل  ����س���ب���ه���ات 
معل�مات  بنقل  الرتكية  امل�ؤ�س�سة 
من  ن�سطاء  اإىل  واأم����ال  ح�سا�سة 
حما�س، مدعيًة اأن ن�سطاء اأتراك 
ن�ساطات  ومي����ل����ن  ي��ح��ر���س���ن 
من  حم������اول������ة  يف  حت���ري�������س���ي���ة 
يف  خا�س����ة  مكان�������ة  لك�سب  تركيا 

من  االأق�سى  وامل�سجد  الق�����د�س 
خالل �سخ ماليني من الدوالرات 
ك�سب  بهدف  القد�س  �سرقي  اإىل 

ال�سعبية.
ال�����زراء  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
نتنياه�  ب��ن��ي��ام��ني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
و�سرورة  للخطة  ت��اأي��ي��ده  اأب����دى 

تطبيقها ف�را.

مفاو�سات جديدة يفرت�س ان تنطلق االأحد يف اخلرط�م.
وياأتي االعالن عن هذا االتفاق بعدما امهلت االمم املتحدة كر وم�سار 
حتت  للحياة”  قابل  �سيا�سي  “اتفاق  اىل  للت��سل  ي�ني�  نهاية  حتى 

طائلة فر�س عق�بات عليهما.
ي�يري  االوغ��ن��دي  الرئي�س  ا�ست�سافها  الط�يلة  ال�سبت  وحم��ادث��ات 
اىل  ا���س��اف��ة  الب�سر  عمر  ال�����س���داين  الرئي�س  وح�سرها  م��سيفيني 

ممثلني عن املعار�سة.
واندلعت احلرب االهلية يف جن�ب ال�س�دان حني اتهم كر نائبه ال�سابق 
القتلى  االف  ع�سرات  اوق��ع��ت  وق��د  ���س��ده،  الن��ق��الب  بالتخطيط  م�سار 

وارغمت املاليني على النزوح من منازلهم منذ دي�سمرب 2013.
وكان طرفا النزاع يف جن�ب ال�س�دان وافقا اجلمعة على �سحب ق�اتهما 

•• كمباال-اأ ف ب:
م�سار  رياك  املتمردين  وزعيم  �سلفا كر  ال�س�دان  رئي�س جن�ب  ل  ت��سّ
يف ختام مباحثات يف اوغندا اىل اتفاق على تقا�سم ال�سلطة ين�س على 
الغارقة يف  الفتّية  الدولة  رئي�س هذه  نائب  ع�دة م�سار لت�يل من�سب 

حرب اهلية منذ 2013.
وقال وزير اخلارجية ال�س�داين الدرديري حممد احمد اثر املباحثات 
�سن�ات من احلرب  اأرب��ع  اأك��ر من  اإنهاء  التي عقدت يف كمباال بهدف 
للرئي�س:  ن���اب  ارب��ع��ة  هناك  يك�ن  ان  على  االت��ف��اق  مت  “لقد  االهلية 
�سيت�ىل من�سب  ال��ذي  م�سار  ري��اك  اىل جانب  احلاليان  الرئي�س  نائبا 
النائب االول للرئي�س ومن ثم املن�سب الرابع الذي �سيمنح المراأة من 

املعار�سة«.
ال�����س���دان، يف  جن�ب  “وافقت عليه حك�مة”  ال��ط��رح  ه��ذا  اإن  واأ���س��اف 
“مبدئية”  م�افقة  اعطت  م�سار  يق�دها  التي  التمرد  حركة  ان  حني 
جل�سة  بعد  النهائي”  م�قفها  واعطاء  ب�”در�سه  ووع��دت  االتفاق  على 

من “املناطق احل�سرية” يف اطار اتفاق امني مت ت�قيعه يف اخلرط�م.
واأتى االتفاق االمني الذي اطلق عليه “اعالن اخلرط�م” بعدما وافق 

كر وم�سار يف 27 ي�ني� على “وقف دائم الإطالق النار«.
واأحيت هذه االتفاقات االآمال بقرب حل�ل ال�سالم يف الدولة الفتية التي 

غرقت يف حرب اهلية بعد عامني فقط من ا�ستقاللها عن اخلرط�م.
كما  ت�سمد،  الطرفني مل  بني  النار  ل�قف  اتفاقات عدة مماثلة  ولكن 
حدث يف 2016 حني فر م�سار من بلده اىل جن�ب افريقيا حيث يعي�س 
النف�ذ  يقلل من  ب��الده مل  م�سار عن  ابتعاد  ان  املنفى. غر  م��ذاك يف 
ال�ا�سع الذي يتمتع به يف �سف�ف “احلركة ال�سعبية لتحرير ال�س�دان-

املعار�سة” التي يتزعمها.
يف  عرقيتني  جمم�عتني  اأك��رب  بني  البداية  يف  احل��رب  اندلعت  وبينما 

ينتمي  التي  والن�ير  كر  اإليها  ينتمي  التي  -الدينكا  ال�س�دان  جن�ب 
ما  يف  تتقاتل  اأ�سغر  ميلي�سيات  احل��ني  ذل��ك  منذ  ظهرت  م�سار-  اإليها 

بينها ما يثر ال�سك�ك حيال قدرة الزعيمني على وقف احلرب.
وعمليات  املدنيني  بحق  وفظائع  اتنية  مذابح  االأهلية  احلرب  و�سهدت 
اغت�ساب وا�سعة النطاق وجتنيد اطفال وعددا اآخر من انتهاكات حق�ق 

االن�سان.
وق���ات احلك�مة  املتمردين اجلن�بيني  ودامية بني  وبعد حرب ط�يلة 
ال�س�دانية نال جن�ب ال�س�دان ا�ستقالله عن اخلرط�م بدعم من دول 
املانح  اإل��ي��ه  بالن�سبة  زال��ت  م��ا  التي  املتحدة  ال���الي��ات  ع��دة يف مقدمها 
فيها  تدير  التي  الطريقة  على  ر�ساها  عدم  من  الرغم  على  االأ�سا�سي 

حك�مة كر �س�ؤون البالد.
ويعاين جن�ب ال�س�دان من تراجع عائداته النفطية، وقد ن�س “اإعالن 
اإعادة  على  ال�س�دان  مع  ال�س�دان  جن�ب  يتعاون  اأن  على  اخلرط�م” 
تاأهيل حق�ل نفطية يف والية ال�حدة بهدف اإعادة م�ست�ى االإنتاج اإىل 

�سابق عهده.

 •• طوكيو-اأ ف ب:

االأمركي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأك����د 
اأّن  ط�كي�  يف  ام�س  ب�مبي�  مايك 
على  مفرو�سة  �ستبقى  العق�بات 
ال�سالح  “نزع  ح��ت��ى  ي��ان��غ  ب��ي���ن��غ 
الن�وي بالكامل وعلى نح� مُيكن 
خالل  تام”،  ب�سكل  منه  التحقق 
ي�مني  ب���ع���د  ط����ك���ي����  يف  حم���ط���ة 
ك�ريا  م��ع  املكثفة  امل��ح��ادث��ات  م��ن 
ات��ه��م��ت الطرف  ال��ت��ي  ال�����س��م��ال��ي��ة 
و�سائل  ب���ا����س���ت���خ���دام  االأم�����رك�����ي 

�سبيهة ب�”الع�سابات«.
اأننا  م��ن  “بالرغم  ب�مبي�  وق���ال 
ن���رى ال��ت��ق��دم ال���ذي حت��ق��ق خالل 
ال  ف��ه���  م�سجعا،  امل��ح��ادث��ات  ه���ذه 
اأن ي��ربر وح��ده تليني نظام  ميكن 

العق�بات القائم«.
واأكد اأن املطل�ب ه� “نزع ال�سالح 
اأي  ال�ا�سع”،  ب��امل��ع��ن��ى  ال����ن�����وي 
الكاملة  امل���ج���م����ع���ة  ي�����س��م��ل  مب����ا 
“الك�ريني  اأن  م���ؤك��دا  لالأ�سلحة، 
ال�����س��م��ال��ي��ني ي��ف��ه��م���ن ذل����ك، ومل 

ُيعار�س�ه«.
وق�����ال خ����الل م����ؤمت���ر ���س��ح��ايف يف 
هناك  �ستك�ن  اليابانية  العا�سمة 
بالنزع  م��رت��ب��ط��ة  “حتُقق  عملية 
ما  ه��ذا  ال��ن���وي.  لل�سالح  الكامل 
االأمركي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ي��ه  واف����ق 
دون����ال����د ت���رام���ب وال���رئ���ي�������س كيم 

ج�نغ اون«.
واأنا  ترامب  “الرئي�س  اأن  واأ�ساف 
اأجل  م��ن  اجل��ه���د  ه��ذه  اأن  نعتقد 

ال�سالم ت�ستحّق العناء«.
وزيرة  ط�كي�  يف  ب�مبي�  والتقى 
كانغ  اجلن�بية  الك�رية  اخلارجية 
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»الناتو« يحث اأملانيا على زيادة االإنفاق الع�شكري»خطوة تاريخية« تكتب نهاية ال�شراع بني اإثيوبيا واإريرتيا
•• اأدي�ص اأبابا-وكاالت:

و�سل رئي�س وزراء اإثي�بيا، اآبي اأحمد علي، ام�س االأحد، اإىل عا�سمة 
اإريرتيا اأ�سمرة يف اأول زيارة ر�سمية مل�س�ؤول اإثي�بي منذ قرابة عقدين 
اأ�سيا�سي  اأ�سمرة، مع الرئي�س االإرت��ري،  من الزمن. ويبحث اآبي يف 
اأف�رقي، العالقات الثنائية اإ�سافة اإىل امللفات اخلالفية بني البلدين 

واأبرزها ملف احلدود، فيما يت�قع اأن ت�ستمر زيارة اآبي ي�مني.
وكان وفد اأرتري، قد زار العا�سمة االإثي�بية، اأدي�س اأبابا، قبل اأ�سب�ع، 
اأن ت�سع حدا ل�احدة  متهيدا لهذه الزيارة التاريخية، التي ينتظر 
من اأط�ل الت�ترات يف القارة االأفريقية. ويف وقت �سابق، قال رئي�س 
اإنه �سيلتزم ببن�د اتفاقية �سالم بني البلدين، م�سرا  اإثي�بيا  وزراء 

اإريرتيا.  بها  احل��دودي يف خط�ة رحبت  النزاع  ت�س�ية  احتمال  اإىل 
ا�ستعداده لقب�ل نقل  النزاع، وجدد  انتهاء  اأمله يف  اأحمد عن  وعرب 
من  ممثلني  مع  لقاء  خ��الل  واأ���س��اف  عليها،  متنازع  منطقة  تبعية 
اإريرتيا يف اأدي�س اأبابا: “�ستتم مبادلة اأرا�س بني البلدين، لكن ذلك 

لن يهم، لن ت�جد حدود بيننا الأن العالقة بيننا �ستق�ى«.
حرب  بعد   1993 ع��ام  يف  اإثي�بيا  ع��ن  ا�ستقلت  اإري��رتي��ا  اأن  ي��ذك��ر 
ا�ستمرت 3 عق�د، لكن ال�سراع اندلع جمددا بينهما يف عام 1998 
ح�ل بلدة بادمي ال�اقعة على حدودهما املتنازع عليها، حيث قطعت 
اأن الأ�سمرة وفدا دائما  اإال  العالقات الدبل�ما�سية منذ ذلك احلني، 
يف اأدي�س اأبابا ميثلها يف االحتاد االأفريقي الذي يقع مقره بالعا�سمة 

االإثي�بية.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
م�����س��ّل��ح مبعتمدية  ه��ج���م  اأ���س��ف��ر 
م���ن حمافظة  ال����دم����اء  غ�����������������������������ار 
ت�ن�س،  غ���رب  �س������مال  ج��ن��دوب��ة 
وف��������اة  ع��ن  االأح����د،  اأم�����س  ظ��ه��ر 
ال�طني  احل��ر���س  م��ن  اأع������ان   6
العملياتي  ل��ل��م��رك��ز  تابع���������ني 
الدماء  غ���ار  امل��ت��ن��ق��ل مب��ع��ت��م��دي��ة 
�سمال  جندوبة  ملحافظة  التابعة 
ن�سبت�����ه  كمني  يف  ال��ب��الد،  غ��رب 

بالطريق  اإره����اب����ي����ة  جم���م����ع���ة 
الفائجة  حم��م��ي��ة  ب��ني  ال��راب��ط��ة 
اوردت  ما  وفق  ال�سريا،  ومنطقة 
ن��ق��ال عن  اع���الم حملية  و���س��ائ��ل 

م�سادر اأمنية. 
   وح�����س��ب ن��ف�����س امل�������س���در، ف����اإّن 
ال�سحايا كان�ا على منت �سيارتني 
الدفع يف ج�لة تفقدية  رباعيتي 
الهج�م  وان  احل��دودي��ة  باملنطقة 
يدوية  قنبلة  برمي  مّت  االإره��اب��ي 
االأوىل  االأمنية  ال�سيارة  اجتاه  يف 

اجلزائر  م��ع  احل��دودي��ة  املنطقة 
للقيام بالهج�م على الدورية.

الداخلية  وزارة  ب����ه  واأف���������ادت    
الت�ن�سية يف بالغ لها اأم�س االأحد 
ل��ف��رق��ة احلدود  ت��اب��ع��ة  ان دوري����ة 
ال���ربي���ة ل��ل��ح��ر���س ال���ط��ن��ي بعني 
احلدودي  ال�سريط  على  �سلطان 
تعّر�ست  اجل����زائ����ري  ال��ت���ن�����س��ي 
زرع عب�ة  كم��������ني متّث��������ل يف  اإىل 
ن��ا���س��ف��ة اأ���س��ف��ر ع���ن ا���س��ت�����س��ه��اد 6 

اأع�ان. 

النار  اإط��الق  تبادل  اإىل  اأّدى  مّما 
واالإرهابيني،  اأع���ان احلر�س  بني 
اأمنية  ت��ع��زي��زات  يف ح��ني و���س��ل��ت 
وانطلقت  املنطقة  اإىل  وع�سكرية 
يف ت��ع��ق��ب امل��ج��م���ع��ة ال��ت��ي الذت 

عنا�سرها بالفرار.
با�سم احلر�س  امل��ت��ح��دث  ون��ف��ى     
وق���ع هج�م م�سّلح على  ال�طني 
اجلزائر،  م���ع  احل������دودي  امل���رك���ز 
ا�ستغل�ا  االإرهابيني  اأّن  اإىل  الفتا 
امل���ن���ط���ق���ة اجل���ب���ل���ي���ة ال������ع�����رة يف 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

باإعداد  املُ��ك��ّل��ف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن���ه���ت     
حلزب  االنتخابي  للم�ؤمتر  ت�سّ�ر 
حركة نداء ت�ن�س اأ�سغالها واأحالت 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اإىل  ت��ق��ري��ره��ا 

ملناق�سته وامل�سادقة عليه.

املذك�رة،  اللجنة  اقرتحت  وق��د     
الناطق  ن�����س��ره��ا  وث����ائ����ق  ح�����س��ب 
ب���ا����س���م احل��������زب على  ال���ر����س���م���ي 
تنظيم  في�سب�ك،  مب�قع  �سفحته 
و24   23 اأي��ام  االنتخابي  امل�ؤمتر 
�ستتّم  حيث  ال��ق��ادم  ن�فمرب  و25 
ال��ل���ائ��ح وانتخاب  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة 

يتّم  واأن  ن�فمرب   15 اإىل  اأكت�بر 
ف��ت��ح ب����اب االن����خ����راط ب���داي���ة من 
�سبتمرب   15 غ��اي��ة  اإىل  اأوت  غ���ّرة 

.2018
   يذكر اأن كتلة ن��داء ت�ن�س كانت 
ق���د دع���ت يف ب��ي��ان ���س��اب��ق ل��ه��ا اإىل 

التعجيل بعقد م�ؤمتر احلزب.

 217( ال���ط��ن��ي  املجل�س  اأع�����س��اء 
ع�س�ا( وانتخاب الهيئة ال�سيا�سية 
ورئي�سها  للحركة  ال��ع��ام  واالأم���ني 

من قبل املجل�س املُنتخب.
ع��ق��د م�ؤمترات  اق���رتح���ت  ك��م��ا     
 15 اإىل  �سبتمرب   15 حملية من 
اأك��ت���ب��ر واأخ����رى ج��ه���ي��ة م��ن 15 

يف كمني �صمال غرب البالد: 

تون�س: مقتل 6 اأمنيني يف هجوم اإرهابي يف انتظار ح�صم مكتبه التنفيذي:

نداء تون�س يحدد موعد موؤمتره االنتخابي

•• بروك�شيل-وكاالت:

اأملانيا  �ست�لتنربغ،  ين�س  النات�،  االأطل�سي  �سمال  حللف  العام  االأم��ني  حث 
على زيادة اإنفاقها الع�سكري.

ويف مقابلة مع �سحيفة “بيلد اأم زونتاغ” االأملانية االأ�سب�عية ام�س االأحد 
قبيل قمة احللف املقررة هذا االأ�سب�ع، اأ�ساد �ست�لتنربغ ب�عد اأملانيا باإنفاق 
املزيد على الدفاع، لكنه قال اإنه يت�قع من اأملانيا اأن تفعل اأكر من ذلك، 
واأ�سار اإىل اأن اأع�ساء النات� تعهدوا بزيادة اإنفاقهم الدفاعي اإىل %2 من 

اإجمايل الناجت املحلي بحل�ل عام 2024.
وقالت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مركل اإنها �ستزيد االإنفاق الدفاعي، لكن 
مل يت�سح بعد ما اإذا كان �سيزيد لي�سل اإىل ن�سبة %2 من اإجمايل الناجت 

املحلي، وت�سر اأرقام �سادرة من برلني اإىل زيادة اأولية لت�سل الن�سبة اإىل 
.1.5%

“يفرت�س  واأ�ساف   ،”2% “%1.5 لي�ست  وقال �ست�لتنربغ لل�سحيفة: 
اأن اأملانيا ت�سعى لل��س�ل اإىل هدف ال�%2 يف ال�قت املنا�سب«.

ومن املت�قع اأن ترتفع ميزانية الق�ات امل�سلحة االأملانية اإىل 42.9 مليار 
ي�رو )ح�ايل 51.2 مليار دوالر(، بزيادة قدرها 4 مليارات ي�رو مقارنة 
الناجت  اإجمايل  من   1.31% �ستنفق  اأملانيا  اأن  يعني  مما  ال�سابق،  بالعام 

املحلي على الدفاع يف عام 2019.
ال�اليات  حلفاء  م��راراً  انتقد  قد  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وك��ان 
املتحدة يف النات� وخا�سة اأملانيا لعدم اال�سطالع بدورهم لل��س�ل اإىل هذا 

الهدف.

االرهاب االعمى ي�ستهدف الدرك الت�ن�سي

نداء ت�ن�س ي�ستعد مل�ؤمتره

املعار�صة ال�صورية تعلن النفري العام يف درعا 

التحالف الدويل: باقون ب�شوريا.. واإيران تعرقل جهود ال�شالم
•• عوا�شم-وكاالت:

قال جيم�س جرارد قائد العمليات 
اخل���ا����س���ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال�������دويل يف 
العراق و�س�ريا اإن ق�ات التحالف 
باقية  داع���������س  مل���ح���ارب���ة  ال�������دويل 
العملية  امت����ام  حل���ني  ���س���ري��ا  يف 
بح�سب  ال��ب��ل��د  ه���ذا  يف  ال�سيا�سية 
م���ا اأك�����ده ج��ي��م�����س ج�����رارد قائد 

العمليات اخلا�سة للتحالف.
وح����ذر ج����رارد م��ن ال����دور الذي 
تلعبه اإيران يف �س�ريا قائال اإنه ال 
ي�ساعد يف حتقيق اال�ستقرار ويعد 
االخرين  وع��ل��ى  ل���الإره���اب  دع��م��ا 
ن�ساطات  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ي��ق��رروا  اأن 
امليل�سيات االيرانية تعترب ارهابية 
بالن�سبة  اأم������ا  ال...م�������س���ي���ف���ا  اأم 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���������دويل.. ف��ن��ح��ن ال 
نراها ت�ساعد يف حتقيق اال�ستقرار 
يف �س�ريا، وال نراها داعمة عندما 
تخلق  اخ���رى  ن�����س��اط��ات  يف  ت�سهم 
احالل  وتعرقل  واالره���اب  العنف 
ال�����س��الم. ون��ح��ن م��ت��اأك��دون انهم 

يدعم�ن ن�ساطات ت�سعل العنف.
اخلا�سة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ائ���د  واأك������د 
داع�س  ب��اأن احل��رب على  للتحالف 
ال��ت��ي مت  امل��ن��اط��ق  بعد يف  تنته  مل 
حت��ري��ره��ا ع��ل��ى ي��د ق�����ات �س�ريا 
ه����دف  واأن  ال����دمي�����ق����راط����ي����ة. 
اىل  البقاء  ه�  الرئي�س  التحالف 
من  املحررة  املناطق  تطهر  حني 

داع�س.
وق�������ال: ن���ح���ن ن������درك مت���ام���ا اأن 
بعد  تنته  داع�����س مل  على  احل���رب 
�س�ريا  ق����ات  رغ��م حت��ري��ر  �س�ريا 
الدمي�قراطية ملناطق يف  �س�ريا، 
اث���ار ال�����س��ر ال ت���زال م���ج���دة هنا 
..ون���ح���ن ن���ري���د م�����س��اع��دة اه���ايل 
ال�سالم  ال��رق��ة وم��ن��ب��ج ال���س��ت��ع��ادة 

 30 نح�  اأن  االأخ���رى  النظام هي 
مدينة  يف  جت��م��ع��ت  ق����د  ح���اف���ل���ة 
بعملية  للبدء  متهيداً  ال�سنمني، 

التهجر.
وقررت هذه الدفعة من املهجرين 
- ال���ت���ي و���س��ف��ت ب��امل�����س��ت��ع��ج��ل��ة - 
باأن  اأفادت  التحرك بعد معل�مات 
امل�قعة  الف�سائل  اأب��ل��غ���ا  ال��رو���س 
ا�ستكمال  ع��زم��ه��ا  االت���ف���اق  ع��ل��ى 
ال�سيطرة على ال�سريط احلدودي 
ن�سيب  م���ع���رب  م����ن  االأردن  م����ع 
وحتى بلدة خراب ال�سحم، مهددة 
مل  ح��ال  يف  الع�سكري  بالت�سعيد 

يتم لها ذلك.
الراف�سني  ف��اإن  امل�سادر،  وبح�سب 
لديه  �����س����م����ااًل  اخل��������روج  ل���ف���ك���رة 
اإم����ك����ان����ي����ة ال����ت�����ج����ه ن���ح���� غ���رب 
ت�س�ية  اأو  والقنيطرة،  املحافظة 
واال�ستعداد  النظام  مع  اأو�ساعهم 

للتجديد االإلزامي فيما بعد.
عملية  تتزامن  اأن  املقرر  من  كما 
التهجر هذه مع ت�سليم الف�سائل 
دفعة جديدة من �سالحها الثقيل 

واملت��سطة، وفق بن�د االتفاق.
اأع��ل��ن��ت ف�سائل  م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، 
معار�سة عدة يف ريف درعا الغربي 
واندماجها  االت��ف��اق  م��ن  تن�سلها 
حتت مكّ�ن ع�سكري جديد يحمل 
وياأتي  اجلن�ب”.  “جي�س  ا���س��م 
االإع��الن عن هذا الت�سكيل بهدف 
املعار�سة  ف�سائل  �سف�ف  ت�حيد 
الع�سكري  ق������راره������ا  وت�����ح����ي����د 

وال�سيا�سي.
ال�طني  االئتالف  حمل  �سيا�سياً، 
املعار�س املجتمع الدويل  ال�س�ري 
اأهايل  ل��ه  يتعر�س  م��ا  م�س�ؤولية 
اإن�سانية  درعا من تهجر ومعاناة 
يف ظل ممار�سات النظام وحلفائه 

يف املنطقة.

