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�صهيد متاأثرًا باإ�صابته على حدود غزة
م�ستويات قيا�سية لال�ستيطان 
مبحيط القد�س يف عهد ترامب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

عاًما(  �أبو مو�سى )25  �لدين  بدر  �ل�سهيد  �ل�سبت، جثمان  �أم�س  �سيع 
يف  م�ساركته  خللال  بها  �أ�سيب  �لتي  بجروحه  متاأثًر�  ��ست�سهد  �لللذي 

م�سري�ت �لعودة وك�سر �حل�سار يوم �أم�س �لأول على حدود قطاع غزة.
من  �نطلق  �لللذي  �لت�سييع  موكب  يف  �لفل�سطينيني  من  �ملئات  و�سارك 
يف  �ل�ساب  عائلة  منزل  باجتاه  خانيون�س،  يف  �لأوروبلللي  غللزة  م�ست�سفى 
يوؤدي  �أن  �للللود�ع عليه، قبل  لإلللقللاء نظرة  �ملدينة  غللرب  �لياباين  �حلللي 

�مل�سيعون �ساة �جلنازة عليه ويدفن يف مقربة �ملنطقة.
�إىل ذلك، �أظهرت معطيات جديدة وثقها تقرير �ل�ستيطان �لأ�سبوعي 
�ل�سادر عن �ملكتب �لوطني للدفاع عن �لأر�س �لتابع ملنظمة �لتحرير 
�أن �لبناء �ل�ستيطاين يف حميط مدينة �لقد�س �ملحتلة،  �لفل�سطينية، 
�إىل  �لأمللريللكلليللة  �لرئا�سة  �نتخابات  تللرمللب يف  دونللالللد  فللوز  منذ  و�للسللل 

م�ستويات قيا�سية مقارنة بالأعو�م �لل20 �لأخرية.
)�آب(  �أغ�سط�س  24-30 من  �لفرتة من  يغطي  �لذي  �لتقرير  و�أ�سار 
�جلاري، وفق ما �أوردت وكالة �لأ�أنباء �لفل�سطينية �لر�سمية وفا، �ليوم 
�ل�سبت، �إىل �أن “حكومة �لحتال �لإ�سر�ئيلي رفعت من وترية �لبناء 
�ل�ستيطاين يف حميط مدينة �لقد�س �ملحتلة يف عهد �إد�رة ترمب، و�سط 
�ل�ستيطانية  �لن�ساطات  مع  �سيا�سياً  �لأبي�س  �لبيت  تعاطي  يف  تبدل 

�ملخالفة للقو�نني �لدولية يف �ل�سفة �لغربية«.
وبني �لتقرير �أن �إد�رة ترمب غ�ست �لطرف عن �لن�ساط �ل�ستيطاين 
�أوقفت يف  �أن وز�رة �خلارجية �لأمريكية  يف �لأر�س �لفل�سطينية، حتى 
�أبريل )ني�سان( �ملا�سي، ��ستخد�م تعبري �لأر��سي �ملحتلة، يف �إ�سارة �إىل 

�ل�سفة �لغربية، مبا فيها �لقد�س �ل�سرقية.

بدء عام درا�صي جديد ومو�صم جديد للعمل والإجناز يف الإمارات

حممد بن را�سد: مكان امل�سوؤولني والوزراء والقادة هو امليدان 
حممد بن زايد: نتطلع اىل عام درا�سي جديد مفعما بالتفوق والإبداع والتميز

احلوثي يعرتف مبقتل قيادي ميداين يف �صعدة 

هدوء حذر يف عدن وقوات احلزام الأمني تعزز انت�سارها

•• االإمارات-الفجر:

ت�ستقبل مد�ر�س �لدولة �ليوم  �أكرث 
طالب  �ألللللللف  و100  مللللللليلللون  مللللن 
�لدر��سي  �لعام  ببدء  �إيذ�نا  وطالبة 

�جلديد 2019 - 2020.
وقلللد وجللله �للسللاحللب �للل�للسللمللو �ل�سيخ 
�آل مللكللتللوم نائب  بللن ر��للسللد  حمللمللد 
جمل�س  رئللليللل�لللس  �للللللدوللللللة  رئللليللل�لللس 
�لللوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« كلمة 
علللرب حلل�للسللاب �للسللمللوه �للل�للسللخلل�للسللي يف 
)تللويللرت قللائللا: �لإخللللوة و�لأخللللو�ت 
.. �ملو�طنني و�ملو�طنات .. مع بد�ية 
مللو�للسللم جللديللد للعمل و�لإجنلللللاز يف 
بادنا .. �أحببت �أن �أوجه جمموعة 