او خالف  ح��رب  بينهما  تن�سب  اأن 
حلف  يف  حليفتني  ال��دول��ت��ني  الأن 

النات�.
املتحدة  ك��ل م��ن تركيا وال���الي��ات 
اع�ساء يف حلف النات�..ال ميكنني 
ب���اأن  اي ظ����رف  ات��خ��ي��ل حت���ت  ان 
يف  حلفاء  الأنهما  يت�اجهان..ذلك 
يف  يعمالن  وبالتايل  النات�  حلف 
اجت����اه واح����د ول��دي��ه��م��ا االه����داف 
ذات��ه��ا...ل��ه��ذا ف���اإن اي ام��ر يتعلق 

الف�سائل  جميع  ن��دع���  اجل��ن���ب، 
اإىل  اجل��ن���ب  اأر����س  على  العاملة 
نعلن  كما  لهذا اجلي�س  االن�سمام 
واجلاهزية  ال���ع���ام  ال��ن��ف��ر  ح��ال��ة 
ال�ستقبال جميع من يرغب بر�س 
ال�����س��ف���ف وت���ح��ي��د ال��ك��ل��م��ة من 

اأر�س اجلن�ب«.
ف�سياًل   11 التكتل  ه���ذا  وي�����س��م 
وه������م ج���ي�������س االأب�����اب�����ي�����ل، األ�����ي����ة 
ق��ا���س��ي���ن، األ���ي��ة ج��ي��دور ح����ران، 

“نظراً  اأن�����ه  ب���ي���ان  يف  اجلن�ب” 
مل���ا مت���ر ب���ه ال���ث����رة ال�����س���ري��ة من 
ب��ه مهد  مرحلة خطرة ومل��ا مت��ر 
الث�رة درعا على وجه اخل�س��س، 
ال�سف�ف  ت����ح���ي���د  ول���������س����رورة 
الع�سكري  ال������ق������رار  وت�����ح����ي����د 
كرامة  به  يحفظ  مبا  وال�سيا�سي، 
اأه��ل��ن��ا وث����اب���ت ال���ث����رة، ف���اإن���ه مت 

اإعالن النفر العام يف املنطقة«.
جي�س  يف  “اإننا  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 

�سرق  �سمال  يف  امل��ي��داين  بال��سع 
واحلل  للمناق�سة  مفت�ح  �س�ريا.. 
وال�اليات  ت��رك��ي��ا  ب��ني  ال�سيا�سي 

املتحدة.
اىل ذلك، اأعلن 11 ف�سياًل مقاتاًل 
النفر  ال�س�رية  للمعار�سة  تابعاً 
الغربي وذلك  العام يف ري��ف درع��ا 

بعد رف�س االتفاق مع رو�سيا.
للف�سائل  االأول  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
“جي�س  ا�����س����م  حت����ت  امل���ن�������س����ي���ة 

لهذا  م���ن���اط���ق���ه���م،  يف  واالم����������ن 
الت��سل  ح��ني  اىل  ب��اق���ن  فنحن 
بها  ي��ق��ب��ل  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ت�����س���ي��ة  اىل 
عليها..  وي����اف���ق����ن  ال�������س����ري����ن 
علينا التاأكد من حتقيق اال�ستقرار 
الداخلي  االم��ن  عنا�سر  وت��دري��ب 
�س�ريا..  ���س��رق  ���س��م��ال  م��ن��اط��ق  يف 
كي يك�ن قادرين على �سمان عدم 

ع�دة داع�س اإليهم.
يف  اخلا�سة  العمليات  ق��ائ��د  واأمل���ح 
اأط�����راف  اإىل  ال������دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
ت�سعى الإف�ساد عالقة التحالف مع 

ق�ات �س�ريا الدمي�قراطية.
خارجية  اأط�����راف  ه��ن��اك  وقال” 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى اف�����س��اد ال��ع��الق��ة بني 
ال����دويل وق�����ات �س�ريا  ال��ت��ح��ال��ف 
حتقيقهما  بعد  الدمي�قراطية.. 
جناحات ميدانية يف هذا اجلزء من 
�س�ريا، ويبذل�ن ق�سارى جهدهم 
نرى  ولهذا  العالقة..  هذه  لك�سر 
اهايل الرقة م�ستمرون يف القتال 
رغ��م حم��اوالت العبني خارجيني 
الرقة  ذل�������ك...اه�������ايل  ل���ع���رق���ل���ة 
يركزون االن يف اع��ادة املدينة اىل 

و�سع اأف�سل.
ويف معر�س رده عما اإذا كان هناك 
خ�����الف ب����ني ت���رك���ي���ا وال������الي�����ات 
امل���ت���ح���دة ال ���س��ي��م��ا ب���ع���د اع����الن 
من  عنا�سر  وج���د  رف�سها  انقره 
الدمي�قراطية  ����س����ري���ا  ق�������ات 
العمليات  قائد  قال  على احل��دود، 
اخل���ا����س���ة ل��ل��ت��ح��ال��ف ال������دويل اإن 
املتحدة ال ميكن  وال�اليات  تركيا 

ال���ث����رة يف ج���ي���دور، غرفة  ج��ي�����س 
املجل�س  واع���ت�������س���م����ا،  ع��م��ل��ي��ات 
املجل�س  احل�������ارة،  يف  ال��ع�����س��ك��ري 
�سي�ف  ت�سيل، غرفة  الع�سكري يف 
اأح����رار قيطة، غرفة  ل����اء  احل���ق، 
الف�سائل  امل��ب��ني،  الن�سر  عمليات 

املنحازة من املنطقة ال�سرقية.
“ن�ؤكد  ب��ي��ان��ه  اجل��ي�����س يف  و����س���دد 
كرامتنا  دون  احل����رب  ق���رارن���ا  اأن 
واأر�سنا ونعاهد اهلل واأهل اجلن�ب 
يف  رخي�سة  دم��اءن��ا  �سنبذل  ب��اأن��ن��ا 

�سبيلها«.
ف�سائل  اأن  ب���ال���ذك���ر،  واجل����دي����ر 
املعار�سة يف �سرق درعا، اتفقت مع 
الرو�س على هدنة يجري خاللها 
وان�سحاب  الثقيل  ال�سالح  ت�سليم 
ال��ن��ظ��ام م���ن ع����دة مناطق  ق������ات 
���س��رق درع���ا ودخ����ل ال��ن��ظ��ام ملعرب 
ي�سمح  اأن  على  احل���دودي،  ن�سيب 
�سمال  اإىل  ب��االن��ت��ق��ال  ل��ل��راغ��ب��ني 

�س�ريا.
ه���ذا وذك�����رت م�����س��ادر حم��ل��ي��ة اأن 
حمافظة  درعا جن�ب  �س�ريا على 
م�عد مع تهجر ق�سري الأهاليها، 
للت�س�ية  ال��راف�����س���ن  ب����داأ  ح��ي��ث 
بت�سجيل اأ�سمائهم ا�ستعداداً للبدء 
ال�سمال  نح�  تهجرهم  بعملية 

ال�س�ري.
ومن املت�قع اأن تنطلق نح� 100 
املعار�سة  م��ق��ات��ل��ي  ت��ق��ل  ح��اف��ل��ة 
واأهاليهم من جمرك درعا القدمي 

نح� اإدلب.
اإعالم  و�سائل  اأعلنت  جهتها،  من 

عودة الالجئني ال�شوريني م�شروطة باخلدمة الع�شكرية
عالقات” مع �سخ�سيات �س�رية، ي�ؤكد لل�سحيفة اإن قائمة املطل�بني 
النازحني اإىل لبنان ت�سمل، من�سقني عن اجلي�س، ومنتمني ل�”اجلي�س 
تت�سمن  امل�افقات  اأن  وي�سدد  للمعار�سة.  وداعمني  احلر”،  ال�س�ري 
الذين  اجلي�س  م��ن  ال��ف��اري��ن  با�ستثناء  ���س��يء،  ك��ل  “ت�سمل  �سمانات 
ت�سمل  ال  ك��م��ا  الع�سكرية،  اخل��دم��ة  اإىل  ب��ال��ع���دة  الت�س�ية  تلزمهم 
م�سراً اإىل اأن “املطل�بني لالحتياط  املطل�بني للخدمة االإلزامية”، 
ال يلتحق�ن باخلدمة االآن طاملا اأنه ال حاجة لهم، لكنهم يبق�ن على 

جه�زية دائمة لاللتحاق يف حال طلب�ا للخدمة جمدداً”. 
على  ويح�سل�ن  متاماً،  العائدين  �سجل  ينظف  ذل��ك،  “عدا  وي�سيف 
م�ساعدات لرتميم منازلهم من هيئة االإن�ساءات الع�سكرية ال�س�رية، 

وت�ؤمن احلك�مة ال�س�رية ت�سهيالت الإقامة من ال ميتلك�ن بي�تاً«.

اإىل لبنان عرب م�سالك تهريب بني 2011 و2013. واأظهرت جه�د 
“امل�ساحلة”  جه�د  و���ّس��ع  ال�����س���ري  النظام  اأن  االأخ���رة  الفئة  اإع���ادة 
لت�سمل املعار�سني امل�ج�دين يف لبنان، ويقدر عددهم باملئات. وبح�سب 
ظافر  اللبناين  يت�ىل  اللندنية،  االأو�سط  ال�سرق  �سحيفة  ذكرته  ما 
مهام  ال�����س���ري،  النظام  م��ن  مقرب�ن  اآخ���رون  ولبناني�ن  ال��ن��خ��الوي، 
�سقيق  االأ�سد،  الل�اء ماهر  بالتن�سيق مع مكتب  اأو�ساع ه�ؤالء  ت�س�ية 
من  �سمانات  على  العائدون  ويح�سل  االأ�سد،  ب�سار  ال�س�ري  الرئي�س 
امل�ساحلة  جلنة  م��ه��ام  ت��ت���ىل  �سخ�سية  ع��رب  رو���س��ي��ة  واأخ����رى  دم�سق 
ت�سمل  ال  لكنها  ت�قيفهم،  اأو  اعتقالهم  لعدم  االأ���س��د،  ماهر  مكتب  يف 

االإعفاءات من اخلدمة الع�سكرية. 
والنخالوي الذي يق�ل اإنه ال ينتمي �سيا�سياً الأية جهة، لكنه “ميلك 

••لندن-وكاالت:

فتح النظام ال�س�ري بزعامة الرئي�س ب�سار االأ�سد الباب بطرق �سرعية 
ل��الج��ئ��ني امل��ت���اج��دي��ن على  “ط�عية”  اأم����ام ع����دة  وغ���ر ���س��رع��ي��ة، 
ل�سف�ف  الط�عي”  “غر  ان�سمامهم  �سريطة  اللبناين،  االأرا���س��ي 

اجلي�س واخلدمة االإلزامّية، 
ثالثة  �س�ريا  اإىل  لبنان  يف  ال�س�ريني  النازحني  اإع���ادة  جه�د  ت�سلك 
بالالجئني  ع��الق��ة  ع��ل��ى  ���س���ري���ن  ي��ت���اله  االأول  منف�سلة،  حم���اور 
امل�ج�دين يف املخيمات، اأما املح�ر الثاين فتت�اله ميلي�سيا حزب اهلل، 
للنظام  املعار�سني  اإع��ادة  ت�سهيل  وت�ستهدف  لبناني�ن  يت�اله  والثالث 
ودخل�ا  االأزم��ة،  بداية  منذ  الع�سكرية  ق�اته  عن  واملن�سقني  ال�س�ري 

حمتجون يغلقون طريقا �شريعا يف �شيكاجو 
 •• �شيكاجو-رويرتز:

اأغلق مئات املحتجني املطالبني باإنهاء العنف الناجم عن ا�ستخدام االأ�سلحة 
ب�سكل جزئي  االأمريكية  �سيكاج�  رئي�سيا يف مدينة  �سريعا  النارية طريقا 
مما حد من حركة املرور مع مطالبتهم الن�اب واأفراد املجتمع ببذل املزيد 

ل�قف اإراقة الدماء.
وحمل بع�س املتظاهرين �سلبانا وقام اآخرون بقرع طب�ل اأثناء م�سرتهم 

وهم يرددون �سعارات مثل “حياة ال�س�د مهمة«.
القتل  جرائم  معدل  خلف�س  ط�يلة  ف��رتة  منذ  �سيكاج�  زعماء  وينا�سل 
يف املدينة. وحتى على الرغم من تراجع معدل جرائم القتل 16 يف املئة 
العام املا�سي مازالت �سيكاج�،وهي ثالث اأكرب مدن ال�اليات املتحدة، حتتل 
ال�سدارة يف معدل جرائم القتل مبا يتجاوز جممل معدل جرائم القتل يف 

كل من ني�ي�رك ول��س اأجنلي�س معا.
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عربي ودويل

امل���راق���ب����ن م��ث��ل هذا  ي��ت��ف��ه��م     
غمر  ال��ذي  ال�سعادة  من  الفي�س 
الربيطانية،  ال���������زراء  رئ��ي�����س��ة 
من  هائال  كّما  واجهت  التي  هي 
االزمات منذ و�س�لها اإىل ال�سلطة 
يف ي�لي� 2016، وها هي تنت�سر 
يف ال��ن��ه��اي��ة ع��ل��ى م�����س��ره��ا من 
الربيك�سيت  خطة  ف��ر���س  خ��الل 
يف  ال�سعاب  ك��ل  “ رغ��م  “الناعم 
امل�ستقبلية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات 

مع االحتاد االأوروبي.
   ومب�جب هذه اخلطة، �ستبقى 
ال�س�ق  يف  جزئيا  املتحدة  اململكة 
ع��ل��ى ت�افق  امل����ح���دة، وحت���اف���ظ 
ق���ان����ين وت��ن��ظ��ي��م��ي م���ع االحت����اد 
تقبل  ل����ن  ح����ني  يف  االأوروب�������������ي، 
ال�س�ق  اأو  العمال  حركة  بحرية 

امل�حدة للخدمات.
    »ميكن لرئي�سة ال�زراء اأن تعلن 
ا�سار عن�ان �سحيفة  انت�سارها”: 
تاميز ال�سبت، فقد اأعادت تريزا 
امل��ت�����س��دد يف م�سالة  م���اي اجل��ن��اح 
اإىل  ح��ك���م��ت��ه��ا  ال��ربي��ك�����س��ي��ت يف 
ال�����س��ف���ف، ومب���ه���ارة ه��ائ��ل��ة، مل 
ال�سبعة  وزرائ�����ه�����ا  اأم�������ام  ت�����رتك 
امل�سككني يف اأوروبا من خيار �س�ى 
فقدان  اأو  احل��ك���م��ي  ال��ت�����س��ام��ن 
م��ك��ان��ت��ه��م. وب��ه��ذا ���س��ددت �سربة 
قا�سية للتيار املنا�سر للربيك�سيت 
زعيمه،  اأ�سبح  ال��ذي  “املت�سدد”، 
وزير اخلارجية الذي ال ي��سف، 
ب���ري�����س ج���ن�����س���ن، م��ق��ّي��دا االآن 

وقد ُكبح جماحه.

ل لتعري�ش القت�صاد للخطر
التي  ت��ل��ك  ا���س��ت��ط��اع��ت  ك��ي��ف      
�سعفت �سلطتها بفقدان اأغلبيتها 
الربملانية بعد االنتخابات الفا�سلة 
يف 8 ي�ني� 2017، ال��س�ل اىل 

مبتغاها؟
    يف البداية، عرفت تريزا ماي 
االنق�سامات  ع��ل��ى  ت��ل��ع��ب  ك��ي��ف 
والطم�حات داخل تيار املت�سككني 
اإن  ح���ك����م���ت���ه���ا.  يف  اأوروب������������ا  يف 
خلطتها،  الرئي�سيني  املعار�سني 
ب������ري�����������س ج�����ن���������س�����ن، ووزي�������ر 
بالغا  ديفي�س،  ديفيد  الربيك�سيت 
يف تقدير نف�ذهما. فاالأول، حت�ل 
بزيارة  ق��ي��ام��ه  ب��ع��د  م�سخرة  اىل 

االقت�سادي الرئي�سي للمملكة.

ت�صّدع اجلبهة الأوروبية
   اأي���������س����ا، ي�����س��م��ح احل�����ل ال����ذي 
ب���اإن���ه���اء �سداع  م�����اي،  اق��رتح��ت��ه 
ح����ري����ة احل����رك����ة ب����ني اإي����رل����ن����دا 
وا�ستمرار  واجلن�بية،  ال�سمالية 

عملية ال�سالم.
رئي�سة  مت��ك��ن��ت  وخ�����س������س��ا،     
ال�زراء من اإي�سال ر�سالتها: “اأنا 
اأو جرميي ك�ربني”، زعيم حزب 
الذي  املتطرف،  الي�ساري  العمال 
يف  ال�سلطة  اإىل  ي�سل  اأن  مي��ك��ن 
�س�رة �سق�ط حك�مة املحافظني، 
ل��ي�����س ف��ق��ط ل��غ��ي��اب ب��دي��ل داخل 
���س��ب��اق��ا جديدا  ب���ل الن  ال��ي��م��ني، 
امل��ح��اف��ظ��ني �سيكلف  ع��ل��ى زع��ام��ة 
خ�����س��ارة ب��ث��الث��ة اأ���س��ه��ر، يف حني 
بريطانيا  خ���روج  م���ع��د  ي��ق��رتب 
من االحتاد االأوروبي، 30 مار�س 

.2019
تريزا  ا����س���ت���ف���ادت  واأخ���������را،      
اجلبهة  ت�سدعات  اأوىل  من  م��اي 
ل���ن���دن. فدع�ة  ���س��د  االأوروب�����ي�����ة 
ه�ر�ست  االأمل���اين  الداخلية  وزي��ر 
زيه�فر، اإىل املرونة يف املحادثات 
فكرة  اأو  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
�سيبا�ستيان  النم�ساوي  امل�ست�سار 
اإج��راءات اخلروج  ك�ر�س لتمديد 
ت�ؤكدان  االأوروب������ي،  م��ن االحت����اد 
27، جراء  ال����  ب��ني  االن��ق�����س��ام��ات 
اأزم�������ة ال���ه���ج���رة، واالن����ح����راف����ات 
ال�سرقية،  اأوروب�����ا  يف  الت�سلطية 
ال�سمال  يف  الغنية  ال���دول  وت���رّدد 
خالل  من  اجلن�ب  دول  مل�ساعدة 
اإ����س���الح م��ن��ط��ق��ة ال���ي����رو، الذي 
اق���رتح���ت���ه ف��رن�����س��ا وب����دع����م من 

اأملانيا.
م���اي هي  ت��ري��زا  “مقاربة  ان     
خال�سة،  ب���ري���ط���ان���ي���ة  م���ق���ارب���ة 
وبراغماتية  حت��ل��ي��ل��ي��ة  مب��ع��ن��ى 
باإعجاب،  ق����ال  واإمبريقية”، 
ب�ساأن  االأوروب�����ي  ال��ربمل��ان  من�سق 
فره�ف�ستات.  غي  الربيك�سيت، 
ومل يكن رئي�س ال�زراء البلجيكي 

ال�سابق يت�قع �س�اب ما قاله.
    فقد متكنت ت��ري��زا م��اي من 
و�سرب  امل���ع���ادل���ة  ط�����ريف  م�����س��ك 
اهداف  واح��د،  ع�سف�رين بحجر 
ح�����زب امل���ح���اف���ظ���ني امل����م����زق بني 
امل�ؤيدين واملعار�سني للربيك�سيت، 
التقاتل،  والذين مل يت�قف�ا عن 
االأوروبي.  االحت��اد  مع  والعالقة 
ع����ذاب ق��اوم��ت��ه رئ��ي�����س��ة ال������زراء 
والكرة  ب�سكل جيد..  الربيطانية 

باتت الي�م يف مع�سكر بروك�سل.

ليتجنب  اأفغان�ستان  اإىل  خاطفة 
�سد  ال��ت�����س���ي��ت  اإىل  اال���س��ط��رار 
والثاين  ه��ي��رو.  م��ط��ار  ت������س��ي��ع 
اجتهاده  وع������دم  ك�������س���ل���ه،  ك���ّب���ل���ه 
امل���ف���او����س���ات مع  وان�����س��ب��اط��ه يف 

�ساعات  اأرب���ع  م��ن  اأق���ل  بروك�سل: 
م���ن امل���ح���ادث���ات يف امل���ج���م����ع مع 
نظره مي�سال بارنييه يف الن�سف 
االأول من عام 2018، يف حني اأن 

ال�قت ينفد. 

لتعري�س  ف��ال جم���ال  وامل����ؤث���رة. 
النم�  دورة  حت�����س��ن  ا����س���ت���م���رار 
ل��ل��خ��ط��ر م���ن خ����الل م��ن��ع اإب�����رام 
مع  م�ستقبلية  جت��اري��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
ال�سريك  االأوروب������������ي،  االحت��������اد 

ف�������اإن  اخ��������������رى،  ج�����ه�����ة  م�������ن     
جتميد  خماطر  من  التحذيرات 
حالة  يف  االأجنبية  اال���س��ت��ث��م��ارات 
كان  اعتماد بريك�سيت “مت�سدد”، 
لها االأثر املت�قع من خالل اإثارة 

   كما اأن اخل���ف من ك�سر النم� 
ما  يف�ق  ان  ينتظر  االقت�سادي، 
اال�ستهالك،  وع����دة  م��ت���ق��ع،  ه��� 
اال�سر،  معن�يات  رف��ع  طريق  عن 
ال�ازنة  ال��ع���ام��ل  م��ن  اأي�سا  ك��ان 

اخل�ف من فقدان ع�سرات االآالف 
من ال�ظائف ال�سناعية املبا�سرة، 
ومئات االآالف من ال�ظائف غر 
ميدالندز  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ب��ا���س��رة 

و�سمال البالد.

بريطانيا العظمى تتنف�ش ال�صعداء:

ترييزا ماي تتمكن من فر�س »الربيك�شيت الناعم«...!
ا�صتفادت ماي من ت�صدعات اجلبهة الأوروبية �صد لندن

تريزا مع وزرائها  االن�سباط اوال �سبح ك�ربني ورقة يف يد تريزا

تريزا ماي تنت�سر بال�سربة القا�سية

وزير الربيك�سيت ديفيد ديفي�س واملفاو�س االأوروبي مي�سال بارنييه كبح جماح ب�ري�س

�شتبقى اململكة املتحدة جزئيا يف ال�شوق 
املوحدة وال تقبل بحرية حركة العمال 

 لعبت ماي على االنق�شامات والطموحات 
داخل تيار املت�شككني يف اأوروبا يف حكومتها

مل ترتك اأمام وزرائها امل�صككني يف اأوروبا من 
خيار �صوى الت�صامن احلكومي اأو فقد مكانتهم

حتليل اخباري

 ي�شمح احلل باإنهاء �شداع حرية احلركة بني اإيرلندا ال�شمالية واجلنوبية، وا�شتمرار عملية ال�شالم

ال�صيدة  تنف�صت     
تــــــــرييــــــــزا مــــــاي 
لها  ويحّق  ال�صعداء، 
ابتهاجها  تظهر  ان 
نــا�ــصــرهــا  ان  بــعــد 
احلظ يف الأخري اإثر 
فقد  ع�صيبة.  اأيـــام 
حكومتها،  وافــقــت 
ــو  ــي ــول ي  6 ـــاء  ـــص مـــ�
اجلاري، على خطتها 
“الربيك�صيت  لـــــ 
بــعــد  الناعم”، 
بكامل  اجــتــمــاعــهــا 
ــــا يف  ــــره ــــص ــــا� ــــن ع
يف  الريفي  منتجعها 

ت�صيكرز.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

•• ماناغوا-اأ ف ب:

رف�س رئي�س نيكاراغ�ا دانييل اأورتيغا تقدمي م�عد االنتخابات 
كما ُيطالب املعار�س�ن الذين و�سفهم علًنا باأنهم “جمم�عة 

من االنقالبيني«.
وقال اأورتيغا خالل تظاهرة ملنا�سريه يف ماناغ�ا هنا، الد�ست�ر 
ُيحّدد الق�اعد و ال ميكن تغير الق�اعد بني ليلة و�سحاها 
فقط الأّن جمم�عة من االنقالبيني خطرت لهم هذه الفكرة. 
واأ�ساف “اإذا اأراد االنقالبي�ن ال��س�ل اإىل ال�سلطة، فلي�سع�ا 
اإىل احل�س�ل على اأ�س�ات ال�سعب«. وتابع “عندها، �سرنى ما 
اإذا كان ال�سعب �سيعطي ت�س�يته لالنقالبيني الذين ت�سبب�ا 
بكثر من الدمار خالل االأ�سابيع االأخرة. �سيك�ن هناك وقت 

العلني  الظه�ر  ه���  وه���ذا  وق��ت��ه«.  يف  ���س��يء  ك��ل  لالنتخابات. 
االأول منذ 30 ماي� للرئي�س النيكاراغ�ي الذي ي�اجه م�جة 

احتجاجات ُقتل خاللها ما يزيد على 230 �سخ�سا.
ودعت املعار�سة يف نيكاراغ�ا من جهتها، اجلمعة اإىل اإ�سراب 
اأورتيغا واإنهاء العنف يف  13 ي�لي� للمطالبة برحيل  عام يف 

البالد.
وت��غ��رق ال��ب��الد يف دوام���ة م��ن العنف م��ع ا�ستداد ح��دة القتال 
نظام  وم��ع��ار���س��ي  ع�سكرية  �سبه  جم��م���ع��ات  ب��ني  ال�����س��ارع  يف 

اأورتيغا.
الذي  العنف  عن  م�س�ؤولية  اأّي  النيكاراغ�ية  احلك�مة  ونفت 
املعار�سة  تتهمها  التي  الع�سكرية  �سبه  املجم�عات  به  ت�سببت 

بالتحرك املدع�م من ال�سلطات.