من �لر�سائل ...
و�للللللوزر�ء  �مللل�للسللوؤولللني  مللكللان  �أول: 
نر�هم  �أن  نريد  �مليد�ن  هو  و�لقادة 
�أو   ، و�ملعلمني  �لللطللاب  بللني  هللنللاك 
و�مل�ستثمرين  �لتجار  �ل�سوق بني  يف 
�أن ن�سمع بهم بني �ملز�رعني  ، نريد 
وعند مر�فئ �ل�سيادين ، مع �لأر�مل 
و�لأملللهلللات وعللنللد كللبللار �ملللو�طللنللني ، 
وبني  �مل�ست�سفيات  ويف  �ملر�سى  عند 

�لأطلللبلللاء و�لللعللاملللللني .. نللريللد �أن 
من  منهم  ون�سمع  هللنللاك  نللر�هللم 
هناك ،ولي�س يف قاعات �ملوؤمتر�ت 
�لللتللي تكاثرت  �ملللنللتللديللات  و�أروقلللللة 
و��لللسلللتلللهلللللللكلللت �مللللللللللللو�رد وطللللاقللللات 
�مل�سوؤولني .. نحن حكومة �إجناز�ت 
نحن   ، حما�سر�ت  حكومة  ول�سنا 
فللريللق مللن �ملللنللجللزيللن وللليلل�للس من 

�ملنظرين.       )�لتفا�سيل �س2(
مللن جللانللبلله قلللال �للسللاحللب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�يللد  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  نللائللب  �أبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف تغريدة 
�ل�سخ�سي  �للسللمللوه  حلل�للسللاب  علللللى 
�لعام  �نللطللاقللة  �إن  )تلللويلللرت(   يف 
.. تتجدد فيه  �لللدر��للسللي �جلللديللد 

�لطاقات و�لتطلعات �إىل �أن يكون 
عللامللاً مللفللعللمللاً بللالللتللفللوق و�لإبلللللد�ع 
و�لتميز ، متمنيا من �هلل عز وجل 
�أن يكون عام خري وجناح لأبنائي 
�لنبيلة،  بالقيم  بتم�سكهم  �لطلبة 
و�لعلوم  �ملللعللرفللة  نللهللل  ومللو��للسلللللة 
و�ل�سد�د  �لتوفيق  وكللل  �حلديثة، 

للمنظومة �لتعليمية و�سركائها.

•• عدن-وكاالت:

�لأجهزة  �إن  �ل�سبت،  �أم�س  نيوز عربية،  �سكاي  قال مر��سل 
�لأمنية وقو�ت �حلز�م �لأمني تقوم بجهود كبرية، لتعقب 
�إىل كافة  و�لللهللدوء  و�إعلللادة �حللليللاة  �لإرهللابلليللة،  �لتنظيمات 

�أنحاء حمافظة عدن �ليمنية.
ك�سف مر��سل  فقد  �لأو�ساع �حلالية يف عدن،  وبخ�سو�س 
�لتي  �لأمللن،  لعنا�سر  كثيفا  �نت�سار�  هناك  �أن  نيوز  �سكاي 
�ل�ساح،  حمل  عللدم  على  للحر�س  تفتي�س  عمليات  تنفذ 

ومنع �أي مركبات غري �ملرقمة ومنع �لدر�جات �لنارية. 
ثبت  �لللذيللن  لبع�س  مد�همات  �لأمنية  �ل�سلطات  ونللفللذت 
يف  و�ل�سيار�ت  و�لفنادق  للبيوت  �لنهب  بعمليات  تورطهم 
�أ�سدر �للو�ء عيدرو�س �لزبيدي، رئي�س �ملجل�س  عدن. كما 
�قتحام  فيها  مينع  و��سحة  توجيهات  �جلنوبي،  �لنتقايل 

�جلهات  من  قانوين  بللاإذن  �إل  و�لعامة،  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات 
�لتز�م  على  �أكلللد  كما  �لللقللانللون.  بتطبيق  �ملعنية  �ملخت�سة 
وحماية  و�لنظام  �لأمللن  على  باحلفاظ  �لنتقايل  �ملجل�س 