اورتيغا يف وقت  املعار�سة يف نيكاراغ�ا حك�مة  واتهم حتالف 
خ�س��سا  “اأي انفتاح او ارادة �سيا�سية”  باأنها ال تبدي  �سابق 
يف ���س��اأن االق���رتاح ال��ه��ادف اإىل ال��دف��ع قدما يف اجت��اه تنظيم 

انتخابات يف مار�س 2019 بدال من 2021.
البالد  ت�سهدها  التي  االأعنف  وه��ي  االحتجاج،  حركة  وب��داأت 
منذ عق�د، يف 18 ابريل باإ�سالح لنظام ال�سمان االجتماعي.

الغ�سب  االإ���س��الح، مل يرتاجع  ه��ذا  �سحب  الرغم من  وعلى 
الذين  للمحتجني  ال�����س��رط��ة  ق��م��ع  م���ع  ت��ف��اق��م  ب���ل  ال�����س��ع��ب��ي 
ي�����س��ت��ه��دف���ن اورت���ي���غ���ا وزوج���ت���ه ال��ت��ي ت�����س��غ��ل م��ن�����س��ب نائب 

الرئي�س.
واأم�����رت ال����الي���ات امل��ت��ح��دة اجل��م��ع��ة ج��م��ي��ع م���ظ��ف��ي��ه��ا غر 
االأ�سا�سيني مبغادرة نيكاراغ�ا. وقال بيان لل�سفارة االأمركية 

غر  امل����ظ���ف���ني  مب����غ����ادرة  “اأمرت  امل���ت���ح���دة  ال������الي�����ات  اإن 
النظر يف خطط  اإع��ادة  وح�ست م�اطنيها على  اال�سا�سيني” 
واال�سطرابات  اجل��رائ��م  “اإىل  ن��ظ��ًرا  ن��ي��ك��اراغ���ا  اىل  ال�سفر 

االهلية واالمكانيات ال�سحية املحدودة«.
على  مالية  عق�بات  ال��ث��الث��اء  االأم��رك��ي��ة  اخل��زان��ة  وفر�ست 
مدريز،  دي��از  خافير  فرن�سي�سك�  ال�طنية  ال�سرطة  مف��س 
انت�ني� م�رين�  و�سكرتر مكتب رئي�س بلدية ماناغ�ا فيدل 

بري�ني�س على خلفية دورهما يف �سرب حمتجني وقتلهم.
كما فر�ست عق�بات على خ��سيه فرن�سي�سك� ل�بيز �سينتين�، 
املدير التنفيذي الإحدى �سركات النفط، الذي تق�ل اخلزانة 
االم��رك��ي��ة اإن����ه اخ��ت��ل�����س م��الي��ني ال�������دوالرات م���ن �سركتني 

مرتبطتني باحلك�مة حل�سابه وح�ساب قادة نيكاراغ�ا.

رئي�س نيكاراغوا يرف�س تقدمي موعد االنتخابات  

قرار التمويل احلكومي لهذه املنظمات يثري اأ�صئلة كثرية 

ملاذا ميّول ترودو املجموعات االإخوانّية االإرهابية؟
•• اأوتاوا-وكاالت:

الربملان  النائب يف  اأّن  االإرهاب”  اال�ستق�سائي عن  “امل�سروع  ت�م ك�يغني يف  ذكر 
الكندي اإقرا خالد حتدثت االأ�سب�ع املا�سي عن اأّن احلك�مة تخطط لتم�يل 23 
ملي�ن دوالر ملكافحة “رهاب االإ�سالم«. والقان�ن ه� ثمرة قان�ن اأم-103 الذي 
غر  من  اأّن��ه  اإىل  ك�يغني  اأ���س��ار  املمنهجني.  الديني  والتمييز  العن�سرية  يكافح 
ال�طني  واملجل�س  كندا  يف  االإ�سالمية  االإغ��اث��ة  لكّن  امل��ال،  ت�زيع  كيفية  ال�ا�سح 
كبرة  كميات  على  �سيح�سالن  كر-كندا  با�سم  ُي��ع��رف  ك��ان  ال��ذي  كندا  مل�سلمي 
اتهامات للطرفني بدعم  الأّن��ه مت ت�جيه  ي�سكل م�سكلة  االأم����ال. وه��ذا  من تلك 
اإّن املجل�س ال�طني مل�سلمي كندا ه� الفرع الكندي ملجل�س العالقات  االإرهابيني. 
االإ�سالمية يف كندا  با�سم كر. واالإغاثة  املعروف اخت�ساراً  االإ�سالمية  االأمريكية 
هي جزء من االإغاثة االإ�سالمية العاملية. ومّت حتديد املجل�س ال�طني مل�سلمي كندا 
واالإغاثة االإ�سالمية يف كندا باأنهما واجهتان لالإخ�ان امل�سلمني خالل �سهادة اأمام 
اأعلن م�سرف “اأت�س اأ�س بي �سي” ومقره  جمل�س ال�سي�خ الكندي �سنة 2015. 

الفرع الكندي. واعرتفت كر كندا �سنة 2003 باأّن كر هي منظمته االأم. و�سعت 
االإمارات كر �سنة 2014 على الئحة االإرهاب. وحكم قا�س فيديرايل يف داال�س 
 ... ك��اف لربط �سالت كير  اأك��ر من  دليل  “لديها  ب��اأّن احلك�مة   2009 �سنة 

بحما�س”. 
�س�رى  اأي�ساً يف جمل�س  ب��دوي ع�س�اً  كندا جمال  اإدارة كر  وك��ان ع�س� جمل�س 
اأثناء  اإقرا خالد تطلق حملتها االنتخابية  االإخ���ان يف �سمال اأمريكا.  حني كانت 
امل�سلمني  الطلبة  تراأ�ست جمعية  اأنها  اأعلنت  الكندي  الن�اب  اإىل جمل�س  الرت�سح 
االإخ�����ان. كان  اأع�����س��اء م��ن تنظيم  اأن�����س��اأه��ا  ت���ج��ه �سلفي وق��د  وه��ي جمعية ذات 
احلزب  ع��ن  تر�سحها  اأعلنت  بعدما   2015 �سنة  خالد  الإق���را  علني  ظه�ر  اأول 
دعم  على  وح�سلت  اأون��ت��اري���.   - مي�سي�ساغا  يف  النيابي  املقعد  اإىل  ال��ل��ي��ب��رايل 
قبل �سنتني فقط، األغت  اأ�سا�سي من اجلمعية االإ�سالمية ل�سمال اأمريكا “اإي�سنا”. 
بعدما  التابعة الإي�سنا  التنمية  مل�ؤ�س�سة  ال�سفة اخلرية  الكندية  االإي��رادات  وكالة 
باجلماعة  �سلة  على  ك�سمرية  خرية  جلمعية  اأم����ااًل  قّدمت  اأّنها  تدقيق  وج��د 

االإ�سالمية االإرهابية.

ذراعها الدولية مّت حظرها يف اأماكن اأخرى بتهمة نقل االأم�ال اإىل منظمة حما�س 
اإّن م�ؤ�س�س االإغاثة االإ�سالمية وزعيمها ال�سابق ع�سام احلداد يظهر  االإرهابية”. 
كاأحد اأبرز م�س�ؤويل االإخ�ان امل�سلمني يف تقرير ملعهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق 
2012. وانُتخب يف مكتب االإر�ساد التابع لالإخ�ان يف دي�سمرب �سنة  االأدنى �سنة 
نف�سه.  املعهد  تقرير  بح�سب  مر�سي  ملحمد  االنتخابية  احلملة  اأدار  كما   ،2009
ودخل ع�سام احلداد ال�سجن �سنة 2013 بينما يت�ىل جنله جهاد من�سب ناطق 
با�سم االإخ�ان امل�سلمني.  املجل�س ال�طني مل�سلمي كندا مثر لالهتمام اأي�ساً. وفقاً 
ن�ساطات  على  مبا�سرة  �سيطرة  االأمريكية  كر  لقيادة  كان  خان  �سيماء  مل�ؤ�س�سته 

االإ�سالمية  االإغاثة  ح�سابات  جميع  �سيغلق  اأّن��ه   2016 يناير  يف  املتحدة  اململكة 
العاملية ويقطع جميع �سالته بها “و�سط خماوف من اأّن تلك االأم���ال ميكن اأن 
بي  “ي�  ال�س�ي�سري  امل�سرف  وفعل  اإرهابية يف اخلارج”.  تنتهي لدى جمم�عات 
اأّن االإغاثة  اإىل  اإ�سرائيل  واأ�سارت   .2014 2012. �سنة  االأمر نف�سه �سنة  اأ�س” 
ت�سف  حما�س  ب���اأّن  ك�يغني  وي��ذّك��ر  حلما�س.  التم�يل  ت��ق��ّدم  العاملية  االإ�سالمية 
بح�سب ميثاقها  امل�سلمني يف فل�سطني”  االإخ���ان  ف��روع  “واحد من  باأّنها  نف�سها 
اخلا�س. ويف كندا، اأزالت �سحيفة “فاينن�سال ب��ست” االإغاثة االإ�سالمية يف كندا 
“الأّن   ،2014 ل�سنة  والع�سرين  اخلم�س  اخلرية  اجلمعيات  ح�ل  الئحتها  من 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277445         بتاريخ :  02/ 08/ 2017
با�س��م: ميند�سان�سينك )ه�نغ ك�نغ( ال تي دي.

ك�ل�ن،  ك���ك،  م�نغ  فل�ر،  ايث  بلدينج،  ك�مر�سال  ريت�سم�ند  �سرتيت،  اأرجيل   109 وعن�انه: 
ه�نغ ك�نغ

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
للمطبخ؛  )�سجاد(  مدا�سات  االأليفة؛  للحي�انات  )�سجاد(  مدا�سات  احلمام؛  )�سجاد(  مدا�سات 

مدا�سات )�سجاد( لل�ساطئ؛ ال�سجاد اأو ُب�سط؛ مدا�سات )�سجاد( لالأر�سيات 
ال�اق�عة بالفئة: 27

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MICRODRY باللغة االجنليزية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277446         بتاريخ :  02/ 08/ 2017
با�س��م: ب�ن�سا

وعن�انه: 100 رو دو كالفير، 59510 هيم، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مالب�س، مالب�س داخلية، بيجامات، ربطات عنق، الزنانر الرتداء، نطاقات، ياقات )مالب�س(، ياقات قابلة 
اأغطية للراأ�س، قبعات، ط�اقي  اأحزمة )مالب�س(، قفازات )مالب�س(، �سياالت للمالب�س )حماالت(،  للفك، 
العظام(،  اأحذية  )با�ستثناء  القدم  لبا�س  �سيقة،  اأث���اب  ج���ارب ط�يلة،  ج���ارب ق�سرة،  للراأ�س(،  )اأغطية 

مالب�س للحفالت التنكرية، اأقنعة التنكر، مالب�س للم�اليد، مالب�س من الفرو، مالب�س حمب�كة
ال�اق�عة بالفئة: 35

التينية  باحرف   HAPPINESS LOOKS GOOD ON YOU عبارة  العالمة:  و�سف 
بالل�ن اال�س�د 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277680         بتاريخ :  2017/08/05

با�س��م: كل�زد ج�ينت �ست�ك ك�مباين" �ستافروب�ل برويلر"

رو�سيا  ريجن،  �ستافروب�ل  دي�سرتيكت،  �سباك�ف  اري��ا،  اند�سرتيال  برويلر   ،1 منرب  زون  برويلر  وعن�انه: 

االحتادية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللح�م؛ حل�م الدواجن وال�سيد؛ خال�سات اللحم؛ الزي�ت والده�ن ال�ساحلة لالأكل

ال�اق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ANNOOR باحرف التينية بالل�ن اال�س�د 

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277681         بتاريخ :  2017/08/05
با�س��م: كل�زد ج�ينت �ست�ك ك�مباين" �ستافروب�ل برويلر"

رو�سيا  ريجن،  �ستافروب�ل  دي�سرتيكت،  �سباك�ف  اري��ا،  اند�سرتيال  برويلر   ،1 منرب  زون  برويلر  وعن�انه: 
االحتادية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اللح�م؛ حل�م الدواجن وال�سيد؛ خال�سات اللحم؛ الزي�ت والده�ن ال�ساحلة لالأكل 

ال�اق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة: عبارة عن كلمة ANNOOR باحرف التينية ب�سكل زخريف بالل�ن االبي�س داخل دائرة 

بالل�ن االخ�سر
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278132         بتاريخ :  2017/08/14
با�س��م: ميليب�ل

وعن�انه: 9 رو ن�تر دام دي فيكت�ار، 75002 باري�س، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأمنية  اال�ست�سارات  احلرا�سة؛  خدمات  واالأف��راد؛  امللم��سة  للممتلكات  املادية  للحماية  االأمنية  اخلدمات 
املادية؛ خدمات قان�نية؛ الرتخي�س بامللكية الفكرية؛ احلرا�سة ال�سخ�سية؛ خدمات احلر�س الليلي؛ ر�سد 

اأو مراقبة اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة واالأمن؛ التدقيق على االأمن الداخلي
ال�اق�عة بالفئة: 45

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MILIPOL باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278135         بتاريخ :  2017/08/14
با�س��م: فيفيدفيل انك. 

املتحدة  ال���الي��ات   ، كارولينا  ن���رث  والي��ة  �سارل�ت  مدينة   205 �س�يت   ، واي  ت�رينغدون   3440 وع��ن���ان��ه: 
االأمركية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�اد  للت�سكيل؛  ر�سم؛ طني  اأق��الم  ر�سم؛  دفاتر  ر�سم؛  م���اد  ر�سم؛  اأدوات  ر�سم؛  األ���اح  املائي؛  للر�سم  اأدوات 
للت�سكيل؛ معج�ن للت�سكيل؛ علب األ�ان )م�اد مدر�سية(؛ اأقالم تل�ين؛ قرطا�سية؛ ل�ساقات )قرطا�سية(؛ 

األ�ان مائية )طالءات)
ال�اق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة DohTime  باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278345         بتاريخ :  2017/08/17
با�س��م: برا�س ه�لدنغ انرتن�سي�نال ليمتد 

وعن�انه: الطابق الثالث، مبنى عمر ه�دج، �س. ب 362، رود تاون، ت�رت�ال، جزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االعالن والرتويج وخدمات الت�س�يق: خدمات ادارة االعمال؛ االعالن وانتاج اال�سياء االعالنية والتجارية؛ 
االبحاث  م�سح  بعمليات  القيام  بال�س�ق؛  املتعلقة  والتحليل  االب��ح��اث  خدمات  العامة؛  العالقات  خدمات 
اال�ست�سارية  اخلدمات  التجارية؛  باالعمال  املتعلقة  املعل�مات  املعل�مات  وخدمات  والبح�ث  الت�س�يقية؛ 
بدرا�سات  متعلقة  بح�ث  تنفيذ  واال�ست�ساري؛  االع��الم��ي  الت�س�يق  واب��ح��اث  االع��الن  بالت�س�يق؛  املتعلقة 
الت�س�يق، مفه�م العالمة التجارية وخدمات تط�ير ماهية العالمة التجارية للعمالء ال�سركات؛ اخلدمات 
اال�ست�سارية للعالمات التجارية؛ تنظيم املعار�س لالغرا�س التجارية او االعالنية؛ تقدمي معل�مات عرب 

االنرتنت يف جمال االعالن، اخلدمات الرتويجية واالعالنية، يف الفئة 35
ال�اق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن حرف B مكت�ب ب�سكل خا�س ومميز بالل�ن االحمر
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278375         بتاريخ :  2017/08/19
با�س��م: ك�ركج�ينت )�سنغاف�رة( بي تي اي ال تي دي 

وعن�انه: 10، ادمرالتي �سرتيت، #03-82 ن�رث لينك بلدينج، �سنغاف�رة 757695
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلر�سانة؛  يف  ا�ستخدامها  الجل  والتعبئة  اخلتم  مك�نات  والعزل؛  واخلتم  وال�سد  والتغليف  التعبئة  م�اد 
وق�سبان  وكتل  ال���اح  اأو  �سفائح  �سكل  يف  بال�ستيك  املطاط؛  من  م�سن�عة  ال�سدمات  وممت�سات  الهزازات 

وقن�ات واأنابيب ومقاطع م�سكلة جميعها �سمن الفئة 17
ال�اق�عة بالفئة: 17

و�سف العالمة: عبارة Hydrostop مكت�بة باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277706         بتاريخ :  2017/08/06
با�س��م: اأورجانيكا كيميا ك�زميتيك يف امباالج �سانايي تيجاريت ليمتد �سركيتي
وعن�انه: اأورتاك�ي ماه. تيبيت ا�س كيه. ن�: 6/ايه �سيليفري، ا�سطنب�ل، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات التجميل، واملعنى بها العط�ر لال�ستخدام ال�سخ�سي، مزيل الروائح الكريهة اأو العرق لال�ستخدام 
اأحمر  االأظافر،  ملمع  اأو  طالء  باالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  ال�سامب�،  ال�سعر،  ت�سفيف  جل  ال�سخ�سي، 

ال�سفاه 
ال�اق�عة بالفئة: 3

بالل�ن  عربية  باحرف  فا�س�  كلمة  ا�سفلها  التينية  باحرف   VASSO كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
اال�س�د

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 277887         بتاريخ :  2017/08/09

با�س��م: يلديز ه�لدينج اأن�نيم �سركيتي

وعن�انه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �س�كاك ن�:1/6 اأو�سك�دار / ا�سطنب�ل، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احلل�يات، ال�س�ك�الته، الب�سك�يت، الب�سك�يت اله�س، ب�سك�يت مك�ن من رقائق )ب�سك�يت ويفر(

ال�اق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة ملغلف باالل�ان البنف�سجي واالحمر واالبي�س والبني

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278129         بتاريخ :  2017/08/14
با�س��م: ميليب�ل

وعن�انه: 9 رو ن�تر دام دي فيكت�ار، 75002 باري�س، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واال�ست�سارات  االأعمال  اإدارة  املكتبي؛  الن�ساط  وتفعيل  االأعمال  وت�جيه  واإدارة  واالإع��الن  الدعاية  خدمات 
الأغرا�س  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  اإعالنية؛  اأو  جتارية  الأغرا�س  املعار�س  تنظيم  التنظيمية؛ 
جتارية وترويجية؛ اإعالنات الربيد املبا�سر؛ االإعالن مبا�سرة عرب االإنرتنت على �سبكة الكمبي�تر؛ تاأجر 
وقت االإعالن على و�سائل االت�سال؛ ن�سر ن�س��س الدعاية؛ تاأجر الف�ساء االإعالين؛ ن�سر امل�اد االإعالنية؛ 
العالقات العامة؛ تنظيم  اأو ترتيب مقدمات االأعمال؛ تنظيم  اأو ترتيب امل�سابقات الأغرا�س الدعاية؛ عر�س 
جهات  ترتيب  اأو  تنظيم   لالآخرين؛  املبيعات  ترويج  اإعالنية؛  اأو  ترويجية  الأغ��را���س  اخلدمات  اأو  ال�سلع 
االت�سال االعمال والتجارة؛ تنظيم املعار�س الأغرا�س جتارية وترويجية يف جمال االأمن الداخلي؛ تنظيم 
امل�سرات الأغرا�س ترويجية اأو اإعالنية يف جمال االأمن الداخلي؛ اإدارة امللفات املربجمة؛ اأبحاث الت�س�يق؛ 

التحليل والتقارير االإح�سائية؛ جتميع اإح�ساءات االأعمال واملعل�مات التجارية
ال�اق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MILIPOL باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278130         بتاريخ :  2017/08/14
با�س��م: ميليب�ل

وعن�انه: 9 رو ن�تر دام دي فيكت�ار، 75002 باري�س، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم؛ التدري�س؛ ت�فر التدريب؛ ت�فر التدريب يف جمال االأمن الداخلي؛ التدريب العملي )الربهنة(؛ 
تنظيم الندوات وعقدها؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية؛ تنظيم واإدارة الندوات؛ تنظيم واإدارة االإجتماعات؛ 
واإدارة  تنظيم  التعليمية؛  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  )تدريب(؛  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم 
ور�سات العمل )تدريب( والتدريب العملي )الربهنة( ب�ساأن االأمن الداخلي؛ ا�ست�سافة )تنظيم( اجل�ائز؛ 
�سبكة  على  برامج  اأو  تلفزي�نية  برامج  اأو  اإذاعية  برامج  اإنتاج  الب�سرية؛  ال�سمعية  والربامج  االأف��الم  اإنتاج 
االإنرتنت؛ ن�سر الن�س��س بخالف الن�س��س الدعائية؛ ن�سر كتال�جات العار�سني؛ ن�سر الكتب االإلكرتونية 

واملجالت والكتيبات املتعلقة باالأمن الداخلي مبا�سرة على االإنرتنت؛ خدمات لن�سر الر�سائل االإخبارية
ال�اق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة MILIPOL باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278377         بتاريخ :  2017/08/19
با�س��م: فيفيدفيل انك. 

املتحدة  ال���الي��ات   ، كارولينا  ن���رث  والي��ة  �سارل�ت  مدينة   205 �س�يت   ، واي  ت�رينغدون   3440 وع��ن���ان��ه: 
االأمركية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بال�نات لعب؛ األعاب ل�حية؛ ق�الب بناء )لعب(؛ ُدمى؛ اأ�سرة للُدمى؛ مالب�س للُدمى؛ ر�ساعات للُدمى؛ بي�ت 
ُدمى متحركة؛  ذات عجالت؛ طائرات ورقية؛  للُدمى؛ زالجات م�ستقيمة  للُدمى؛ ر�ساعات  للُدمى؛ غرف 
ذات  ُدمى متحركة؛ زالجات  ُكرات لعب؛  َبال�نات لعب؛  األعاب منزلية؛  نقالة )لعب(؛  اأقنعة لعب؛ ه�اتف 

عجالت؛ غرف للُدمى؛ �سك�ترات )دراجات تدفع بالرجل( )األعاب(؛ ُدمى الدببة؛ األعاب
ال�اق�عة بالفئة: 28

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Hayati  باحرف التينية بالل�ن اال�س�د
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278515         بتاريخ :  2017/08/22
ان�نيم  �سانايي  تيجاريت  اأن�ساءات  ك�روميي�س  ب��ه��ارات  م��ام���الر  اونل�  ات�سيجيك  جيدا  كاهفيجي�سي  او�سمانلي  با�س��م: 

�سركيتي 
وعن�انه: اورجانيزي �سانايي ب�جلي�سي، 3 كي�سم ماهالي�سي، 30. جادي، ن�: 6، دو�سيميلتي - اأنطاليا / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القه�ة، الكاكاو، القه�ة اال�سطناعية،  م�ستح�سرات نباتية لال�ستخدام كبديل للقه�ة، م�سروبات ا�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
املعكرونة، رافي�ل )فطائر باجلبنة وال�سل�سة  ال�س�ك�الته؛ ن�دلز )معكرونة رقيقة(،  ا�سا�سها  القه�ة؛ م�سروبات  ا�سا�سها 
والكيك  )الكعك حمال(  والدونات�س  الكيك  اأو  والكعك  الفطائر  بها  واملعنى  املخابز  املعجنات ومنتجات  احلمراء(؛ اخلبز، 
بها  واملعنى  الطعام  بعد  ما  حل�يات  اجل��اه��زة،  الكيك  خلطات  الب�دينغ،  حل�ى  ال�سندوي�سات،  البيتزا،  وال��ت��ارت،  املفن�س 
لال�ستهالك  امللكي  اجللي  الدقيق،  ع�سل  من  امل�سن�عة  واحلل�يات  واحلل�يات  ال�س�ك�الته  وحل�يات  املخب�زة  احلل�يات 
ال�سل�سات،  الفانيليا،  نكهات  العطرية،  الزي�ت  بخالف  املنكهات  الب�سري؛  لال�ستهالك  )عكرب(  النحل*  �سمع  الب�سري، 
املكعب،  ال�سكر  املحبب،  ال�سكر  ن�سا للطعام؛  الت�ابل؛ اخلمرة، م�سح�ق اخلبز؛ طحني للطعام، �سميد،  البندورة،  �سل�سة 
بال�س�ك�الته،  الب�سك�يت  رقائق  الب�سك�يت،  احل��ل���ي،  ال�س�ك�التة،  احلل�يات،  املثلج؛  ال�ساي  ال�ساي،  امل�سح�ق؛  ال�سكر 
الب�سك�يت اله�س او الرقيق؛ علكة امل�سغ لي�ست الأغرا�س طبية؛ الثلج، الب�ظة )االآي�س كرمي(، مثلجات الفاكهة ال�ساحلة 
ال�س�فان؛  دقيق  ال��ذرة،  رقائق  بها  واملعنى  امل�سنعة ومنتجات احلب�ب؛ وجبات خفيفة من احلب�ب  امللح؛ احلب�ب  لالأكل؛ 

االأرز؛ �سراب الدب�س للطعام
ال�اق�عة بالفئة: 30

و�سف العالمة: عبارة عن كلمات bayramefendi osmanli kahvecisi باحرف تركية بالل�ن اخلمري فيها 
حرف m يف كلمة osmanli  كتب على �سكل �سارب 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278517         بتاريخ :  2017/08/22
با�س��م: او�سمانلي كاهفيجي�سي جيدا ات�سيجيك اونل� مام�الر بهارات ك�روميي�س اأن�ساءات تيجاريت �سانايي 

ان�نيم �سركيتي 
 / اأنطاليا   - دو�سيميلتي   ،6 ن�:  ج��ادي،   .30 ماهالي�سي،  كي�سم   3 ب�جلي�سي،  �سانايي  اورجانيزي  وعن�انه: 

تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات لت�فر الطعام وال�سراب؛ املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، الكافتريات؛ املقاهي، خدمات املقا�سف 
وم�ستلزمتها،  وال�����س��راب  بالطعام  التزويد  اخلفيفة،  ال�جبات  مطاعم  الك�كتيل،  ���س��االت  )الكانتينات(، 
احلانات؛ تاأجر معدات خدمة الطعام امل�ستخدمة يف اخلدمات ت�فر الطعام وال�سراب؛ حجز اأماكن االإقامة 
بها  واملعنى  اخلا�سة  املنا�سبات  الج��ل  االجتماعية  املنا�سبات  اأو  واحلفالت  امل��اأدب��ات  مرافق  تاأجر  امل�ؤقتة، 

حفالت الزفاف وامل�ؤمترات واالجتماعات؛ ُدور احل�سانة النهارية؛ اإي�اء احلي�انات
ال�اق�عة بالفئة: 43

تركية  باحرف   bayramefendi osmanli kahvecisi كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
بالل�ن اخلمري فيها حرف m يف كلمة osmanli  كتب على �سكل �سارب 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278519         بتاريخ :  2017/08/22
با�س��م: بانت�رك�س داني�سمانليك �سانايي ات�س يف دي�س تيجاريت ليمتد �سركيتي 

وعن�انه: او�سك�مرو ك�ي ماهالي�سي، في�سليجان �س�كاك، ن�:7، زكرياك�ي، �سارير، ا�سطنب�ل، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املياه اجل�فية، مياه ال�س�دا؛ ع�سائر الف�اكه واخل�سار، مركزات وخال�سات  الينابيع،  املياه املعدنية، مياه 
امل�سروبات  الطاقة،  م�سروبات  الكح�لية؛  غر  اخلفيفة  امل�سروبات  امل�سروبات،  ل�سنع  واخل�سروات  الف�اكه 

الريا�سية الغنية بالربوتينات
ال�اق�عة بالفئة: 32

بالل�ن  اط��ار  احرفها  الكحلي ح�ل  بالل�ن  باحرف التينية   SPAQU كلمة  عبارة عن  العالمة:  و�سف 
الذهبي وا�سفلها خط�ط منحنية بالل�ن الذهبي 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278605         بتاريخ :  2017/08/23
با�س��م: �سركة بروتل للحا�س�ب امل�ساهمة 

وعن�انه: حملة ا�سنتبه، زقاق خربالر، الرقم 12-14 �سي�سلي ا�سطنب�ل، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�س�ير الف�ت�غرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات ال�زن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
ل��سل اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�س�ت اأو ال�س�ر، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيدي�ية رقمية 
وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبي�تر؛ برامج كمبي�تر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق
ال�اق�عة بالفئة: 9

MAG IT SOLUTIONS باحرف التينية على ي�سارها ر�سم  و�سف العالمة: عبارة عن كلمات 
حرف m داخل دائرة  بالل�ن االزرق والرمادي

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 278741         بتاريخ :  2017/08/26
با�س��م: الكرتونيكا، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، مركز اخلدمة االإنتاجية 

وعن�انه: رو�سيا، مدينة يارو�سالفل، �سارع ب�ل�سايا في�دوروفي�سكا، املبنى رقم 75
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة الكهربائية-ديناميكية للتحكم عن بعد باالإ�سارات؛ االأجهزة الكهربائية-ديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية؛ اأجهزة 
التحكم عن بعد؛ اأجهزة الر�سد اأو املراقبة كهربائية؛ اأجهزة ت�سجيل ال�س�ت؛ اأجهزة نظام حتديد امل�اقع العاملي )جي بي ا�س(؛ اأجهزة اإر�سال 
ال�س�ت؛ االأجهزة الكهربائية للتبادل؛ اأجهزة االت�سال الداخلي؛ جهاز العر�س باالإ�سقاط )بروجيكرت(؛ اأجهزة اإطفاء احلريق؛ اأ�س�اء وام�سة 
)اإ�سارات م�سيئة(؛ اأجهزة الروؤية جم�سمة؛ كامرات الفيدي� الرقمية؛ ه�اتف الفيدي�؛ �سا�سات الفيدي�؛ الك�ا�سف؛ كا�سفات الدخان؛ واجهات 
الربط الأجهزة الكمبي�تر؛ االآالت احلا�سبة؛ االآالت احلا�سبة اجليبية؛ بطاقات اله�ية املغناطي�سية؛ بطاقات ممغنطة م�سفرة؛ بطاقات مفتاح 
م�سفرة؛ املرمزات املغناطي�سي؛ املقارنات؛ الب��سالت البحرية؛ اأجهزة الكمبي�تر؛ اأجهزة الكمبي�تر املحم�لة )الالب ت�ب(؛ اأجهزة الكمبي�تر 
اآالت الت�س�يت؛ �سا�سات )اأجهزة الكمبي�تر(؛ �سا�سات املراقبة )اأجهزة الكمبي�تر(؛ برامج  اأجهزة الكمبي�تر املحم�لة )ن�ت ب�ك(؛  الل�حية؛ 
تطبيقات  االإلكرتونية؛  االإ�سارات  مر�سالت  الهاتفية؛  االإر�سال  اأجهزة  )االت�ساالت(؛  املر�سالت  املادية؛  الكمبي�تر  اأجهزة  امل�سجلة؛  الكمبي�تر 
القابلة  )ال��ربام��ج  الكمبي�تر  برامج  الكمبي�تر؛  لعب  برنامج  امل�سجلة؛  )ب��رام��ج(  الكمبي�تر  برجميات  للتحميل؛  قابلة  الكمبي�تر  برامج 
للتنزيل(؛ برامج ت�سغيل احلا�س�ب امل�سجلة؛ املعاجلات )وحدات املعاجلة املركزية(؛ املن�س�رات االإلكرتونية قابلة للتحميل؛ ل�حات ت�زيع املفاتيح 
اأو الرتكيبات الكهربائية للتحكم عن بعد يف العمليات ال�سناعية؛ جهاز  )الكهربائية(؛ ل�حات التحكم )الكهربائية(؛ اأجهزة الرادار؛ املن�ساآت 
املقرنات  ال�س�تية؛  االإن��ذار  اأجهزة  البيانات؛  معاجلة  اأجهزة  احلديدية؛  لل�سكك  املرورية  ال�سالمة  اأجهزة  للمركبات؛  االأوت�ماتيكية  الت�جيه 
)معدات معاجلة البيانات(؛ متتبعات احلركة اأو الن�ساط قابل لالإرتداء؛ اأجهزة حتذير �سد ال�سرقة؛ اأجهزة الكمبي�تر الطرفية؛ اأجهزة مكافحة 
الت�س��س )كهربائية(؛ اأجهزة اإزالة مغناطة لالأ�سرطة املغناطي�سية؛ املقرنات ال�س�تية؛ اأجهزة االإنذار؛ اإ�سارات ال�سباب، غرمتفجرة؛ �سافرات 
قابلة  نغمات  الرمز؛  �سريط  اآالت ت�س�ير )ت�س�يركهربائية حرارية(؛ قراءات  البيانات(؛  القراءات )معدات معاجلة  االإ�سافة؛  اآالت  االإن��ذار؛ 
ف�ق  لالأ�سعة  فالتر  )ف�ت�غرافية(؛  فالتر  للتحميل؛  القابلة  امل��سيقى  ملفات  للتحميل؛  القابلة  ال�س�ر  ملفات  النقالة؛  لله�اتف  للتحميل 

البنف�سجية الجل الت�س�ير الف�ت�غرايف ؛ فالتر الأقنعة التنف�س؛ حمركات اأقرا�س فال�س )ي� ا�س بي(؛ كامرات )الت�س�ير الف�ت�غرايف(
ال�اق�عة بالفئة: 9

 Electronika كلمات  ا�سفلها  واال���س���د  االبي�س  بالل�ن  مربع  داخ��ل   S ح��رف  فيها  باالتينية   ESM اح��رف  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
التينية بالل�ن اال�س�د وعلى ي�سارها ر�سم كرة داخل مغلف منحنى بالل�ن الربتقايل والرمادي باحرف    Security Manager

اال�س��رتاطات: 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

)30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  يوليو 2018 العدد 12372

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
امل�دعة حتت رقم : 278744         بتاريخ :  2017/08/27

با�س��م: الكرتونيكا، �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة، مركز اخلدمة االإنتاجية 
وعن�انه: رو�سيا، مدينة يارو�سالفل، �سارع ب�ل�سايا في�دوروفي�سكا، املبنى رقم 75

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
حتليل نظام الكمبي�تر؛ ا�سرتداد بيانات احلا�س�ب؛ خدمات حماية فرو�س الكمبي�تر؛ الهند�سة؛ تركيب برامج الكمبي�تر؛ 
تكن�ل�جيا  ا�ست�سارات  الكمبي�تر؛  اأم��ن  ا�ست�سارات  ال�يب؛  م�اقع  ت�سميم  ا�ست�سارات  التقنية؛  البح�ث  العلمي؛  البحث 
الكمبي�تر؛  برجميات  ا�ست�سارات  معمارية؛  ا�ست�سارات  الكمبي�تر؛  اأجهزة  وتط�ير  ت�سميم  يف  اال�ست�سارات  املعل�مات؛ 
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الفجر الريا�ضي

بحث جمل�س دبي الريا�سي التعاون 
لكرة  ال���دويل  االحت���اد  م��ع  الثنائي 
القدم امل�سغرة وذلك خالل الزيارة 
التي قام بها وفد االحتاد الذي �سم 
كاًل من فيليب ج�دا رئي�س االحتاد 
وال�فد املرافق من اأكادميية رويال 
االإمارات الريا�سية اإىل مقر جمل�س 

دبي الريا�سي.
عمر  علي  ال�فد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
التط�ير  اإدارة  م���دي���ر  ال��ب��ل������س��ي 
�سامل  واأح��م��د  باملجل�س  ال��ري��ا���س��ي 
االأكادمييات  ق�����س��م  م��دي��ر  امل���ه���ري 
و�����س����رك����ات ك�����رة ال�����ق�����دم، وع���دن���ان 
ال���ع���ي����ين اأخ�����س��ائ��ي ����س���رك���ات كرة 

اأخ�سائي  الزهروين  وت�فيق  القدم 
اأكادمييات ريا�سية.

اإمكانية  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
دولية  اأح����داث  وا�ست�سافة  تنظيم 
ال���ري���ا����س���ة، وبحث  ب���ه���ذه  م��ت��ع��ل��ق��ة 
جم����االت ت��ط���ي��ر ال��ل��ع��ب��ة يف اإم����ارة 
لن�سر  من�سة  دب��ي  ت��ك���ن  واأن  دب���ي، 
ال��ل��ع��ب��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا مت خالل 
ال���ل���ق���اء ت���ق���دمي ����س���رًح���ا ح�����ل دور 
تط�ير  يف  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س 
الريا�سة يف دبي وحر�سه على ن�سر 
اأفراد  كافة  بني  الريا�سة  ممار�سة 
الريا�سية  املن�ساآت  وت�سييد  املجتمع 

احلديثة.

االحتاد  رئي�س  ج����دا  فيليب  وق���ال 
امل�سغرة:  ال����ق����دم  ل���ك���رة  ال�������دويل 
العاملية  امل��دن  اأه��م  من  دب��ي  “تعد 
�س�اء من خالل  للريا�سة  الداعمة 
النهج الر�سمي اأو من خالل متابعة 
اأفراد املجتمع للفعاليات الريا�سية 
اأن وج����د  ك��م��ا  ف��ي��ه��ا،  وامل�������س���ارك���ة 
واملن�ساآت  الرائعة  الفندقية  املن�ساآت 
ال���ري���ا����س���ي���ة احل���دي���ث���ة وال���رع���اي���ة 
و�سائل  وت��ط���ر  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ال��ن��ق��ل واالت�����س��ال ج��ع��ل��ت م��ن دبي 
املكان املف�سل ال�ست�سافة الفعاليات 
الريا�سية الكربى وه� االأمر الذي 
ي�سجع االحت��اد ال��دويل لكرة القدم 

امل�سغرة لال�ستفادة منه يف براجمه 
املقبلة وتعزيز التعاون مع دبي«.

بعمل جمل�س  ج���دا،  فيليب  واأ���س��اد 
دب������ي ال����ري����ا�����س����ي وت�����ا�����س����ل����ه مع 
الريا�سية  وامل��ن��ظ��م��ات  االحت������ادات 
ت�سهيل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه  ال���دول���ي���ة، 
الفعاليات  وا���س��ت�����س��اف��ة  ال���ت���ع���اون 
الريا�سية، كما اأ�ساد مبنهجية العمل 
واإ�سدار االأدلة الريا�سية للفعاليات 
واملن�ساآت ي�ساعد االحتادات الدولية 
ومنظمي الفعاليات الريا�سية على 
املقبلة  فعالياتهم  ب��رجم��ة  �سه�لة 
املت�فرة  ال��ف��ر���س  واال���س��ت��ف��ادة م��ن 

واجلدولة الدقيقة للفعاليات.

ن�سر  اإىل  “ن�سعى  فيليب:  واأ���س��اف 
املجتمع  اأو���س��اط  ك��اف��ة  ب��ني  اللعبة 
الذك�ر  م��ن  الالعبني  ع��دد  ل��زي��ادة 
واالإناث، وزيادة عدد الدول املتناف�سة 
يف كاأ�س العامل لكرة القدم امل�سغرة، 
وتعريف العامل باالحتاد ومبادراته 
غر الربحية من اأجل حت�سني كرة 

القدم يف جميع اأنحاء العامل«.
االحت����������اد ال����ع����امل����ي ل�����ك�����رة ال����ق����دم 
امل�����س��غ��رة ه���� م��ن��ظ��م��ة غ���ر هادفة 
تاأ�سي�سه  ع��ن  االإع���الن  ومت  للربح، 
يف  االحت������اد  وي�����س��م   ،2013 ع����ام 
لكرة  ال�طنية  االحت��ادات  ع�س�يته 
القدم امل�سغرة اإىل جانب االحتادات 

القارية التي متثل كل قارات العامل، 
وتنظم بط�الت كرة القدم امل�سغرة 
من قبل االحتاد الدويل اأو من قبل 
اأو  ال�طنية  اأو  ال��ق��اري��ة  االحت����ادات 

االحتاد  وي�سم  ل��ه،  التابعة  املحلية 
يف ع�س�يته 144 دول��ة، تق�م 71 
�سن�ية،  م�����س��اب��ق��ات  بتنظيم  دول����ة 
وي��ن��ظ��م ك��اأ���س ال��ع��امل ل��ك��رة القدم 

تنظيم  ���س��ن��ت��ني، ومت  ك���ل  امل�����س��غ��رة 
ال���ع���امل يف  ك���اأ����س  ن�����س��خ��ة م���ن  اأول 
املتحدة  ال����الي���ات  يف   2015 ع���ام 

االأمريكية.

اأ�سل�ب لعب هج�مي تكتنفه م�ساكل 
دفاعية، جن�م يغيب�ن يف اللحظات 
ال��ي��ق��ني ب�ساأن  احل��ا���س��م��ة، وان���ع���دام 
تتكرر  التي  االأ�سط�انة  امل�ستقبل، 
الربازيلي  املنتخب  ف�سل  اإثر  دائماً 
الكربى،  امل���اع��ي��د  ال��ق��دم يف  ل��ك��رة 
ط��رح��ت غ���داة خ��روج��ه م��ن الدور 
الرو�سي  للم�نديال  النهائي  رب��ع 
اأع���ام عن االق�ساء الكارثي  بعد 4 
على  ا�ست�سافها  التي  الن�سخة  من 

اأر�سه.
 »ي�ؤملني اأن اأق�ل ذلك، ولكنها كانت 
م���ب���اراة ج��م��ي��ل��ة، اأق���ل��ه��ا ح��ت��ى ول� 
اأنني اأ�سعر باالأمل لك�ننا خ�سرنا!”، 
بهذه الكلمات اأ�ساد مدرب الربازيل 
تيتي باملباراة. �س�اء قالها قناعة اأم 
غذ  يهم،  ال  ال�سحافيني؟  مل�سايرة 
الت�ساوؤالت  املدرب الربازيلي  رف�س 
ح����ل م��ق��ارب��ة ف��ري��ق��ه ال����ذي انهار 
للبلجيكيني  االأول  ال��ه��دف  ع��ق��ب 
غرار  على  �سا�سعة  م�ساحات  وت��رك 
النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  ح�سل  ما 
اأمام اأملانيا 1-7 يف ن�سخة 2014.

وم���ن ال���ا���س��ح اأن���ه ال ت���ج��د خطة 
لعب بديلة جتيب على �س�ؤال: ماذا 
نفعل اإذا تقدم اخل�سم 1-0 يف ربع 
نظام  غ��ي��اب  ويف  االأول؟،  ال�����س��اع��ة 
ك��ازان، اعتمد  متجان�س اجلمعة يف 
“ال�سيلي�ساو” على فرديات العبيه.
ل���ه ح������دوده، خ��ط��ة اللعب  واحل�����ل 
نيمار  على  كثراً  ركزت  الهج�مية 
ب�سبب  ل��ل�����س��خ��ري��ة  ت��ع��ر���س  ال�����ذي 
اأر�سية  ع��ل��ى  ب��ال�����س��ق���ط  حت��اي��ل��ه 
امللعب يف كل احتكاك مع املناف�سني، 
لكنه قدم اأداءاً مقنعاً اأم�س اجلمعة، 

وبدا اأقل “متثياًل«.
ب���رازي���ل���ي  الع������ب  اأي  ي����رق����ى  ومل 
اأم�س، مبا يف ذلك غابرييل  لتاألقه 
ج��ي�����س������س، اإح�����دى خ��ي��ب��ات االأم����ل 
ال��ك��ربى يف ك��اأ���س ال��ع��امل، وويليان، 
اأظهر  ف��ق��د  ذل����ك،  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
ال����ربازي����ل����ي�����ن ن����ق����اط ����س���ع���ف يف 
امللعب  ال���ك���رات يف و���س��ط  ا���س��ت��ع��ادة 
والدفاع  وب��اول��ي��ن��ي���  ف��رن��ان��دي��ن��ي��� 

مراندا، فاغرن.
الت�ا�سل  ����س���ب���ك���ات  ع���ل���ى  ن�������س���رت 
املنتخب  ملع�سكر  �س�ر  االجتماعي، 
فيها  تبدو  �س�ت�سي،  يف  ال��ربازي��ل��ي 
ابت�سامات الالعبني خالل ت�اجده 
للبحر  امل�����س��م�����س��ة  ال�������س���ف���ة  ع���ل���ى 
ال�س�اء  حفالت  تقام  حيث  االأ�س�د، 
التي  االأ�سر  مع  تقا�سمها  يتم  التي 
املع�سكر  م��ن  بالقرب  تقطن  ك��ان��ت 

االعدادي ل�”ال�سيلي�ساو«.
اأر�سية  اإىل  الدخ�ل  مبجرد  ولكن 
امل����ل����ع����ب، ك������ان م�����ن ال�����ا�����س����ح اأن 
العبي  تغمر  وال�سغ�ط  الع�اطف 

“ال�سيلي�ساو«.
دم�ع تياغ� �سيلفا يف ن�سخة 2014 
ب���ع���د 4 اأع���������ام،  ظ����ه����رت جم��������دداً 

وخل�س مدافع باري�س �سان جرمان 
“ال�ح�س”  ب����  امل��ل��ق��ب  ال��ف��رن�����س��ي 
يف  ال�سق�ط  عقب  املنتخب  معاناة 
فخ التعادل اأمام �س�ي�سرا يف املباراة 
االأوىل 1-1 قائاًل: “ال زلنا نعاين 

من ال�سغط«.
املباراة  انتهت  اأي��ام،  بخم�سة  بعدها 
بعد  نيمار،  بدم�ع  ك��ستاريكا  �سد 
ال���ف����ز ال�����س��ع��ب 2-0 ب��ه��دف��ني يف 

ال�قت بدل ال�سائع.
الفرح  “دم�ع  اأن���ه���ا  ن��ي��م��ار  واأك�����د 
واالإث��ارة والق�ة” بعد املباراة، التي 
���س��ه��دت م�����س��ادة ب��ي��ن��ه وب���ني تياغ� 
اأ�سفه  اأع����رب االأخ����ر ع��ن  ���س��ي��ل��ف��ا. 
ال��ك��رة اىل  اأرج��ع��ت  “عندما  ق��ائ��ال 

العبي املنتخب الك��ستاريكي اللعب 
النظيف، �سرخ يف وجهي«.

االإدارة  تناوب على  اأع���ام،  اأربعة  يف 
ثالثة  الربازيلي  للمنتخب  الفنية 
فيليبي  ل����ي�������س  اأق����ي����ل  م����درب����ني، 
���س��ك���الري ب�����س��ع���ب��ة ب��ع��د اخل���روج 
 ،2014 م����ن���دي���ال  م���ن  ال���ك���ارث���ي 
اأملانيا  اأم����ام  امل��ذل��ة  ع��ق��ب اخل�����س��ارة 
وه�لندا  النهائي،  ن�سف  يف   7-1

يف مباراة املركز الثالث.  3-0
دونغا  ب��ك��ارل������س  اال�ستعانة  ومت��ت 
نتيجة،  دون  “ال�سيلي�ساو”،  الإنقاذ 
املنتخب  اأخ����رج  ال��دف��اع��ي  اأ���س��ل���ب��ه 
اأمريكا  من ربع نهائي بط�لة ك�با 
2015، ويف العام التايل، خرج من 

الدور االأول. ويف عامني، اأعاد تيتي 
“ال�سيلي�ساو”،  اإىل  اللعب  فل�سفة 
وبدا املنتخب اأكر ت�ازناً، لكنه غاب 

مرة اأخرى عن املربع الذهبي.
م�ستقبل  ح�����ل  االأ���س��ئ��ل��ة  وك�����رت 
تيتي عقب ال�سافرة النهائية ملباراة 
مكتفياً  االإج���اب���ة،  رف�����س  ب��ل��ج��ي��ك��ا، 
احلديث  وقت  لي�س  “هذا  بالق�ل: 
اأ�سب�عني، ميكن  بعد  امل�ستقبل  عن 

اإجراء تقييم بدم بارد«.
من�سبه  يف  ي��ب��ق��ى  اأن  ه���  وامل���رج���ح 
اأمريكا،  الن�سخة املقبلة لك�با  حتى 
ب����ال����ربازي����ل،   2019 ي����ن���ي����  يف 
التقييم بات حاجة �سرورية، خ�سية 

تكرار كارثة م�نديال 2014. 