�حلقوق و�حلريات �لعامة جلميع �ملو�طنني.
��ستهدفت  عللدن  يف  لد�ع�س  نائمة  �إرهللابلليللة  خايا  وكللانللت 
�أ�سار  بينما  �ملقاومة،�جلمعة،  وقللو�ت  �لأمني  �حلللز�م  قللو�ت 
�ملجل�س �لنتقايل �جلنوبي �إىل �أن تلك �لعمليات �لإرهابية 

�سببها حتري�س �إعام حزب �لإ�ساح.
�إىل ذلك، قتل قيادي ع�سكري حوثي خال �ملعارك �لد�ئرة 
من  �ل�سرعية  دعللم  بتحالف  م�سنود�ً  �ليمني  �جلي�س  بني 
يف  �أخلللرى  جهة  مللن  �لنقابية  �حلللوثللي  وميلي�سيا  جللهللة، 

معقلها �لرئي�س مبحافظة �سعدة، �سمايل �لباد.
مبقتل  �إعامها،  و�سائل  عرب  �حلوثي،  ميلي�سيا  و�عرتفت 
قائد حمور �سعدة يف قو�تها، �لعميد �أمني حميد �حلمريي، 

خال �ملو�جهات �لتي ت�سهدها جبهة كتاف �سرقي حمافظة 
�سعدة، دون �أن تذكر مزيد� من �لتفا�سيل.

لكن م�سادر ميد�نية �أكدت �أن قائد حمور �سعدة �ملعني من 
�حلوثيني، قتل يف غارة جوية للتحالف ��ستهدفته مع عدد 
جبهة  �سهدتها  �لتي  �ملعارك  �أثناء  �مليلي�سيات  عنا�سر  من 

كتاف �ليومني �ملا�سيني.
حتالف  مبقاتات  م�سنودة  �لوطني  �جلي�س  قللو�ت  وكانت 
دعللللم �للل�للسللرعلليللة، قلللد �أحللللللرزت تللقللدمللا يف مللديللريللة كتاف 

مبحافظة �سعدة �سمال �لباد.
وبح�سب �ملوقع �لر�سمي للجي�س �ليمني، فقد متكنت قو�ت 
�ل�ساملة على جميع  �ل�سيطرة  �إحكام  �جلي�س �لوطني من 
�لطرق �ملوؤدية �إىل و�دي �آل بو جبارة مبديرية كتاف وقطع 
�إىل  �ملللتللمللردة  �حلللوثللي  ميلي�سيا  �إملللللد�د�ت  خللطللوط  جميع 

�ملنطقة.

•• اخلرطوم-وكاالت:

وجهت هيئة ق�سائية يف �خلرطوم، 
�حلر�م  �لللرث�ء  تهم  �ل�سبت،  �م�س 
و�لتعامل بالنقد �لأجنبي للرئي�س 
�لب�سري،  عمر  �ل�سابق  �للل�للسللود�ين 
حماكمته  جللللل�للسللة  خللللال  وذللللللك 
نيوز  �سكاي  �لثالثة. وقال مر��سل 
�لللثللالللثللة من  �إن �جلللللل�للسللة  عللربلليللة 
حدود  يف  �نتهت  �لب�سري  حماكمة 
منت�سف نهار �م�س �ل�سبت، وذلك 
و�ل�ستماع  �لب�سري  ��ستجو�ب  بعد 

لعدد من �ل�سهود.
وتابع بعد �ل�ستجو�ب و�ل�ستماع، 
وجلللهلللت �ملللحللكللمللة تللهللمللتللي �لللللرث�ء 
�لأجنبي  بالنقد  و�لتعامل  �حلر�م 

بطريقة غري م�سروعة للب�سري.
عقد  عللن  �ملحكمة  هيئة  و�أعلللللنللت 
جل�سة �ملحاكمة �ملقبلة يوم �ل�سبت 

�ل�سابع من �سبتمرب.
�لب�سري طلللللب من  وكلللان حمللامللي 
�ملا�سية،  �جلل�سة  خللال  �ملحكمة، 
ب�سمانة  مللوكللللله  علللن  بلللللالإفلللللر�ج 

لل�سماح  طلللللبللا  قللللدم  كللمللا  علللاديلللة، 
لأ�سرته بزيارته د�خل �ل�سجن، يف 
�ملحكمة  قا�سي  منهم  طلب  حللني 

تقدمي هذين �لطلبني مكتوبني.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون 
برقيات تهنئة بال�سنة الهجرية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تلقى 
�جلديدة  �لهجرية  �ل�سنة  حلول  مبنا�سبة  تهنئة  برقيات  �هلل  حفظه 
�أ�سحاب �جلالة و�لفخامة و�ل�سمو ملوك وروؤ�ساء و�أمللر�ء �لدول  من 
�ل�سقيقة و�لأجنبية �ل�سديقة. كما تلقى �ساحب  �لعربية و�لإ�سامية 
رئي�س  �لللدولللة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
جمل�س �لللوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 

برقيات تهنئة مماثلة مبنا�سبة حلول �ل�سنة �لهجرية �جلديدة.