»دبي الريا�شي« يبحث التعاون مع االحتاد 
الدويل لكرة القدم امل�شغرة

اإقبال كبري على دورة الكاراتيه يف نادي الذيد و�شط 
ح�شور يومي لتعلم مهاراتها

ف�شل الربازيل.. االأ�شطوانة ذاتها تتكرر
عر�س االحتاد الربازيلي لكرة القدم 
على مدرب منتخبه ال�طني، تيتي، 
البقاء يف من�سبه لفرتة ال تقل عن 
وذل��ك على رغ��م اخلروج  اأع����ام،   4
من الدور ربع النهائي لكاأ�س العامل 
�سحفية  تقارير  بح�سب  رو�سيا،  يف 

برازيلية.
تدريب  ع��ام��ا(   57( تيتي  وي��ت���ىل 
عملية  وق��اد   ،2016 منذ  املنتخب 
ال��ن��ه��اي��ة املذلة  ب��ع��د  ب��ن��ائ��ه  اإع�������ادة 
اأر�����س����ه،  ع���ل���ى   2014 مل�����ن����دي����ال 
اأمام  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�سف  يف  ب��اخل�����س��ارة 
الثالث  املركز  ومباراة   ،7-1 اأملانيا 

�سد ه�لندا �سفر3-.
2018، خ�سر  ويف م�نديال رو�سيا 
بلجيكا  اأم�����ام  ال���ربازي���ل���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
النهائي،  رب������ع  ال��������دور  يف   2-1
ب���اأن هذه  ك����ازان، علما  اجل��م��ع��ة، يف 
لل�سيلي�ساو  االأوىل  ك��ان��ت  اخل�����س��ارة 

منذ 13 �سهرا.
غل�ب�”  “اأو  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
ال�ا�سعة االنت�سار، قام رئي�س البعثة 
رو�سيا،  م���ن��دي��ال  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
�سيت�ىل  وال���ذي  كاب�كل�،  روج���رو 
رئا�سة احتاد اللعبة، بتقدمي عر�س 
بلجيكا،  اأم���ام  اخل�����س��ارة  بعد  لتيتي 
الأربعة  ميتد  “م�سروع  يف  للخ��س 
اأع�ام على االأقل، كمدرب للمنتخب 
“ف�ليا  �سحيفة  واأ�سارت  ال�طني«. 
دي �ساو باول�” اإىل اأن املدرب طلب 
بع�س ال�قت قبل الرد على اقرتاح 
االحت��اد، وذل��ك الأن��ه يرغب قبل اأي 
عائلته  مع  “الت�اجد  يف  اآخ��ر  �سيء 

واأخذ بع�س ال�قت للتفكر«.
“تيتي  اأن  غل�ب�”  “اأو  واأو���س��ح��ت 
اأن  اإال  للرد،  م�عد  عن  يتحدث  مل 
االحتاد الربازيلي لكرة القدم واثق 

من اأن رده �سيك�ن اإيجابيا«.
امل��درب بعد مباراة اجلمعة،  ورف�س 
اأ�سئلة  على  مبا�سر  ب�سكل  االإج��اب��ة 
ال�سحفيني ب�ساأنه م�ستقبله، قائال: 
املنا�سب  ال����ق���ت  ه����  ه���ذا  “لي�س 
املنتخب.  م���ع  م�ستقبلي  مل��ن��اق�����س��ة 
بعد اأ�سب�عني، ميكننا تقييم االأم�ر 
بدم بارد«. وكان املنتخب الربازيلي 
اإىل  ال��رو���س��ي،  امل���ن��دي��ال  يف  ي�سعى 
تعزيز رقمه القيا�سي واإحراز اللقب 
واالأوىل  تاريخه  يف  ال�ساد�سة  للمرة 

منذ 2002.

رغم النهاية الدرامية.. ال�شامبا تغازل تيتي

الذيد  لنادي  امللتقى  ال�سيفي  فعاليات  اإط��ار  يف 
الثقايف الريا�سي �سمن فعاليات جمل�س ال�سارقة 
النادي  ي��ن��ظ��م  ال�������س���ارق���ة  ب��ح��ك���م��ة  ال���ري���ا����س���ي 
الكاراتيه  الريا�سية  تدريبات  �سالته  ويف  ي�ميا 
�سالة  اإىل  ي���م��ي��اً  ي��ت���اف��دون  ال���ذي  للم�ساركني 

الكاراتيه بالنادي.
الكاراتيه  فن�ن  تعليم  ب��دورة  امل�سارك�ن  ويتلقى 
الكاراتيه  م����درب  ق��ب��ل  م���ن  م��ت��ق��دم��ة  ت��دري��ب��ات 
ح�س�س  مت  تخ�سي�س  حيث  خلف،  حم�د  اأحمد 

ال��ت��دري��ب ح��ت��ى ي��ت��م اال���س��ت��ف��ادة ل���دى امل�ساركني 
ب�سكل كامل واأك�سابهم مهارات الكاراتيه وات�سمت 
التدريبات بالق�ة واجلدية التي يغلب عليها طابع 

املرح وال�سرور.
الذيد  ن��ادي  مدير  العنزي  حم�د  الدكت�ر  واأك���د 
يحر�س  �سن�ية  دورة  متثل  الكاراتيه  فعاليات  اأن 
ن�سر  اإط��ار حر�سه على  تنظيمها يف  ال��ن��ادي على 
وال�سباب  ال��ف��ت��ي��ات  ب��ني  القتالية  االأل���ع���اب  ف��ن���ن 
لها  خ�����س�����س  ق���د  ال���ذي���د  ن�����ادي  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

ح�س�سا ي�ميا باإ�سراف مدرب متخ�س�س يف تلك 
وانت�سارا بني  كبرا  �سيتا  اأخ��ذت  التي  الريا�سية 
خالل  ال�سيفي  الن�ساط  يف  وامل�ساركني  ال�سباب 

العطلة احلالية.
ودعا العنزي اإىل اأهمية م�ساركة ال�سباب والفتيان 
الربامج  م��ن  وغ��ره��ا  الريا�سية  ال���دورة  تلك  يف 
ي���م��ي��ا يف �ساالته  ال���ذي���د  ن�����ادي  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
وحتقيق  للطلبة  ال�سيفية  ال��ع��ط��ل��ة  ال���س��ت��ث��م��ار 

اال�ستفادة املرج�ة منها.

يبدو اأن ابتعاد بر�سل�نة عن من�سة التت�يج االأوروبية 
واإحكام ريال مدريد قب�سته يف ال�سن�ات االأخرة على 
البيت  يف  االإن���ذار  جر�س  االأذنني” ق��رع  “ذات  الكاأ�س 
جنما  اأن  “اإك�سربي�س”  �سحيفة  وذك��رت  الكاتال�ين. 
اأخربا مدرب  بر�سل�نة لي�نيل مي�سي ول�ي�س �س�اريز 
ر�ساهما  ع��دم  فالفردي  اإرن�ست�  الكاتال�ين  الفريق 
ع��ن غ��ي��اب الع���ب مب��ق���م��ات ك��روي��ة ك��ب��رة يف مركز 

اجلناح االأمين يف ت�سكيلة الفريق.
ونقلت ال�سحيفة الربيطانية عن اخلبر الكروي يان 
للمدرب  و�س�اريز  مي�سي  “ا�ستكى  ق�له:  غ��اري  م��اك 
ال��ف��ري��ق �سعيفة”،  ال��ُي��م��ن��ى يف  اجل��ه��ة  اأن  ف��ال��ف��ردي 
العب  اإىل  ال��ف��ري��ق  بحاجة  امل���درب  “اأخربا  واأ���س��اف: 

مبدع ي�ستطيع مترير الكرة ب�سرعة اإىل و�سط امللعب، 
من اأجل اأن يق�ما بدورهما على اأكمل وجه«.

البل�غرانا يف  اأن  املا�سي فعاًل  امل��سم  واأكدت مباريات 
حاجة اإىل العب يف مركز اجلناح، خا�سة بعد اإ�سابات 
بن�سبة  بر�سل�نة  واع��ت��م��اد  امل��ت��ك��ررة،  دميبيلي  عثمان 
الذي  مي�سي،  لي�نيل  االأول  الفريق  جنم  على  كبرة 
االإ�سباين  ب��ال��دوري  التت�يج  اإىل  “البل�غرانا”  ق��اد 

وكاأ�س امللك.
الذي  ال��الع��ب  ه���  “ويليان  امل��ت��ح��دث:  ن��ف�����س  وت��اب��ع 
ي�ستطيع اأداء هذا الدور بطريقة مثالية ُتنا�سب فل�سفة 
بر�سل�نة الكروية”، فيما اأ�سار م�قع “اإك�سربي�س” اأن 
فريق ت�سيل�سي رف�س االأ�سب�ع املا�سي عر�ساً تقدم به 

بر�سل�نة، من اأجل الظفر بخدمات ويليان.
اأي�ساً  ب���دوره  ي�نايتد  مان�س�سرت  ُي��ح��اول  امل��ق��اب��ل،  يف 
ي��رغ��ب مدرب  اإذ  ال��ت��ع��اق��د م��ع وي��ل��ي��ان )29 ع���ام���اً(، 
النجم  م�ريني� يف �سم  ج�زيه  احلمر”  “ال�سياطني 
كان  قيادته حينما  ولعب حتت  �سبق  الذي  الربازيلي، 

مدربا لفريق ت�سيل�سي.
ريال  �سيطرة  ك�سر  اإىل  ي�سعى  بر�سل�نة  اأن،  اإىل  ُي�سار 
اأوروب��ا، ال�سيما واأن  مدريد على م�سابقة دوري اأبطال 
ال�سن�ات  يف  عليها  قب�سته  اأح��ك��م  امل��دري��دي  ال��ف��ري��ق 
االأخرة املا�سية، فيما ُيت�قع اأن ُي�سعف رحيل املدرب 
زيدان وخروج رونالدو ال��سيك من الفريق من قدرة 

املرنغي على م�ا�سلة تاألقه املحلي والقاري. 

مي�شي و�شواريز ي�شتكيان لفالفريدي
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اوزيل  م�سع�د  ال��الع��ب  وال���د  ح��ث 
جنله على ترك منتخب املانيا لكرة 
كب�س  اىل  “حت�ل  ان  ب��ع��د  ال���ق���دم 
ال����دور  م���ن  فداء” ع��ق��ب اخل�����روج 
االأول ل��ك��اأ���س ال��ع��امل يف رو���س��ي��ا، يف 
ح���ني ان رئ��ي�����س االحت������اد االأمل�����اين 
دعاه اىل ت��سيح م�قفه من م�ساألة 

�س�رته مع الرئي�س الرتكي.
ع����ام����ا(   29( اوزي����������ل  وت����ع����ر�����س 
النتقادات كثرة يف املانيا بعد خيبة 
م�نديال رو�سيا حيث فقد املنتخب 
ل��ق��ب��ه ب��ح��ل���ل��ه راب����ع����ا واخ�������را يف 

جمم�عته يف الدور االول.
وكانت ال�سغ�ط تزايدت فعال على 
العب خط و�سط ار�سنال االنكليزي 
ب�سبب  ال���ب���ط����ل���ة  ان����ط����الق  ق���ب���ل 
بالرئي�س  ج��م��ع��ت��ه  ال��ت��ي  ال�������س����رة 
ال�����رتك�����ي رج������ب ط���ي���ب اردوغ���������ان 
ب�الئه  للت�سكيك  ا�ستغاللها  ومت 

الأملانيا.
ومدير  ال�������س���اب���ق  ال�������دويل  واأج�������ج 
بره�ف  اوليفر  االمل���اين  املنتخب 
اجلمعة امل�قف بالن�سبة اىل اوزيل، 
وه��� م��ن اأ���س���ل تركية، م���ؤك��دا يف 
اال�ستغناء  يت�جب  كان  اأنه  له  بيان 
ال��الع��ب ب�سبب ف�سله  ع��ن خ��دم��ات 
مع  ال�س�رة  م��ن  م�قفه  اي�ساح  يف 

الرئي�س الرتكي.
م�سطفى  ال����الع����ب  وال�������د  وق�������ال 
“بيلد  م��ع �سحية  ح����ار  اوزي���ل يف 
البيان  “هذا  االأمل��ان��ي��ة  �س�نتاغ”  ام 
وقح. براأيي انه يهدف بره�ف اىل 

انقاذ نف�سه«.
واع��ت��ذر ب��ره���ف الح��ق��ا عما قاله 

م�ؤكدا انه “كان على خطاأ«.
لكن رئي�س االحتاد االأملاين رينهارد 
ال�سغط  م��ن�����س���ب  رف����ع  غ���ري���ن���دل 
جم�����ددا، م��ع��ت��ربا ان����ه ي��ت��ع��ني على 
م�ساألة  ع��ل��ن��ا  ي��������س���ح  ان  اوزي�������ل 

ال�س�رة مع اردوغان.
وقال غريندل يف مقابلة مع جملة 
ف�سل  ان  االث��ن��ني  تن�سر  “كيكر” 
اوزيل بت��سيح م�قفه للراأي العام 
الكثر من امل�سجعني،  اآمال  “خيب 
وينتظرون  ا����س���ئ���ل���ة  ل���دي���ه���م  الن 

اأج�بة«.
“انهم يت�قع�ن هذا اجل�اب  وتابع 
عن حق، انه امر وا�سح بالن�سبة يل 

ومن اجل م�سلحته، ويجب عليه ان 
يتكلم عندما يع�د من عطلته«.

واع��ت��رب وال���د اوزي���ل ان اب��ن��ه وافق 
ع��ل��ى ال��ت��ق��اط ���س���رة م��ع اردوغ����ان 
يكن  “االدب” فقط، ومل  ب��اب  م��ن 
املق�س�د ابدا ان تك�ن بيانا �سيا�سيا، 
كما دافع عنه لعدم ت��سيح م�قفه 

علنا.
م�قفه،  ي��سح  ان  يريد  “ال  واك��د 
انه  نف�سه.  عن  يدافع  ان  يريد  وال 
ي��ل��ع��ب م���ع امل��ن��ت��خ��ب االمل������اين منذ 
بكاأ�س  معه  وت����ج   ... اع����ام  ت�سعة 

العامل«.
البلد،  ه���ذا  يف  ك��ث��را  “�ساهم  وت��اب��ع 

معا،  نف�ز  فزنا  اذا  ك��ان:  ال��سع  لكن 
واذا خ�سرنا فاإننا نخ�سر ب�سبب اوزيل؟ 
فداء،  كب�س  وي�سبح  االن  انتقاده  يتم 
ي�سعر  ك���ان  اذا  م��ا  اف��ه��م  ان  وميكنني 

باالهانة«.
وت�جه اىل ابنه بالق�ل ب�ساأن ا�ستمراره 
مع املنتخب من عدمه “يجب ان يقرر 
�ساأق�ل  مكانه  كنت  ل�  ولكن  بنف�سه، 
يكرب  “اجلرح  م�ؤكدا  جزيال”،  �سكرا 
ك��ث��را، وم��ن ي���دري م���اذا �سيحدث يف 
املباراة املقبلة. ل� كنت مكانه البتعدت، 
ولكنها وجهة نظري ال�سخ�سية«. وكان 
غ�ندوغان،  اإل��ك��اي  وم���اط��ن��ه  اأوزي����ل 
مع  التقيا  تركي،  ا�سل  من  وكالهما 

اأردوغ������ان يف لندن  ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي 
�س�رة  معه  والتقطا  املا�سي  ماي�  يف 
و����س���ل���م���اه ق��م��ي�����س��ني م����ق���ع���ني، كتب 
رئي�سي«.  “اإىل  قمي�سه  ع��ل��ى  االأول 
ا�سباب  غ����ن���دوغ���ان  ����س���رح  ح���ني  ويف 
ب��داي��ة م�نديال  قبل  ال�����س���رة  ات��خ��اذ 
2018 من دون ان يعرب عن  رو�سيا 
ا�سفه لذلك، فان اوزيل اعلن بانه لن 
حتى  االمل��ان��ي��ة  ال�سحف  اىل  يتحدث 
االملاين  للمنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ان 
ال�سحافة”  “ي�م  مبقاطعة  له  �سمح 
الالعبني مبقابلة  �سمح جلميع  حيث 

ال�سحافيني.
التقاط غ�ندوغان  اأن  واأكد بره�ف 
الرتكي  الرئي�س  م��ع  لل�س�ر  واأوزي���ل 
االملاين  املع�سكر  ي��زع��ج  مل  اأردوغ������ان 
مع  يت�قف.  مل  اجلدل  كثرا و”لكن 
يت�جب حل هذه  كان  قليال،  التفكر 

امل�سكلة بطريقة اأكر و�س�حا«.
واأعمق  اآخ�����ر  ب���ع���دا  امل�����س��األ��ة  واأخ������ذت 
الأوزي��ل يف  لالآمال  املخيب  االداء  بعد 
التي  للمان�سافات  االإفتتاحية  امل��ب��اراة 
يف  �سفر1-  املك�سيك  اأم����ام  خ�سرتها 
دفع  م���ا  رو�سيا2018،  م����ن���دي���ال 
امل����درب ي���اك��ي��م ل����ف ال���س��ت��ب��ع��اده عن 
 ،)1-2( ال�س�يد  اأم��ام  الثانية  املباراة 
ا�سا�سيا  الت�سكيلة  �سف�ف  اىل  ليع�د 
يف املباراة الثالثة اأمام ك�ريا اجلن�بية 
اللقب  اأث��ره��ا حامل  على  خ��رج  والتي 
وه���� ي��ج��ر خ��ل��ف��ه اذي�����ال اخل��ي��ب��ة بعد 

اخل�سارة �سفر2-.
اأن  العديد من اخلرباء والنقاد  وراأى 
اأوزيل  باإعادة  ل�ف ارتكب خطاأ فادحا 

اىل الت�سكيلة االأ�سا�سية.

لكرة  اال�����س����ب����اين  االحت��������اد  اأع����ل����ن 
فرناندو  ال�سابق  ال��دويل  ان  القدم 
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن تدريب  ه���ي���رو ق����رر 
املنتخب مف�سال البحث عن جتربة 
ايام  بعد  وذل��ك  ج��دي��دة،  احرتافية 
من اخلروج املخيب من الدور ثمن 
النهائي مل�نديال 2018 يف رو�سيا.

ورف�����س االحت���اد اال���س��ب��اين الك�سف 
لت�يل  م��ر���س��ح��ة  اأ����س���م���اء  اأي  ع����ن 
تدريب املنتخب، لكن و�سائل االعالم 
املحلية تتداول منذ ايام باأ�سماء عدد 
انريكي  ل�ي�س  منهم  امل��درب��ني،  من 

مدرب بر�سل�نة ال�سابق.
وك���ل���ف االحت������اد اال����س���ب���اين هيرو 
انطالق  ع�����س��ي��ة  امل��ن��ت��خ��ب  ب���ق���ي���ادة 
امل�نديال، وذلك بعد ان اقال املدرب 
ريال  مع  التفاقه  ل�بيتيغي  ج�لن 
اال���س��راف على فريقه  م��دري��د على 

عقب انتهاء البط�لة.
املدير  من�سب  يت�ىل  هيرو  وك��ان 
الريا�سي قبل امل�نديال، ثم ا�سندت 
اليه على عجل مهمة االدارة الفنية 
يف النهائيات، فخا�س املنتخب حتت 
ا�سرافه اربع مباريات مثرة وانتهى 
م�س�اره يف ثمن النهائي اثر خروجه 
بركالت الرتجيح امام رو�سيا 4-3 
اال�سلي  ال�قتني  يف  تعادلهما  بعد 

واال�سايف 1-1.
واأو����س���ح االحت�����اد اال���س��ب��اين “بعد 
معا،  كثرة  كيل�مرتات  �سافرنا  ان 
القدم  لكرة  اال�سباين  االحت��اد  ف��اإن 
وف����رن����ان����دو ه���ي���رو ي�����س��ع��ان حدا 

لعالقتهما«.
من�سبه  اىل  ال��ع���دة  هيرو  ورف�س 
االحتاد  يف  ريا�سي  كمدير  ال�سابق 
“�سيخ��س  ان��ه  م���ؤك��دا  اال���س��ب��اين، 
جديدا” بح�سب  اح��رتاف��ي��ا  حت��دي��ا 

االحتاد اال�سباين.
و���س��ك��ر االحت������اد اال����س���ب���اين هيرو 
بامل�س�ؤولية  و�سع�ره  التزامه  “على 

عندما ت�ىل قيادة املنتخب ال�طني 
يف ظروف غر عادية«.

ي��ع��ط االحت������اد اال����س���ب���اين اي  ومل 
ا�������س������ارات ح�������ل امل���������درب اجل���دي���د 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب، ل��ك��ن و���س��ائ��ل االع����الم 
اال�سبانية ت�سر منذ خروج املنتخب 
ال���ع���امل اىل ان االحت����اد  ك���اأ����س  م���ن 

اال�سباين يبحث عن مدرب جديد.
وذكرت تقارير �سحافية عدة ا�سماء 

كثرة منها ل�ي�س انريكي الذي قاد 
بر�سل�نة اىل عدد من االلقاب قبل 
م��سم  نهاية  يف  من�سبه  ي��رتك  ان 
فل�ري�س  وكيكي   ،2017-2016
وميغيل غ�نزاليز، وتردد اخرا ا�سم 
روب���رت���� م��ارت��ي��ن��ي��ز م���درب منتخب 
ب��ل��ج��ي��ك��ا ال������ذي اق�������س���ى ال����ربازي����ل 
رو�سيا  م�نديال  نهائي  ن�سف  وبلغ 

مل�اجهة فرن�سا.

وك��ان��ت ا���س��ب��ان��ي��ا، امل��ت���ج��ة م��ع قلب 
ال���دف���اع ه��ي��رو ب��ط��ل��ة ل��ل��ع��امل عام 
2010، بداأت م�س�ارها يف م�نديال 
الربتغال  م��ع  مثر  بتعادل  رو�سيا 
على  �سعبا  ف���زا  حققت  ث��م   ،3-3
اي��ران -1�سفر، قبل ان تتعادل مع 

املغرب 2-2.
وج���اء اإع���الن ري���ال م��دري��د تعاقده 
زين  للفرن�سي  خلفا  ل�بيتيغي  مع 

وان  خا�سة  مفاجئا،  زي���دان  ال��دي��ن 
ماي�  يف  م���دد  ك���ان  املنتخب  م���درب 
ع��ق��ده م��ع االحت����اد اال���س��ب��اين حتى 

.2020
وقال رئي�س االحتاد االإ�سباين ل�ي�س 
اقالة  ق��رار  اع��الن  ل��دى  روبيالي�س 
امل�نديال  انطالق  قبيل  ل�بيتيغي 
“وجدنا اأنف�سنا م�سطرين للتخلي 
“املنتخب  م�سيفا  املدرب”،  ع���ن 
ال�طني ينتمي جلميع االإ�سبان هذا 

قرار كان علينا اتخاذه«.
هيرو  ف��رن��ان��دو  “�سيت�سلم  وت��اب��ع 
كاأ�س  ال���ط��ن��ي يف  امل��ن��ت��خ��ب  م��ه��م��ة 

العامل يف رو�سيا«.
التقطته  ف��ي��دي���  م��ق��ط��ع  وب��ح�����س��ب 
اأن  ب��دا  االإ�سبانية،  املحطات  اح��دى 
مل  للمنتخب  كمدير  نف�سه  هيرو 
قام  ال��ت��ي  ع��ن اخل��ط���ة  را�سيا  يكن 
ب��االإع��الن عن  بها ل�بيتيغي وري��ال 

تعاقدهما يف هذا الت�قيت.
وبدا احل�ار بينهما حامي ال�طي�س 
رغم اأن املدافع ال�سابق الذي خا�س 
جت���رب���ة ت���دري���ب���ي���ة م��ت���ا���س��ع��ة مع 
ري��ال اأوف��ي��ي��دو اال���س��ب��اين يف م��سم 
الغالبية  اأم�سى   ،2017-2016
النادي  يف  م�����س��رت��ه  م���ن  ال��ع��ظ��م��ى 
امللكي )1989 حتى 2003( وت�ج 
م��ع��ه ب��ك��ل االأل���ق���اب امل��م��ك��ن��ة، بينها 
ودوري  م����رات   5 امل��ح��ل��ي  ال������دوري 

ابطال اوروبا 3 مرات.
ري��ال مدريد  مل��درب  م�ساعدا  وعمل 
ان�سيل�تي،  االإيطايل كارل�  ال�سابق، 

يف م��سم 2015-2014.
وخ��ا���س ه��ي��رو ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
دولية �سجل  مباراة   89 عاما   51
اربع  و����س���ارك يف  ه���دف���ا،   29 ف��ي��ه��ا 
ب��ط���الت ل��ك��اأ���س ال��ع��امل يف 1990 
ويف  و2002،  و1998  و1994 
 1996 كاأ�س اوروبي مرتني عامي 

و2000.

منتخب  “حلم”  بت�ا�سل  الكرواتية  ال�سحف  اأ���س��ادت 
ب��الده��ا ل��ك��رة ال��ق��دم يف ك��اأ���س ال��ع��امل يف رو���س��ي��ا، وذلك 
النهائي،  ال���دور ن�سف  ان��ك��ل��رتا يف  مل��الق��اة  ت��اأه��ل��ه  غ��دة 

بف�زه على البلد امل�سيف بركالت الرتجيح.
 3-4 الرتجيح  بركالت  رو�سيا  على  كرواتيا  وتف�قت 
)ال�قت االأ�سلي 1-1 واال�سايف 2-2(، يف املباراة التي 
النهائي  ن�سف  لتبلغ  �س�ت�سي،  يف  ال�سبت  ليل  اأقيمت 

للمرة الثانية يف تاريخها. 
وك���رر املنتخب ال���ذي ي��ق���ده الع��ب خ��ط ال������س��ط ل�كا 
وزمالوؤه  �س�كر  داف�ر  الذي حققه  االجناز  م�دريت�س، 
اأول  يف  النهائي  ن�سف  ال���دور  ببل�غ   ،1998 ال��ع��ام  يف 

م�ساركة لكرواتيا كدولة م�ستقلة.
�سدر  ع��ل��ى  ن�ف��ستي  �سب�رت�سكي  �سحيفة  وع��ن���ن��ت 
النهائي(  “م��سك� )حيث يقام ن�سف  �سفحتها االأوىل 

نحن قادم�ن«.
عاما،   20 بعد   ... يت�ا�سل  الكرواتي  “احللم  اأ�سافت 
ن��ح��ن يف ال����دور ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���س ال���ع���امل. وفيه 
�سن�اجه االنكليز الذين يدين�ن لنا منذ عام 2009”، 
اأمام  ال��ك��روات��ي  املنتخب  خ�����س��ارة  اىل  اإ����س���ارة  يف  وذل���ك 

 ،2009 �سبتمرب  يف   5-1 الثالثة” بنتيجة  “االأ�س�د 
والتي   ،2010 العامل  لكاأ�س  امل�ؤهلة  الت�سفيات  �سمن 

مل يتمكن املنتخب الكرواتي من بل�غها.
واأتت تلك اخل�سارة بعد عام من خ�سارة مذلة لكرواتيا 
�سمن  واأي�سا  نف�سها،  انكلرتا  �سد   4-1 اأر�سها  على 

الت�سفيات امل�ؤهلة مل�نديال 2010.
ون�هت ال�سحف باأداء املنتخب الرو�سي ال�سبت، م�سرة 
حياة  مبئة  يتمتع�ن  “كان�ا  ال��رو���س  الالعبني  ان  اىل 

وبب�ساطة مل يرغب�ا بامل�ت«.
االأوىل  �سفحتها  على  “ي�تارنيي”  �سحيفة  ون�سرت 
�س�رة للكرواتي ايفان راكيتيت�س وه� يحتفل بت�سجيل 
ال  “الكرواتي�ن  ع��ن���ان  م��ع  احلا�سمة  ال��رتج��ي��ح  رك��ل��ة 
ي�ست�سلم�ن!”، م�سيفة “كرواتيا يف ن�سف نهائي كاأ�س 
العامل، الذي غابت عنه لع�سرين عاما، الذي مل تتمكن 

من االقرتاب منه لع�سرين عاما«.
العا�سمة  ���س���ارع  يف  امل�سجعني  اآالف  ع�سرات  واحتفل 
زغ��رب وم��دن اأخ��رى حتى فجر االأح��د، حاملني اأعالم 

بالدهم يف ال�ساحات العامة وال�س�ارع.

ال�شحف الكرواتية ت�شيد 
بتوا�شل »احللم« 

والد اوزيل يحثه على ترك املنتخب االأملاين 

الك�شف عن موعد و�شول رونالدو ملعقل يوفنتو�س
كري�ستيان�  الربتغايل  اأن  اإيطالية،  اإعالمية  م�سادر  ذك��رت 
رون��ال��دو، جن��م ري��ال م��دري��د االإ���س��ب��اين، ب��ات على بعد خط�ة 
م�عد  عن  كا�سفة  ي�فنت��س،  ل�سف�ف  االن�سمام  من  واح��دة 

و�س�له اإىل معقل الي�يف.
واأو�سحت �سبكة “ميديا �ست” االإيطالية اأن خ�رخى مينديز 
ي���م غد  رون��ال��دو  اأك��د و�س�ل  الربتغايل،  النجم  اأعمال  وكيل 
الثالثاء اإىل مدينة ت�رين� معقل نادي الي�يف لتقدميه ل��سائل 

اأعمال  وكيل  اأن  واأ�سافت  العج�ز.   ال�سيدة  بقمي�س  االإع��الم 
وذلك  م��دري��د،  وا�ستمر يف  اإىل ميالن�  رحلته  األ��غ��ى  رون��ال��دو 
من اأجل ال��س�ل اإىل اتفاق مع اإدارة ريال مدريد على رحيل 

النجم الربتغايل واإنهاء كل التفا�سيل اخلا�سة بال�سفقة.
بيبي  ي�فنت��س،  لنادى  التنفيذي  املدير  اأن  ال�سبكة  واأ���س��ارت 
ماروتا، تلقى ات�ساال هاتفيا يف ال�ساعات االأخرة من خ�رخى 
يك�ن  �س�ف  رون��ال��دو  كري�ستيان�  ب��اأن  خاللها  وع��ده  مينديز، 

الع��ب��ا يف ���س��ف���ف ف��ري��ق ال�����س��ي��دة ال��ع��ج���ز ب��داي��ة م��ن امل��سم 
املقبل.

يذكر اأن رونالدو ت��سل اإىل اتفاق ب�ساأن البن�د ال�سخ�سية يف 
“�ساروخ ماديرا” على  اإذ �سي�قع  عقده مع النادي االإيطايل، 
خالله  من  ويح�سل   ،2022 ع��ام  حتى  بالي�يف  يربطه  عقد 
ي���رو، وفقا ل�سحيفة  30 ملي�ن  اإىل  على رات��ب �سن�ي ي�سل 

“اآ�س” االإ�سبانية.

هيريو يتخلى عن تدريب منتخب ا�شبانيا 

�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعل�ب  بن  حممد  اأك��د 
نادي العني الريا�سي لال�ستثمار باأن مدرب منتخب كرواتيا 
باأنه  اأثبت  ال�سابق  زالتك� داليت�س مدرب فريق نادي العني 
مدرب كبر على م�ست�ى العامل ، بعد اأن قاد منتخب بالده 
للمربع الذهبي لكاأ�س العامل لكرة القدم مع كبار منتخبات 
ال���ع���امل ب��ع��د ت��خ��ط��ي م�����س��ي��ف��ه ال���رو����س���ي ���س��اح��ب االأر�����س 
ليله  الرتجيحية  اجل��زاء  4-3 بركالت  بنتيجة  واجلمه�ر 
اإ�ستاد في�ست االأوملبي يف �س�ت�سي الرو�سية  اأم�س االأول على 
يف ختام مباريات دور الثمانية حيث كان منتخب كرواتيا ه� 

ريال مدريد  بقيادة جنم  املباراة  امتداد زمن  االأف�سل على 
كابنت الفريق ل�كا م�دريت�س لي�سرب م�عدا للقاء املنتخب 
اأن تخطى بدوره  االأربعاء بعد  ال�سعب بعد غد  االجنليزي 
املنتخب ال�س�يدي بهدفني نظيفني ، مما ي�ؤكد ع�دة الكرة 
للدور  اأوروب���ي  رباعي  تاأهل  بعد  جمدها  ل�سابق  االأوروب��ي��ة 
اأوروبياً  ، لي�سبح اللقب  ن�سف النهائي بكل جدارة واقتدار 
للمرة ال� 12 يف تاريخ امل�نديال، من بني 21 ن�سخة اأقيمت 
منذ عام 1930 حتى 2018 وبالتايل ي�ؤكد عمق الفائدة 

التي حتققت من االحرتاف الكروي مقارنة بلغة االأرقام.

العاملي  الكرواتي  امل��درب  قيادة  اأن  الدرعي  حممد  واأ���س��اف 
ملنتخب مغم�ر  ال�سابق  العني  فريق  م��درب  داليت�س  زالتك� 
غر مر�سح قبل بدء ت�سفيات م�نديال رو�سيا ي�ؤكد حنكته 
ب��ه��دوء وث��ق��ة دون التفات  ب���الده  وخ��ربت��ه واإدارت����ه ملنتخب 
ال�سلبية والذي ميثل ن�عا من  ل��سائل االإعالم والت�ا�سل 
النجاح واملثالية التي عرف بها حلبه لعمله دون �سجيج ويف 
ذلك رد على اجلميع ، ويكفيه فخرا تقدير ك�لندا غرابار 
كيتاروفيت�س، رئي�سة كرواتيا، التي اأ�سادت بقيادة اأبن بلدها 
العامل  لكاأ�س  النهائي  ن�سف  للدور  كرواتيا  ملنتخب  زالتك� 

برو�سيا 2018 بعد اأن حقق ف�ًزا رائعا على ح�ساب منتخب 
رو�سيا �ساحب االأر�س واجلمه�ر بنتيجة 6-5 بعد ركالت 
بالتعادل  واالإ�سايف  االأ�سلي  ال�قتني  نهاية  الرتجيح، عقب 
بهدفني لكل فريق يف دور الثمانية لي�ستعد ملالقاة اإجنلرتا 
فخ�رة  واإين   ، جميعا  ل��ه��م  القلبية  التهنئة  اأزف  ،ل��ذل��ك 
ال�طني  املنتخب  قمي�س  ل�سعار  قبلة  واأمنح  ال�سعب،  لهذا 
ونهر  ال��دان���ب  ون��ه��ر  االأدري��ات��ي��ك��ي  للبحر  وك��ذل��ك  االأول، 
بعد غد  والليل!« وم�عدنا  النهار  ط���ال  فلتحتفل�ا  دراف��ا، 

االأربعاء.

حممد بن ثعلوب: 

مدرب منتخب كرواتيا زالتكو داليت�س مدرب فريق نادي العني ال�شابق اأثبت باأنه مدرب كبري على م�شتوى العامل
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الفجر الريا�ضي

اك��ت��م��ل ع��ق��د امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي ل��ك��اأ���س ال��ع��امل 2018 يف كرة 
القدم، بان�سمام كرواتيا وانكلرتا اىل فرن�سا وبلجيكا، اإال ان 
املنتخبات االأربعة لن تهناأ ط�يال مبا حققته: ت�قف لي�مني 
النهائية...  املباراة  دائما على  النهائي والعني  وينطلق ن�سف 
يف  وبلجيكا  فرن�سا  النهائي:  ن�سف  م�اجهتا  حددت  واللقب. 
�سان بطر�سب�رغ الثالثاء )18،00 ت غ(، ويف الت�قيت نف�سه 
م��سك�،  يف  ل�جنيكي  ملعب  على  وكرواتيا  انكلرتا  االأرب��ع��اء 
يف  االفتتاحية  املباراة  احت�سن  وال��ذي  امل�سيفة  املالعب  اأب��رز 

14 ي�ني�، وي�ستعد للنهائية يف 15 ي�لي�.
انتهت 60 مباراة من اأ�سل املباريات ال� 64 للحدث الكروي 
الذي ينتظره مئات املاليني من ع�ساق الكرة امل�ستديرة ح�ل 
60 م���ع��دا حافال باملفاجاآت  اأع�����ام.  اأرب��ع��ة  ال��ع��امل م��رة ك��ل 

واالأهداف وحلظات الفرح واحلزن واالأمل.
كربى املفاجاآت كانت اأملانيا حاملة اللقب. اأبطال العامل اأربع 
املر�سحني  اأب��رز  كان�ا من   ،2014 الربازيل  اآخرها يف  مرات 

بلقبه منذ  اأول منتخب يحتفظ  ي�سبح�ا  الأن 
1962. لكن م�سر املان�سافت كان مماثال 
الإيطاليا وا�سبانيا يف الن�سختني االأخرتني: 

حامل لقب ي�دع من الدور االأول.
مل يقت�سر ال�داع املفاجئ على املنتخبات، بل 

اأي�سا. اجلميع  االأ�سماء  درب��ه  اأخ��ذ يف 
اللذين  ال��الع��ب��ني  ينتظر  ك��ان 

ت���ق���ا����س���م���ا ج�����ائ�����زة ال����ك����رة 
ال��ذه��ب��ي��ة الأف�����س��ل العب 

االأع��������ام  يف  ال����ع����امل  يف 
ال����ع���������س����رة االأخ������������رة، 

لي�نيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
والربتغايل  م��ي�����س��ي 
رونالدو.  كري�ستيان� 
االآم���ال،  االأول  خيب 

م�����ت�����ع�����را ومل  ب������������داأ 
يتمكن من ان يحمل منتخب 

بالده اىل اأبعد من الدور ثمن 
النهائي )خ�سارة اأمام فرن�سا 

من  ال���ربت���غ���ايل   .)4-3
امل���ن��دي��ال من  جهته دخ��ل 
و�سجل  ال��ع��ري�����س،  ال��ب��اب 
املباراة  م��ن  “هاتريك” 
ا�سبانيا  ����س���د  االأوىل 
3-3. ثمن النهائي كان 
اأي�������س���ا حم��ط��ة ال������داع 
بطل  ب��������الده  مل���ن���ت���خ���ب 
اوروبا اأمام االأوروغ�اي 

.2-1
ودع مي�سي  ورونالدو 
الي�م  يف  امل����ن���دي���ال 
ن���ف�������س���ه، وي����رج����ح ان 
العاملي  امل�����س��رح  ه����ذا 
لن يتاح له جمددا ان 

ينبهر مب�هبتهما.
بطلة  ا���س��ب��ان��ي��ا  ح���ظ 
ي���ك���ن  مل   2010

اأف�سل وودعت من الدور ثمن النهائي على يد رو�سيا امل�سيفة 
اأزمة  خلفية  على  امل�نديال  ب��داأت  بعدما  الرتجيح،  بركالت 
بدال  هيرو  فرناندو  وتعيني  ل�بيتيغي  ج�لن  مدربها  اإقالة 

منه.
اآخ���ر االأ���س��م��اء ك��ان ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار. اأغ��ل��ى الع��ب يف العامل 
ال�داع  وتع�ي�س  ال�ساد�س  باللقب  م�اطنيه  اآم��ال  يحمل  كان 
النهائي  ن�سف  يف   7-1( اأر�سه  على   2014 مل�نديال  امل��ذل 
الثالث(.  املركز  مباراة  يف  ه�لندا  اأم��ام  �سفر3-  اأملانيا،  اأم��ام 
ب�سبب  اأ�سهر  لثالثة  غ��اب  بعدما  حياله  اأك���رب  ك��ان  ال��رتق��ب 
املنتخب.  األ���ان  للدفاع عن  املنا�سب  ال�قت  اال�سابة، وعاد يف 
حت�سن اأداوؤه الكروي تدريجا بعد املباراة االأوىل وحتى اخلروج 
املخيب كان ت�سرفه على   .2-1 النهائي  اأم��ام بلجيكا يف ربع 
اأر�س امللعب: بالغ يف التمثيل وال�سق�ط عند كل احتكاك مع 
مناف�س، وت�سنع االأمل واال�سابة ب�سكل جعله عر�سة النتقادات 

املدربني ول�سخرية ي�مية على م�اقع الت�ا�سل.
اأربعة منتخبات يف �سباق االأمتار االأخ��رة. فرن�سا تبحث عن 
لقب ثان يف تاريخها بعد 1998، وانكلرتا تريد االأمر نف�سه 
تريدان  وكرواتيا  بلجيكا   .1966 لعام  يع�د  انتظار  بعد 

اللقب االأغلى: االأول. لكليهما فر�سة ذهبية بجيلني 
م�دريت�س  ل�كا  بقيادة  كرواتيا  حاليا،  االأف�سل  من 
وايفان راكيتي�س وماري� ماندزوكيت�س، وبلجيكا مع 

اإدين هازار وكيفن دي بروين وروميل� ل�كاك�.
دائما ما تك�ن االأنظار متجهة اىل املهاجمني 

اأو  ال��ت��م��ري��رات احل��ا���س��م��ة  اأو ���س��ان��ع��ي 
امل�ستطيل  ب��ني خ��ط���ط  امل���ه���ب��ني 

االأخ�سر. لكن مباريات عدة يف امل�نديال الرو�سي كان �سانع� 
التح�ل فيها حرا�س املرمى. انكلرتا اكت�سفت ج�ردان بيكف�رد 
الذي تكفل يف ربع النهائي باإنقاذ �سباكه من حماوالت �س�يدية 
خطرة كانت كفيلة مبح� تقدم بالده -2�سفر. اختر اأف�سل 
العب يف مباراة ربع النهائي، وقال عنه مدربه غاريث �ساوثغيت 
انه “مثال ملا يجب ان يك�ن عليه حار�س مرمى حديث، يلم�س 
العديد من الكرات يف الدوري االنكليزي املمتاز، ثمة العديد 
من الكرات العر�سية التي ترفع اىل داخل املنطقة، هنا نحتاج 

اىل �سفات خمتلفة«.
الثالث.  اخل�سبات  ب��ني  ب��رز  ال��ذي  ال�حيد  بيكف�رد  يكن  مل 
قائد فرن�سا ه�غ� ل�ري�س كان حا�سما يف م�اجهة االأوروغ�اي 
�سد  ك�رت�ا  تيب�  البلجيكي  ومثله  -2�سفر،  النهائي  ربع  يف 
لقلب  �سعيا  ال��ث��اين  ال�س�ط  يف  الكا�سح  وهج�مها  ال��ربازي��ل 
ب���ج��ه حماوالت  ك���رت���ا  �سمد  نتيجة  وه��ي   ،2-1 ال��ت��اأخ��ر 

تبديلها.
ايفرت�ن،  بيكف�رد  االن��ك��ل��ي��زي:  ال���دوري  م��ن  ث��الث��ة ح��را���س 
الكرواتي  اليهم  ان�سم  ت�سل�سي.  وك���رت���ا  ت�تنهام  ل�ري�س 
دانيال �س�با�سيت�س الذي ت�سدى لثالث ركالت جزاء 
ال��دمن��ارك، يف م��ب��اراة �سمن ثمن  ترجيح �سد 
النهائي برز فيها اأي�سا حار�س االخرة كا�سرب 
�سمايكل. ال�حيد الذي خيب الت�قعات كان 
ال���ذي مل يظهر  اال���س��ب��اين داف��ي��د دي خيا 

كاأحد اأف�سل احلرا�س عامليا.
اأو  املهاجمني  االأه���داف من  ت��اأت  مل 
طريق  يعرف�ن  الذين  الالعبني 
املرمى عن ظهر قلب فقط. من 
افتتح الت�سجيل لفرن�سا يف ربع 
ال��ن��ه��ائ��ي ���س��د االأوروغ�������اي؟ 
فاران.  راف��اي��ل  ال��دف��اع  قلب 
م����ن اف���ت���ت���ح الإن����ك����ل����رتا �سد 
نف�سه؟  ال�������دور  يف  ال�������س����ي���د 
املدافع هاري ماغ�اير. من كان 
ت�سم  التي  لك�ل�مبيا  م�سجل  اأف�سل 
وخامي�س  فالكاو  رادام��ي��ل  الثالثي 
 2014 م�نديال  ه��داف  رودريغيز 
وخ����ان ك�����ادرادو يف خ��ط املقدمة؟ 
امل���داف���ع ي���ري م��ي��ن��ا )3 اأه�����داف(. 
مع  لل�س�يد  م�سجل  اأف�سل  ك��ان  من 
اأندريا�س  ال��ق��ائ��د  امل���داف���ع  ه���دف���ني؟ 

كرانغفي�ست.
امل��ف��ارق��ات، مل يكن غريبا  يف م���ن��دي��ال 
على الئحة  ا�سمهم  امل��داف��ع���ن  ي��دون  ان 
العديد  اعتماد  ظل  ويف  الهدافني،  اأب��رز 
من املنتخبات على خطط دفاعية، كانت 
ال�سربات الثابتة مفتاحا للت�سجيل، بدال 

من الهجمات واالخرتاقات.
�سيلجاأ اجلميع من مدربني  وغ��دا  الي�م 
ح�ساب  ج�������ردة  اإج����������راء  اىل  والع����ب����ني 
الثالثاء،  م��ن  ب��دءا  املا�سية.  لالأ�سابيع 
للدوران جمددا،  امل�نديال  �ستع�د عجلة 
وهذه املرة، الكاأ�س الذهبية مل تعد بعيدة. 

مباراتان، ف�زان، ال اأكر.

نيمار  الربازيلي  القدم  ك��رة  و�سل جنم  رمب��ا 
بهذا  م��ت��ف���ق��اً  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  اإىل  ���س��ي��ل��ف��ا  دا 
والربتغايل  مي�سي  لي�نيل  االأرجنتيني  على 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��� رون����ال����دو، ال���ل���ذي���ن خ���رج���ا مع 
كاأ�س  لبط�لة  الثاين  ال��دور  من  منتخبيهما 
العامل 2018 برو�سيا، لكنه مل يقدم يف هذه 
الكافية  بالدرجة  ن�سجه  ي�ؤكد  ما  البط�لة 

ل�راثة عر�س االأ�سط�رتني مي�سي ورونالدو.
املربع  فعاليات  ال��ث��الث��ة  ال��الع��ب���ن  وي�ساهد 
ال��ذه��ب��ي ل��ل��م���ن��دي��ال ال���رو����س���ي ب��ع��دم��ا ودع 
بالهزمية  ال��ب��ط���ل��ة  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ال����دور  م���ن  اأم������ام ن���ظ���ره ال��ف��رن�����س��ي 4-3 
اأمام   2-1 الثاين، وخ�سر املنتخب الربتغايل 
نيمار  �سقط  فيما  ال����دور،  بنف�س  اأوروغ������اي 
اأمام  الربازيلية  ال�سامبا  راق�سي  من  ورفاقه 
الثمانية  دور  يف   2-1 البلجيكي  امل��ن��ت��خ��ب 

للبط�لة اجلمعة.
وف�سل نيمار )26 عاماً( يف اأن يقدم للمنتخب 
الربازيلي وجماهره ما يليق بالت�قعات التي 

�سبقته اإىل البط�لة.
واحلقيقة اأن نيمار، اأغلى العب يف تاريخ كرة 
عناوين  م��ن  الكثر  ج��ذب  االآن،  حتى  ال��ق��دم 
ولكن  االإع���الم،  وو�سائل  ال�سحف  االأخ��ب��ار يف 
الذي  االأداء  م�����س��ت���ى  ب��ف�����س��ل  ي��ك��ن  مل  ه���ذا 
ال�سق�ط  عملية  يف  للمبالغة  واإمن���ا  يقدمه 
على االأر�س بعد كل عرقلة يتعر�س لها على 

طريقة األعاب الفيدي�.
م�سففي  م��ن  اثنني  اأي�ساً  نيمار  وا�سطحب 
على  املعلق�ن  واأك���د  رو���س��ي��ا،  اإىل  معه  ال�سعر 

طرق ت�سفيف ال�سعر اأن الالعب ظهر بخم�س 
ت�سفيفات خمتلفة.

نيمار هدفني و�سنع هدفاً  �سجل  املقابل،  ويف 
فقط خالل م�سرته يف البط�لة.

االإ�سبانية  “اآ�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���دم���ت  ك���م���ا 
امل�ست�ى  مل����دى  ج���دي���داً  م���ع���ي���اراً  ال��ري��ا���س��ي��ة 
البط�لة،  ن��ي��م��ار يف  ق��دم��ه  ال����ذي  ال�����س��ع��ي��ف 
بني  ل��ل��راأي  ا�ستطالعاً  ال�سحيفة  اأج���رت  اإذ 
م�����س��ج��ع��ي ري����ال م���دري���د ع���ن ال���الع���ب الذي 
الفرن�سي  واح���ت���ل  ح��ال��ي��اً،  ال���ري���ال  ي��ح��ت��اج��ه 

باري�س  نيمار يف �سف�ف  زميل  مبابي  كيليان 
بن�سبة  االأول  املركز  الفرن�سي  جرمان  �سان 
نيمار،  بفارق هائل عن  االأ�س�ات  %89 من 
بلغ  اال�ستطالع  يف  امل�ساركني  ع��دد  ب��اأن  علماً 

م�سجع. األف   180
وكان نيمار انتقل يف بداية امل��سم املا�سي من 
�سان جرمان  باري�س  اإىل  االإ�سباين  بر�سل�نة 
اللعبة  ت��اري��خ  االأع��ل��ى قيمة يف  ه��ي  يف �سفقة 
حتى االآن، فيما يحتل مبابي املركز الثاين يف 
قائمة اأغلى �سفقات انتقال العبي كرة القدم 

يف التاريخ منذ انتقاله من م�ناك� الفرن�سي 
اإىل �سان جرمان اأي�ساً.

الربازيلية يف  القدم  كرة  اأ�ساطر  ومل يرتدد 
الف�ز  يف  الفريق  مع  ف�سله  على  نيمار  انتقاد 
باللقب العاملي. و�سجل نيمار هدفاً للمنتخب 
بالدور  ك��ستاريكا  اأمام  الربازيلي يف مباراته 
امل�نديال  يف  ال��ث��اين  ه��دف��ه  اأح���رز  ث��م  االأول، 
ال��رو���س��ي خ��الل م��ب��اراة ال��ف��ري��ق اأم���ام نظره 

املك�سيكي بدور ال�ستة ع�سر.
البلجيكي  املنتخب  م���اج��ه��ة  يف  ف�سل  ولكنه 
بدور الثمانية والتي كان فيها الفريق باأم�س 

احلاجة جله�ده واأهدافه.
ويرى بع�س النقاد اأن ال�سبب يف االأداء املحبط 
ل��ن��ي��م��ار يف امل����ن���دي���ال ال���رو����س���ي ي���رج���ع اإىل 
الن�سف  الالعب يف  التي عانى منها  االإ�سابة 
الثاين من امل��سم املا�سي، فيما راأى اآخرون اأن 
م�ست�ى الالعب بداأ يف التده�ر ب�سكل فعلي 

منذ رحيله عن بر�سل�نة اإىل �سان جرمان.
�سحيفة  ن�سرتها  م��ق��اب��ل��ة  يف  ���س���ؤال��ه  ول����دى 
عما  املا�سية،  اجلمعة  االإ�سبانية  “اإمل�ندو” 
اإذا كان نيمار و�سل مل�ست�ى رونالدو ومي�سي، 
قال املدير الفني االأ�سبق للمنتخب الربازيلي 
م�ست�ى  “تط�ر  ���س��ك���الري:  فيليبي  ل���ي��ز 
من  كثراً  واق��رتب  بر�سل�نة  يف  كثراً  نيمار 

م�ست�اهما«.
واأو�سح: “لكن هذا ال يحدث بني ي�م وليلة.. 
اإن���ه ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�����س��ح��ي��ح، ول��ك��ن��ه م��ا زال 
نف�س  يف  ي�سبح  رمب��ا  ال���ق��ت،  لبع�س  بحاجة 

م�ست�اهما يف غ�س�ن عام اأو عامني«.

عقد املربع الذهبي اكتمل 

العيلن عللى املباراة النهائية يف مونديال رو�شيا
ل�  ن�يل  ال��ق��دم  لكرة  الفرن�سي  االحت���اد  رئي�س  اعترب   
ملناف�سات  النهائي  ال��دور ن�سف  املنتخب  بل�غ  ان  غريت 
كاأ�س العامل يف رو�سيا “غر كاف”، مت�قعا يف ح�ار مع 
دور  بلجيكا يف  �سد  �سعبة  مباراة  بر�س،  فران�س  وكالة 

االأربعة، تنتهي بف�ز منتخب بالده.
يف ما ياأتي ن�س احل�ار مع ل� غريت الذي ت�سعى بالده 
بقيادة املدرب ديدييه دي�سان، الإحراز لقب كاأ�س العامل 
على   1998 م�نديال  بعد  تاريخها  يف  الثانية  للمرة 

اأر�سها:
- �س�ؤال: هل تعد كاأ�س العامل احلالية ناجحة بالن�سبة 

للمنتخب االأزرق؟
* ل� غريت: “لدينا جزء اأول ايجابي جدا. كنا نتخيل 
اننا �سن�سل اىل املربع االأخر، ونحن فيه. االآن، هذا غر 
كاف. العديد من املنتخبات الكبرة خرجت، ومناف�سنا 
املقبل يتمتع بن�عية جيدة. �ستك�ن مباراة متقاربة جدا 
بالتاأكيد بني منتخبني يعرفان بع�سهما البع�س جيدا. 
لن تك�ن مباراة �سهلة، اال ان فرن�سا را�سية عن بل�غها 

الدور ن�سف النهائي«.
باتت  واأملانيا وا�سبانيا، هل  �س�ؤال: يف غياب الربازيل   -

فرن�سا املر�سحة؟
اننا  اعتقد  ذل��ك.  نق�ل  ان  “كال، ال ميكننا  ل� غريت: 

اأ�سعب،  رمب��ا  ك��ان  االأول  ال���دور  جيد.  ب�سكل  عملنا 
ذل���ك، قدمنا  بعد  ب��ال م�ساكل.  ع��ربن��اه  ان��ن��ا  اال 

ثمن  يف  االأرجنتني  )�سد  كبرتني  مباراتني 
النهائي(. كان  النهائي واالأوروغ����اي يف ربع 
اننا مل نكن يف خطر  ثمة ترقب بالطبع، اال 
التي  االأخ�����رى  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ن���رى  ... ع��ن��دم��ا 

تنتهي مبارياتها بعد التمديد اأو بركالت 
الرتجيح، نتاأكد باأننا �سيطرنا على 

مبارياتنا«.
- �س�ؤال: ما هي مفاتيح املباراة 

يف م�اجهة بلجيكا؟
* ل� غريت: “ثمة العديد 

م��ن امل����اه���ب ال��ف��ردي��ة يف 
البلجيكية،  الت�سكيلة 

ورمبا ت�سكيلتنا تعتمد 
على  اأك��������رب  ب�������س���ك���ل 
اجلماعي.  ال��ع��م��ل 
����س���ت���ك����ن امل�����ب�����اراة 
م���ت���ق���ارب���ة ج����دا. 
مباراتهم  تابعت 

االأخرة )�سد 
ال���ربازي���ل يف 

ربع النهائي(، 
وا�����س����ت����ح����ق�����ا 

علينا   ... العب�ر 
الالعبني  م��ن  احل���ذر 

ال����ذي����ن ي��ت��م��ت��ع���ن ب���ق���درات 
�سريع�ن  ه����م  ك����ب����رة.  ف��ن��ي��ة 

ي�ستمتع�ن  ب��اأن��ه��م  ن�سعر  ج���دا. 
باللعب«.

ت���ن���ظ���رون اىل  ك���ي���ف  �������س�������ؤال:   -
البلجيكي اإدين هازار؟

هذا  “اأحب  غ���ري���ت:  ل����   *
ال���الع���ب ك���ث���را. ل���� كان 

اجلهة  ع����ل����ى  ي���ل���ع���ب 
فرن�سا  م��ع  امل��ق��اب��ل��ة 
ل��ق��ل��ت ال��ع��دي��د من 

االأم�ر االيجابية اال�سافية عنه �ساحكا. على امل�ست�ى 
بتحريك  ي��ق���م  م��ا  دائ��م��ا  لالنتباه.  الف��ت  ه���  التقني، 
فريقه. لديه كل ال�سفات، ي�سجل االأهداف... بالن�سبة 

اإيل ه� العب هائل«.
- ����س����ؤال: ف��رن�����س��ي��ا، ه��ل مي��ك��ن امل��ق��ارن��ة ب��ني منتخبي 

و1998؟  2018
“لطاملا اعتقدت ان املقارنة بني احلقبات  * ل� غريت: 
�سعبة. اأ�ساليب احلياة تتغر. لدينا فريق �ساب جدا، اال 
ان العبيه ان�سجم�ا كما ل� انهم �س�يا منذ فرتة ط�يلة. 
انطروا اىل بنجامان بافار، يعطينا االنطباع باأنه العب 
اأع�ام،  �ستة  اأو  خم�سة  منذ  املنتخب  ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سي 
اأو ل�كا�س هرنانديز... لن اأقارن جيلني يف�سل بينهما 
عقدان من الزمن. على اأي حال، لدى اجلميع الرغبة 
نف�سها بالف�ز. القمي�س االأزرق يحظى باالحرتام، هم 
جمم�عة ق�ية مع احرتام يف ما بينهم. ال اأحد ي�ستخدم 

�سمر اأنا«.
- �س�ؤال: هل تغر ب�ل ب�غبا وهل وجدمت ان انط�ان 

غريزمان يعاين يف امل�نديال؟
* ل� غريت “)ب�ساأن ب�غبا( ه� جيد جدا يف املجم�عة. 
اأر�س  ع��ل��ى  بقليل  اأف�����س��ل  )اأداء(  ت��ق��دمي  ميكنه  رمب���ا 
يعطي  ان  امكانية  لديه  باالأم�س،  ذلك  له  قلت  امللعب. 
امل��زي��د ... ب�����س��اأن غ��ري��زم��ان ق����راأت حت��ل��ي��الت ال 
ت��ت��الق��ى م���ع م���ا اأف���ك���ر ب���ه. ق���د ي��ك���ن عانى 
بع�س ال�سيء بداية، لكن يف املباراة االأخرة 
لالأول  حا�سمة  مت��ري��رة  ب��ه��دف��ني  ���س��اه��م 
و�سجل ال��ث��اين. ت���رون م��ا ي��ق���م ب��ه: كرة 
ظهر  ث��م  اأي�سر،  ظهر  �سائعة، 
اأمي���������ن... ه����� ي����ق�����د. ال 
الحظتم  اذا  اأع�����رف 
ه����رن����ان����دي����ز  ان 
ال���������ظ���������ه���������ر 
كان  االأي�������س���ر 
اىل  مي�����ي�����ل 
ال������ت������ق������دم 
ب�����������س�����ك�����ل 
ك�������������ب�������������ر 
كنا  ع��ن��دم��ا 
مني  متقد
ع�������������ل�������������ى 

االأرج��ن��ت��ني، وه� 
غ��ري��زم��ان ق���ال ل���ه اإب���ق، 
متكامل،  الع��ب  ه�  ت�قف. 

ق�ي جدا تقنيا«.
- ����س����ؤال: م��ا راأي��ك��م مب��ا قام 
م����ب����اب����ي �سد  ك���ي���ل���ي���ان  ب�����ه 
���س��ج��ل هدفني  االأرج���ن���ت���ني 

ونال ركلة جزاء؟
* ل� غريت: “كان ظاهرة. 
ق���ام ب��ك��ل ����س���يء. ه���� ف��ت��ى ي��رغ��ب يف 
طبيعية  م�هبة  ولديه  االأه��داف  ت�سجيل 
لالحتفاظ بالكرة. ه� ا�ستثنائي. 19 عاما، 
ال يبلغ من العمر �س�ى 19 عاما، لكن ترون 

ما يق�م به...«.
- �س�ؤال: ت�قعاتكم ملباراة بلجيكا؟

* ل� غريت: “�سنف�ز. -1�سفر؟ ال يكفي. هدف 
يف كل �س�ط: -2�سفر«.

رئي�س االحتاد الفرن�شي يتوقع 
مبارة �شعبة مع بلجيكا

قالت م�سجعة رو�سية، بعد خروج منتخب بالدها من دور 
ربع النهائي لكاأ�س العامل، عقب الهزمية بركالت اجلزاء 
الرتجيحية اأمام كرواتيا، اأنها �سعيدة الأن الالعبني قام�ا 

مبهمة جيدة وقاتل�ا الآخر حلظة.
واأ�سافت امل�سجع اأثناء مغادرة �ساحة امل�سجعني يف اجلامعة 
اجلميع  لكن  ج��ي��د،  ب�سكل  »ل��ع��ب���ا  مب��سك�:  احلك�مية 

ي�سعر باالإحباط«.
يف  ترغب  التي  للجماهر  وجهة  كانت  امل�سجعني  �ساحة 
�سراء  ع��بء  تتحمل  اأن  دون  رو�سيا،  مب�نديال  االحتفال 

تذاكر املباريات.

م��ث��رة، حيث  ب���اأج����اء  ال�����س��اح��ات  امل�سجع�ن يف  وي��ح��ظ��ى 
املدن  كل  املباريات يف  ملتابعة  �سا�سات عمالقة  لهم  تت�فر 

امل�ست�سيفة للمباريات.
واأعربت م�سجعة اأخرى عن اأملها يف ف�ز كرواتيا باللقب: 

البطل«.  اأمام  خ�سرنا  كنا  اإذا  �سيئاً  االأمر  يك�ن  “لن 
وو�سعت اجلماهر اأمالها على احلار�س اإيغ�ر اكينفييف 

يف اللحظات االأخرة من املباراة.
اإيغ�ر  “اإيغ�ر،  اجل��زاء:  �سربات  خالل  امل�سجع�ن  و�ساح 

اإكينفييف«.
ارتداءهما  مع  رو�سيا  منتخب  ل�سالح  �ساب  ثنائي  و�ساح 

قمي�ساً يحمل عبارة: “اأنا مك�سيكي«.
�ساحة  يف  التقيا  رو�سيا  م��ن  وييفا  املك�سيك  م��ن  اليك�س 

امل�سجعني يف وقت �سابق من البط�لة.
قمي�سه  حتت  الرو�سي  للمنتخب  قمي�ساً  اليك�س  ارت��دى 
االأخ�سر ملنتخب املك�سيك، وقال: “البط�لة كانت فر�سة 

رائعة للنا�س ح�ل العامل ملالقاة بع�سهم البع�س«.
اأن  حيث  ه��ب��اء،  ت��اأت��ي  مل  الرو�سية  اجلماهر  اح��ت��ف��االت 
الن�سخة من كاأ�س العامل  اإجن��از منتخب بالدهم يف هذه 
غر م�سب�ق، اإذ بلغ الفريق دور ربع النهائي للمرة االأوىل 

منذ تفكك االحتاد ال�س�فيتي.

اجلماهري الرو�شية حتتفل رغم اخلروج من املونديال

نيمار يف كاأ�س العامل.. ق�شات �شعر تفوق عدد اأهدافه

القدم  لكرة  الفرن�سي  للمنتخب  االأمي���ن  الظهر  اأك��د 
بنجامان بافار ان الالعبني م�ستعدون خل��س احلرب 
ي�مني من  قبل  وذلك  دي�سان،  ديدييه  بقيادة مدربهم 
يف  العامل  لكاأ�س  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  بلجيكا  لقاء 
 2018 مل���ن��دي��ال  االأرب��ع��ة  دور  فرن�سا  وبلغت  رو���س��ي��ا. 
النهائي،  رب���ع  يف  -2�سفر  االأوروغ�������اي  ع��ل��ى  ب��ف���زه��ا 
جارتها  بطر�سب�رغ،  �سان  مدينة  يف  الثالثاء  وتالقي 

بلجيكا التي تف�قت على املنتخب الربازيلي 1-2.
وت�سعى فرن�سا اىل التت�يج باللقب العاملي للمرة الثانية 
يف تاريخها، بعدما اأحزرت لقب م�نديال 1998 على 
اإ�سافة  زي��دان،  الدين  زين  تقدمه  ذهبي  بجيل  اأر�سها 

اىل دي�سان الذي كان قائدا للمنتخب يف حينه.
ويف م�ؤمتر �سحايف قبل ي�مني من ن�سف النهائي، قال 
يعرف�ن  اجلميع  ج��دا،  مهم  “�سخ�س  دي�سان  ان  بافار 
ذلك، كان قائد منتخب فرن�سا وت�ج بلقب كاأ�س العامل. 
ال��ي���م ه��� امل����درب ون��ح��ن ن��ت��ط���ر ب��اإ���س��راف��ه، ه���ذا اأمر 

ا�ستثنائي«.
دي�سان  ان  ع��ام��ا،   22 البالغ  االأمي���ن  الظهر  واأ���س��اف 
اأنا  اجلميع،  بتط�ر  ت�ساهم  �سغرة  ن�سائح  “يعطي 
ان��ط��الق م�سرتي  ط���ي��ل على  وق��ت  ���س��اب ومل مي�س 

االحرتافية. ه� �سخ�س كبر ومدرب كبر«.
االأ�سا�سيني  الالعبني  ج��دا  جيد  ب�سكل  “يدير  وت��اب��ع 
واالح��ت��ي��اط��ي��ني ل���دي���ه ك��ل��م��ات ق����ي���ة حت���ف���زن���ا. نحن 

م�ستعدون خل��س احلرب معه«.
و�سجل بافار هدفه الدويل االأول مع املنتخب الفرن�سي 
 ،3-4 االأرج��ن��ت��ني  النهائي �سد  ال���دور ثمن  م��ب��اراة  يف 
وذلك بت�سديدة رائعة من خارج منطقة اجلزاء، و�سيك�ن 

على االأرجح اأ�سا�سيا كعادته يف املباراة �سد بلجيكا.
انه  الفرن�سي اىل  ���س��ان ج��رم��ان  ب��اري�����س  واأ���س��ار الع��ب 
مباراة  م���ن  ال��ف��خ��ذ  يف  االآالم  ب��ع�����س  ي��خ��ت��رب  ي����زال  ال 

االأوروغ�اي، اال انه �سيك�ن جاهزا ملباراة بلجيكا.
امل�ه�بني  بلجيكا  العبي  م�اجهة  عن  �س�ؤال  على  وردا 
وكيفن  ل�كاك�  وروميل�  ه���ازار  ادي��ن  الثالثي  ال�سيما 
كبر جدا،  “منتخب  بلجيكا  ان  بافار  قال  بروين،  دي 
مع مهاجمني كبار. لكن ال ن�سعر ب�سغط حمدد. لعبنا 
�سابقا �سد العبني كبار مثل االرجنتيني لي�نيل مي�سي 
اأحد.  ���س���اري��ز... ال نخاف من  واالأوروغ���ي��اين ل�ي�س 
الدفاع  م��ن  لنتمكن  الفيدي�  اأ�سرطة  بتحليل  �سنق�م 
املنتخب  مهاجمي  اىل  اإ���س��ارة  يف  �سدهم”،  جيد  ب�سكل 

البلجيكي.
للمرة  اللقب  الإح���راز  مر�سحة  فرن�سا  كانت  اذا  وعما 
الثانية، قال بافار “مر�سحة... االأكيد اننا نتحدث عن 
اأربعة منتخبات  اأي�سا. تتبقى  اأنف�سنا، لكن ثمة بلجيكا 
انكلرتا  اأي�����س��ا  ي�سم  ال���ذي  النهائي  ن�سف  )يف  ك��ب��رة 
وكرواتيا(. كل اأمر يف وقته، �سنح�سر االآن ب�سكل جيد 

لن�سف النهائي«.

بافار يوؤكد ا�شتعداد “الديوك” حلرب !



اأما�شيخو�س ملكة جمال احلمري 
"اأما�سيخ��س" مب�سابقة ملكة جمال  فازت االأتان )اأنثى احلمار( 

احلمر التي تعقد �سن�يا يف قرية م�نيكرا الك�ل�مبية.
مهرجان  اإق��ام��ة  على  ك�ل�مبيا  ب��سط  م�نيكرا  اأه���ايل  واع��ت��اد 
مالب�س  احلمر  يلب�س�ن  حيث  ع��ام��ا،   14 منذ  للحمر،  �سن�ي 
ي��غ��رق���ن��ه��ا مب�ساحيق  ب��ل  ب��ذل��ك  ي��ك��ت��ف���ن  م��زرك�����س��ة وح��ل��ى، وال 
امل�سهد،  االأت��ان بطلة  اأن�ثة  ال�سفاه، حتى ت�سبح  واأحمر  التجميل 

وقدرتها على اأ�سر قل�ب املزارعني.
وفازت بامل�سابقة االأتان اأما�سيخ��س، من بلدة "اأركاب�ك�" ل�ساحبها 
اإن  األفارو ل�بيز الذي عرب عن فخره و�سعادته بهذا الف�ز، وقال 
تلك املنا�سبة "مهمة للمزارعني الذين ال يهتم بهم اأحد لطبيعة 
االأ�سقر  ب�سعرها  اأما�سيخ��س  خرجت  وحينما  ال�سعبة".  حياتهم 
امل�ستعار، ورم��سها الرقيقة، وبردعتها ذات االأل�ان امل�سرقة، والتي 
طبعت عليها �س�ر ق�اقع متكنت من اأ�سر قل�ب املزارعني، وفازت 

بامل�سابقة من بني 59 اأتانا.

يفوزان ببطولة العامل حلمل الزوجات  
ورك�س�ا  اأكتافهم  على  �سديقاتهم  اأو  زوجاتهم  رج��ال   53 حمل   
فنلندا  يف  ال�سغرة  �س�نكاياريف  ببلدة  �ساعة  مل��دة  �سباق  يف  بهن 

و�سط تهليل اآالف امل�سجعني.
الثالث  التي جترى للعام  الزوجات  العامل حلمل  وجذبت بط�لة 
والع�سرين اآالف الزائرين اإىل البلدة التي يبلغ عدد �سكانها 4200 

ن�سمة فقط واكت�سبت متابعني يف اأنحاء العامل.
دول  يف  املتناف�س�ن  خاللها  من  يتاأهل  ر�سمية  م�سابقات  وجت��رى 
وقال  وا�ست�نيا.  وال�س�يد  وبريطانيا  املتحدة  ال�اليات  بينها  من 
منظم�ن اإن 53 زوجا مع زوجاتهم من 13 دولة �سارك�ا يف هذه 
ونرينجا  كركيلياو�سكا�س  فيت�اتا�س  ال��زوج��ان  وف��از  البط�لة. 
الرك�س  ت�سمن  ال��ذي  بال�سباق  ليت�انيا  م��ن  كركيلياو�سكيني 
العقبات. وهزم  العديد من  واجتياز  املياه  بركة من  واخل��س يف 
الزوجان بطل العامل الفنلندي تاي�ست� ميتينني الفائز بالبط�لة 
ب�سعادة  كركيلياو�سكا�س  �ساح  ال�سباق  انتهاء  وف���ر  م��رات.  �ست 

غامرة قائال "هذه زوجتي... اإنها االأف�سل".

ينجو من �شاعقة و�شقوط من ارتفاع �شاهق
جبال  مت�سلق  على  انطبق  مثل  �سدة"،  تقتله  ال  عمر  ل��ه  "من 
ب��ري��ط��اين، جن��ا م��ن امل����ت ب��اأع��ج���ب��ة بعد �سق�طه م��ن ارت��ف��اع 6 
اآالف قدم. وكان الرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي مل يتم 
الك�سف عن ه�يته ب�سبب ق�انني اخل�س��سية املطبقة يف النم�سا، 

يق�م بت�سلق جبال االألب النم�ساوية عندما وقع احلادث.
اأ�سيب  الرجل  اأن  اإال  ت�سر على نح� جيد  الت�سلق  وكانت عملية 
عا�سفة  نتيجة  ت�س�ء  اجل���ي��ة  االأح�����ال  ب���داأت  اأن  بعد  ب�ساعقة، 
رعدية مفاجئة، لي�سقط املت�سلق من ارتفاع يزيد عن 1800 مرت 

تقريبا، وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأنه متكن من  اإال  بالغة،  الربيطاين بجروح  اإ�سابة  وبالرغم من 
ال��س�ل اإىل هاتفه املحم�ل واالت�سال بخدمات الط�ارئ، والتي 
الرعدية  العا�سفة  ب�سبب  م�سعفا  االإنقاذ  مروحية  عرب  اأ�سقطت 
التي ت�سرب املكان. ومع عدم حت�سن االأح�ال اجل�ية، و�سل فريق 
اإىل م�ست�سفى  نقله  امل�ساب، ومتكن�ا من  الرجل  اإىل م�قع  طبي 
اإ�سابات  ع��دة  من  حاليا  يعالج  حيث  النم�ساوية،  �س�س�از  بلدة  يف 

تعر�س لها خالل احلادث الذي جنا منها باأعج�بة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مراهقة اأمريكية تقرتب من املريخ
قلة هم الذين �سكلت اأحالم الطف�لة م�سار حياتهم الحقا، منهم فتاة اأمركية كانت حتلم منذ الثالثة من عمرها 

اأن ت�سبح رائدة ف�ساء، وتذهب يف رحلة اإىل املريخ، ويبدو اأنها ت�سر على الطريق ال�سحيح.
باتت قريبة من حتقيق  التي  كار�س�ن )17 عاما(  األي�سا  الفتاة  "ديلي ميل" الربيطانية، ق�سة  واأوردت �سحيفة 

حلمها، وااللتحاق ب�كالة "نا�سا" االأمركية.
وتعي�س كار�س�ن يف والية ل�يزيانا، واأ�سبحت مه�و�سة بالف�ساء عندما كانت ت�ساهد الر�س�م املتحركة التي تتحدث 

عن الف�ساء، وفق ما تق�ل.
وطبقا لل�سحيفة الربيطانية، فقد قالت كار�س�ن ل�الدها عندما كانت �سغرة:" اأبي اأريد اأن اأ�سبح رائدة ف�ساء 

واأن اأك�ن واحدة من الذين يذهب�ن اإىل املريخ".
�ساركت يف مع�سكرات تدريبية خا�سة  اإذ  املبكر،  الطف�لة  اأجل حتقيق حلم  ال�قت، كر�ست حياتها من  ومنذ ذلك 

بالف�ساء منذ عام 2008.
ور�سميا، فاإن العمر االأدنى لرواد الف�ساء يف وكالة "نا�سا" هم 18 عاما، لكن يبدو اأن ال�كالة ت�ساعد كار�س�ن على 

حتقيق حلمها رغم اأنها مل تبلغ ال�سن القان�نية، من خالل امل�ساركة يف تدريبات خا�سة.
ويف عام 2033، حني �ستبلغ كار�س�ن 32 عاما، و�سيك�ن من املمكن اأن ت�سارك يف رحلة ف�سائية اإىل ك�كب املريخ 

تخطط لها وكالة "نا�سا" الف�سائية االأمركية.
ومن املت�قع اأن ت�سل الرحلة اإىل �سطح املريخ عام 2039، بغية البحث عن عالمات احلياة على الك�كب االأحمر.
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من امل�شوؤول عن احلادث املحري؟
انق�سم رواد م�اقع الت�ا�سل ب�ساأن املت�سبب يف حادث ت�سادم ب�سيط وقع بني 
فيدي�  �سريط  وج���د  رغم  اأ�سرتالية،  مبدينة  �سيارات  م�قف  يف  �سيارتني 
�سريط فيدي�  "ديلي ميل" الربيطانية،  ي�ثق احل��ادث. ون�سرت �سحيفة 
حلادث ت�سادم اأ�سبه باخلد�س الب�سيط، م�سرة اإىل اأنه وقع يف مدينة برث 

غربي اأ�سرتاليا.
�سيارة  قريبة،  �سيارة  يف  مثبتة  كامرا  �سجلته  ال��ذي  الفيدي�  يف  ويظهر 
و�سيارة  امل�قف،  من  باخلروج  �سائقها  قيام  "ف�رد" اأثناء  ن�ع  من  بي�ساء 

اأخرى من طراز "ه�ندا" كان يهم �سائقهم ب�سفها يف امل�قف.
"في�سب�ك"،  االجتماعي  الت�ا�سل  م���ق��ع  على  �سريعا  الفيدي�  وانت�سر 

و�سرعان ما تداوله الكثرين.
ورغم ب�ساطة احلادث، الذي مل ي�سفر عن وق�ع جرحى اأو اأ�سرار كبرة، اإال 

اأنه اأثار جدال ب�ساأن املت�سبب.
اإىل  ينظر  "مل  فه�  امل�س�ؤولية،  "الف�رد"  �سيارة  �ساحب  حّمل  فالبع�س 
"ه�ندا" م�س�ؤوال عن احلادث،  اآخ��رون �سائق  ج�اره مطلقا"، فيما اعترب 
اإذ مل ي��راع وج���د �سيارة ب�سدد اخل��روج من اجل���ار. وراأى فريق ثالث اأن 
الطرفني م�س�ؤولني عن وق�ع احلادث، م�سرين اإىل اأنه يجدر بهما "فتح 

�سرك" باعتبارهما "اأقرب اإىل مهرجني" بهذا الن�ع من القيادة. 

ملاذا حجبت ويكيبيديا �شفحتها يف بع�س الدول االأوروبية؟
"ويكيبيديا"  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل������س���ع��ة  م�ستخدمي  م��ن  جمم�عة  ت��ف��اج��اأ 
بحجبها يف بلدانهم، وحت�ل ن�سخة �سفحتها اإىل الل�ن االأ�س�د. فما ال�سبب 

وراء ذلك؟
واإيطاليا.  ب�لندا  اإ�سبانيا،  يف  �سفحتها  م�ؤقت  ب�سكل  ويكيبيديا  حجبت 
اإن هذا احلجب جاء احتجاجا على قان�ن  من املرتقب  وقالت ويكيبيديا 

اأن ي�افق عليه الربملان االأوروبي يف وقت قريب.
وكان جيمي ويلز، م�ؤ�س�س ويكيبيديا قد وجه انتقادا �سريحا للمادة 13. 
ومن املرجح اأن جترب هذه املادة م�اقع �سبيهة ب�كيبيديا مثل ريديت على 
ومقاطع  ال�س�ر  عن  للبحث  املحت�ى"،  على  التعّرف  "تقنّيات  ا�ستخدام 
الفيدي� وامل�ساركات املحمية بحق�ق الطبع والن�سر.  كما ميكن للمادة  11 

من القان�ن اأن تفر�س "�سريبة االرتباط" على �سركات ك�غ�غل.
وقد يك�ن للمادتني تاأثر �سلبي علىويكيبيديا، التي تعتمد على م�ساهمات 
القان�ن  واأن  خا�سة  امل�اقع.  بع�س  ذك��رت  ما  ح�سب  متط�عني،  اأ�سخا�س 
يق�م  ع��ام  حمت�ى  ت�سم  التي  امل�اقع  على  يفر�س  الن�سر  بحق�ق  املتعلق 
اأنه جديد وغر  امل�ستخدمني باإن�سائه، مراقبة ذلك املحت�ى والتاأكد من 

مقتب�س اأو ماأخ�ذ من م�سدر اآخر.

�شبط كمية كبرية من 
تبغ ال�شي�شة يف اأملاينا 
�����س����خ����رت ال���������س����ل����ط����ات االأمل�����ان�����ي�����ة 
االأم�����ن  رج������ال  م����ن  150عن�سرا 
مدن  ع���دة  يف  م��ن�����س��اأة   29 لتفتي�س 
اأمل���ان���ي���ة ب���ع���د ا���س��ت��ب��اه��ه��ا يف اإن���ت���اج 
تبغ  من  كبرة  لكمية  عربية  عائلة 

ال�سي�سة. والنتيجة كانت مفاجئة!
مبدينة  اجلمارك  م�سلحة  �سادرت 
اإي�سن ومكتب املدعي العام يف مدينة 
ف�برتال باأملانيا  اأطنانا من ال�سي�سة 
يف  ال�سي�سة  ت��ن��ت��ج  ع��رب��ي��ة  ل��ع�����س��رة 
اأملانيا(  )غ����رب  الن��غ��ن��ف��ي��ل��د  م��دي��ن��ة 
م�سروعة.  غ��ر  بطريقة  وتبيعها 
و�سبط املحقق�ن يف م�سنع ال�سي�سة 
قرابة طنني ون�سف من تبغ ال�سي�سة 
اخلام  التبغ  من  كيل�غراًما  و550 
ال�سي�سة.  وت��ع��ب��ئ��ة  لت�سنيع  واآالت 
�����س����ادرت  ذل������ك  اإىل  وب����االإ�����س����اف����ة 
ال�����س��رط��ة ���س��ي��ارات ف��اخ��رة م��ن ن�ع 
ومر�سيد�س  جي(  اإم  )ي  مر�سيد�س 
وب�ر�سه   )6 )اإي  واأودي  )�سي(  فئة 
امل�سنع  اأ������س�����ح�����اب  ك�������ان  ك������اي������ان، 
ي�ستعمل�نها لنقل �سلعتهم وت�زيعها 
م�قع  ذك��ر  ما  ح�سب  الزبائن،  على 
اأكرب  هذه  وتعترب  "بيلد" االأملاين. 
كمية من تبغ ال�سي�سة غر �سرعية 
حتى  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال�����س��رط��ة  ت�سبطها 
عن�سرا   150 ح���ايل  و�سارك  االآن. 
من رجال االأمن لتفتي�س 29 من�ساأة 
والنغنفيلد  زول��ي��ن��غ��ن  م���ن  ك���ل  يف 
م�قع  يف  وجاء  وهايلربون.  واإي�سن 
ق�ات  اأن  ت�سايت�نغ"  "برليرن 
الع�سرة  ه��ذه  ت��راق��ب  كانت  االأم���ن 
 2018 ي��ن��اي��ر  ال��ع��رب��ي��ة  م��ن��ذ �سهر 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري واأل��ق��ت القب�س 
على  اإثنا ع�سر ع�س�ا منها، ترتاوح 

اأعمارهم مابني 15 و57 عاما.

متحف يحاول �شرب 
اأغوار النف�س الب�شرية

اأك�������رون لعلم  ي���ج���ري م��ت��ح��ف ج��ام��ع��ة 
الذي  ال�سبب  يف  عميقة  درا���س��ة  النف�س 
ت�����س��رف��ات��ا معينة،  ال��ن��ا���س ع��ل��ى  ي��ح��م��ل 
والغرائب، مع  التقنية  املادة  م�ازنا بني 
املتحف  ل��زوار  وميكن  تفاعلية.  عرو�س 
ذكاء  كاختبار  ا�ستخدمت  اأحجية  جمع 
مبكر لتقييم ذكاء املهاجرين ال�ا�سلني 
باإمكانهم  اأن  كما  املتحدة.  ال�اليات  اىل 
قيا�س زمن ردود فعلهم مقارنة باأ�سط�رة 
كرة البي�سب�ل ال�سهر بيب راث، ثم اأداء 
واحد  اآن  يف  اأع��م��ال  بعدة  قيام  تدريبات 

للتعرف على �سخ�سياتهم.
علم  ا�ستخدام  ق�سة  املعرو�سات  حتكي 
ال��ن��ف�����س يف ك����ل م���ن���اح���ي احل����ي����اة: من 
م�ست�ى  حتديد  اإىل  العمل،  يف  الكفاءة 
الكافيني يف م�سروب ك�كاك�ال، وت�س�يق 

امل�سد�سات للن�ساء.

باعت ممتلكاتها لتمويل جنازتها 
ممتلكاتها  معظم  ب��ي��ع  اإىل  بريطانية  ���س��ي��دة  ا���س��ط��رت 
الثمينة، حتى تتمكن من مت�يل جنازتها، بعد اأن اأخربها 
اأن  يتبني  اأن  قبل  خطر،  مبر�س  م�سابة  اأنها  االأط��ب��اء 
ال�سيدة  الطبيب  واأخ��رب  �سحيحا.  يكن  مل  الت�سخي�س 
�سرطان  اأن��ه��ا م�سابة مب��ر���س  ع��ام��اً(  ���س��ان )55  ج���يل 
اإىل  ف�سارعت  لتعي�سها،  فقط  قليلة  اأي��ام  ولديها  الرئة، 
تتمكن  حتى  منزلها،  يف  الثمينة  واملقتنيات  التحف  بيع 

من مت�يل جنازتها بعد وفاتها.
وبعد �سهر من ت�سخي�س اإ�سابتها ب�سرطان الرئة، اأخربها 
اخلرباء يف م�ست�سفى هال امللكي، اأنها ال تعاين من املر�س 
اخلبيث، واأن الطبيب مل يكن م�ؤهاًل لتقدمي الت�سخي�س 

ال�سحيح، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.
ك��ام��ل، جعلني  �سهر  م���دى  "على  ���س��ان  ال�����س��ي��دة  وت��ق���ل 
اأن  علّي  ال�اجب  من  واأن  امل���ت،  و�سك  على  اأنني  اأعتقد 
واأ�سافت  للغاية".  مفجعاً  االم��ر  ك��ان  جلنازتي،  اأ�ستعد 
اأبنائي، الذين دعم�ين  اأجل  ق�ية من  اأبقى  اأن  "حاولت 
ب�سكل كبر، على الرغم من �سع�رهم باحلزن. لقد بكيت 
اإىل  اأذه��ب  م��رة كنت  الليايل، ويف كل  تلك  خ��الل  كثراً 
الفرا�س، كنت اأعتقد اأنني قد ال اأ�ستيقظ يف �سباح الي�م 
التايل". واأ�سارت ال�سيدة �سان اإىل اأنها ح�سلت على هذا 
الت�سخي�س املدمر، عندما زارت عيادة الطبيب، يف اأعقاب 
اإ�سابتها بن�بة قلبية، وبداأت بعد ذلك يف بيع ممتلكاتها، 
مبا يف ذلك خامت زواج جدتها، واملج�هرات التي كان من 
املفرت�س اأن ت�رثها الأبنائها. وبعد اأن اأخربها امل�ست�سفى 
حت�سل  اأن  ج���يل  حاولت  ال�سرطان،  من  تعاين  ال  اأنها 
على اإجابة من الطبيب، ح�ل الت�سخي�س الذي كاد يدمر 
حياتها، وحرمها من مقتنياتها العزيزة على قلبها، لكنه 

رف�س لقاءها واحلديث اإليها.

اإغالق مقهى احليوانات ال�شر�شة 
���س��ل��ط��ات مدينة  اإن  اأت������راك،  ن��ا���س��ط���ن ح��ق���ق��ي���ن  ق���ال 
اإ�سطنب�ل اأغلقت مقهى كان يقدم خدماته و�سط اأقفا�س 
للحي�انات ال�سر�سة، وذلك ا�ستجابة ل�سغ�ط من ن�سطاء 

حق�ق احلي�ان.
واأث����ث ال��ق��ائ��م���ن ع��ل��ى امل��ق��ه��ى حم��ل��ه��م ب��اأق��ف��ا���س ت�سم 
بجذب  اأم���ال  والتم�ساح  النمر  مثل  مفرت�سة  ح��ي���ان��ات 
املزيد من الزوار، اإال اأن الفكرة لقيت معار�سة وا�سعة من 
ن�سطاء الدفاع عن حق�ق احلي�ان، وفق ما نقلت �سحيفة 

ني�ز" الرتكية. ديلي  "حرييت 
وانتقد النا�سط�ن ما اعتربوه �سجنا للحي�انات يف اأماكن 
�سيقة الأجل حتقيق اأرباح جتارية، وقد حظيت حملتهم 

بتاأييد كبر على م�اقع الت�ا�سل االجتماعي.
التفتي�س  حملة  اإن  البداية  يف  املعنية  ال�سلطات  وقالت 
اأي خروقات ت�ست�جب  املقهى مل تك�سف  التي نفذتها يف 
اأمرا  اأ���س��درت  اإ�سطنب�ل  حمافظة  لكن  امل��ك��ان،  اإغ���الق 
باإغالق املحل، ال�سبت، بح�سب ال�سحيفة الرتكية والتي 

ن�سرت فيدي� للمقهى.
من ناحيته، قال مالك املقهى والذي مل يك�سف عن ا�سمه، 
اإنه مل يرتكب اأي خطاأ، م��سحا اأنه و�سع احلي�انات يف 
وبالتايل  حي�انات،  حلديقة  حماذيا  لك�نه  نظرا  املحل 

كانت االأم�ر متناغمة بح�سب ق�له. امراأة بيالرو�صية تقفز فوق النار اأثناء م�صاركتها يف مهرجان اإيفان كوبال بالقرب من قرية اأزياركو ، بيالرو�صيا. )رويرتز(

مزاد زنزانة 
مانديال يثري ا�شتياء 
�سليب  اأو  اإي  "�سي  اأعربت منظمة 
اأ�سفها  اإفريقية عن  اآوت" اجلن�ب 
ق�ساء  ع��ل��ى  اأق��ام��ت��ه  م����زاد  ب�سبب 
ليلة يف زنزانة �سجن فيها نيل�س�ن 
م��ان��دي��ال، واأزال������ت ال��ف��ع��ال��ي��ة من 

م�قعها االإلكرتونية.
املال  جتمع  التي  املنظمة  وقدمت 
عر�س  الأع��ل��ى  عر�سا  للم�سردين 
زنزانة  ل��ي��ل��ة يف  ل��ق�����س��اء  م���زاي���دة، 
ع��ل��ى م���نت ج���زي���رة روب�����ن، ق�سى 
للتفرقة  امل��ن��اه�����س  ال��زع��ي��م  فيها 
ال��ع��ن�����س��ري��ة، احل���ائ���ز ع��ل��ى جائزة 

ن�بل لل�سالم، 15 عاما.
باأن  بر�س"  "اأ�س��سيتد  واأف������ادت 
امل��زاي��دات ب��داأت ب�250 األ��ف دوالر 
"لفر�سة تتاح مرة واحدة يف العمر 

فقط".
واأث����ار امل���زاد اإدان����ة م��ن البع�س يف 
ج��ن���ب اإف��ري��ق��ي��ا، وق��ال��ت متحدثة 
با�سم متحف جزيرة روبن ل��سائل 
يتم  اإن���ه مل  ه��ن��اك  اإع����الم حملية 

االتفاق على ا�ستغالل الزنزانة.
فيكت�ر  امل���ح���ل���ي  امل�������س����ر  وك���ت���ب 
"وقاحة  ت����ي���رت  ع���ل���ى  دالم���ي���ن���ي 
ت�جد  ال  �����س����يء،  وذوق  ����س���دي���دة 

كلمات تقال".
االعتذار"  "خال�س  البيان  وق��دم 
االإلكرتوين  املنظمة  م���ق��ع  ل��ك��ن 
"مت  اإن فعالية ج��زي��رة روب��ن  ق��ال 

تاأجيلها ومل تلغى".

زيادة ا�شتعداد االأملان للتربع باالأع�شاء 
يف  كبرة  م�سكلة  باالأع�ساء  ال��ت��ربع  يف  النق�س  ي�سكل 
الكثر من البلدان، لذلك يبقى التربع باالأع�ساء بعد 
ال�فاة امل�سدر االأول ل�سد هذا النق�س. يف اأملانيا اأظهرت 
درا�سة جديدة زيادة يف ا�ستعداد االأملان للتربع باالأع�ساء 
بعد امل�ت. اأظهرت درا�سة علمية اأملانية ن�سرت نتائجها 
ي�م اجلمعة املا�سي 6 ي�لي� 2018 اأن ا�ستعداد االأملان 
على  كبرة  ب�س�رة  ازداد  امل���ت  بعد  باالأع�ساء  للتربع 
الرغم من اأن نقل االأع�ساء نف�سه بلغ م�ست�ى متدنيا 
وقالت  االأمل���ان���ي���ة.  امل�ست�سفيات  يف  ق��ب��ل  م��ن  ي��ع��ه��د  مل 
الدرا�سة ال�ساملة التي اأعدها فريق من االأطباء برئا�سة 
والية  يف  اجلامعي  امل�ست�سفى  من  فيلدكامب  ت�ر�سنت 
تراجع  �سبب  اإن  ال��ب��الد  �سمال  �سليزفيغ-ه�ل�ستاين 
نقل االأع�ساء يرجع اإىل اإعالن امل�ست�سفيات التي تق�م 
للتربع  امل�ستعدين  م��ن  اأق��ل  ع��دد  ت�سجيل  ع��ن  بالنقل 
لنقل  اال�ستعداد  اإن  الدرا�سة  وقالت  لديها.  باالأع�ساء 
كذلك  ارتفع  واإمن��ا  فقط  اأملانيا  يف  ي��زداد  مل  االأع�ساء 
باالأع�ساء  ل��ل��ت��ربع  طبيا  ال�����س��احل��ني  امل��ت��ربع��ني  ع���دد 
فيها. واأفادت الدرا�سة التي ن�سرت يف "�سحيفة االأطباء 
املتربعني  اأع���داد  مبقارنة  ق��ام���ا  العلماء   اأن  االأملان" 

االأملانية  امل�ست�سفيات  داخل  وفعليا  احتماليا  باالأع�ساء 
تراجعا.  ه��ن��ا  واأث��ب��ت���ا  و2015،    2010 االأع������ام  ب��ني 
يف  باالأع�ساء  للتربع  امل�ستعدين  اأع��داد  تراجع  ويرجع 
التي  االأع�ساء  نقل  ف�سيحة  اإىل  وبعدها  املرحلة  تلك 
املتربعني بني  ع��دد  ت��راج��ع  2012، حيث  ع��ام  ح��دث��ت 
اأدنى  وه���   797 اإىل   1296 و2017 من   2010 عامي 
الفرتة  خ��الل  اأملانيا  يف  االأع���داد  اإل��ي��ه  و�سلت  م�ست�ى 
�سجل  ال��ذي  ال��رتاج��ع  اأن  اإال  الف�سيحة.  اأعقبت  التي 
االإطالق.  تراجع على  اأك��رب  كان  الف�سيحة  وق���ع  قبل 
ووف��ق��ا ال���س��ت��ط��الع ق���ام ب��ه امل��رك��ز االحت�����ادي للتن�ير 
ال�سحي م�ؤخرا فاإن 84 يف املائة من االأملان اأعرب�ا عن 
واالأن�سجة،  باالأع�ساء  للتربع  اال�ستعداد  يف  اإيجابيتهم 
2010. وازداد  املائة عن عام  5 يف  بارتفاع قدره  وذلك 
عدد الذين �سرح�ا بامتالك بطاقة التربع باالأع�ساء 
من بني امل�ساركني يف اال�ستفتاء ما بني 2008 اإىل 2018 
من 17 يف املائة اإىل 36 يف املائة. واأكدت الدرا�سة على 
اأن �سبب نق�س اأعداد عمليات التربع الفعلية باالأع�ساء 
للتربع  امل���اط��ن��ني  ا�ستعداد  نق�س  اإىل  ب��ه��ذا  ي��رج��ع  ال 

واإمنا الأ�سباب اإجرائية اأخرى.

اإميانويل �شينيه ترف�س 
الع�شوية باأكادميية اأو�شكار 

 رف�ست املمثلة الفرن�سية اإميان�يل �سينيه ام�س دع�ة لالن�سمام اإىل اأكادميية فن�ن 
وعل�م ال�سينما يف عم�د �سحفي هاجمت فيه "نفاق" جمم�عة طردت زوجها املخرج 
رومان ب�الن�سكي قبل �سهرين. و�سينيه واحدة من بني 928 فنانا وم�س�ؤوال تنفيذيا 
وجهت لهم ال�سهر املا�سي اأكادميية فن�ن وعل�م ال�سينما دع�ة كي ي�سبح�ا اأع�ساء 
االأكادميية قد طردت  وكانت  االأو�سكار.  بتقدمي ج�ائز  االأكادميية  وت�ستهر   . فيها 
ب�الن�سكي احلائز على جائزة اأو�سكار يف ماي� اأيار النتهاكه مدونة �سل�ك و�سعتها يف 
اأعقاب مئات االتهامات بالتحر�س او االعتداء اجلن�سي يف �سناعة الرتفيه. وقالت 
" كيف  الفرن�سية  ُن�سر يف �سحيفة ل� ج�رنال دو دميان�س  الذي  العم�د  �سينيه يف 
اأ�ستطيع اأن اأجتاهل حقيقة اأنه منذ ب�سعة اأ�سابيع طردت االأكادميية زوجي رومان 
ب�الن�سكي يف حماولة ملجاراة روح الع�سر.. نف�س االأكادميية التي منحته يف 2002 

جائرة اأو�سكار عن فيلم ذا بياني�ست ..حالة غريبة من فقدان الذاكرة" .