مظاهرة حا�سدة يف لندن �حتجاجا على تعليق �أعمال �لربملان)� ف ب(
�نطاق �ل�سباق �ىل قرطاج

�لب�سري يف قف�س �لإتهام )� ف ب(

حمكمة اخلرطوم توجه اإىل الب�سري تهمة الرثاء احلرام

اأردوغان يهدد بعمليات خا�صة يف �صمال �صوريا 

40 قتياًل بق�سف ي�ستهدف ف�سياًل باإدلب والهدنة ترتنح

ت�صديد على حياد الإدارة وامل�صاجد وو�صائل الإعالم:

تون�س: القائمة النهائية للمرت�سحني لالنتخابات الرئا�سية
•• الفجر - تون�س

تون�س،  د�خل  ر�سميا  �لرئا�سية  �لنتخابية  �حلملة  لنطاق  �لتنازيل  �لعد  بد� 
و�لإعام  �لت�سال  وحللدة  �علنت  �ن  بعد  �خللللارج،  يف  �ل�سبت  �أم�س  و�نطاقها 
�أنهت �لبّت  �أّن �جلل�سة �لعامة �لق�سائية للمحكمة �لإد�ريللة  باملحكمة �لإد�ريللة، 
لأو�نها،  �ل�سابقة  �لرئا�سية  لانتخابات  �لثاين  بالطور  �ملتعلقة  �لنز�عات  يف 
�لنللتللخللابللي.      )�لتفا�سيل  �لقانون  باتا ونهائيا طبق  11 حكما،  و�أ�للسللدرت 

ع�سرات التظاهرات يف بريطانيا 
تنديدًا بتعليق اأعمال الربملان

•• لندن-وكاالت:

�لربيطانية  �ملللدن  مللن  �لعديد  يف  �ل�سبت  �م�س  تظاهر�ت  يف  �لآلف  خللرج 
�أعمال �لربملان  �لللوزر�ء بوري�س جون�سون تعليق  �حتجاجا على قر�ر رئي�س 
قبل فرتة ق�سرية من موعد بريك�ست، يف خطوة ندد بها معار�سو جون�سون 
باعتبارها �نقابا. وتاأتي �لتظاهر�ت قبل ��سبوع ت�سهد فيه �ل�ساحة �ل�سيا�سية 
�لربيطانية توتر� �إذ �سي�سعى معار�سو جون�سون �إىل وقف قر�ره يف �ملحاكم 

و��ست�سد�ر قر�ر �سد خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي بدون �تفاق.

•• عوا�صم-وكاالت:

قلللال �لللرئلليلل�للس �لللرتكللي رجلللب طلليللب �أردوغللللللان �م�س 
�خلا�سة  عملياتها  خطة  �ستنفذ  تركيا  �إن  �ل�سبت 
�آمنة«  »منطقة  على  �لرتكية  �لقو�ت  ت�سيطر  مل  �إذ� 
�لوليات  مع  �ن�ساوؤها  ،تعتزم  �سوريا  �سرق  �سمال  يف 

�ملتحدة، خال ب�سعة �أ�سابيع.
و�للسللكلللللت تللركلليللا و�للللوليلللات �ملللتللحللدة مللركللز عمليات 
�حللللدود  علللللى  �ملللزمللعللة  �لآملللنلللة  للمنطقة  ملل�للسللرتكللا 
�ل�سمالية �ل�سرقية ل�سوريا لكنهما على خاف ب�ساأن 

م�ساحتها وهيكل قيادة �لقو�ت �لتي �ستعمل فيها.
هذ� وتعر�ست مو�قع تابعة لف�سيل مقاتل هو »حر��س 
�لدين«، �ملرتبط بتنظيم �لقاعدة، لق�سف بال�سو�ريخ 
�م�س �ل�سبت قرب مدينة �إدلب يف �سمال غرب �سوريا، 
وفلللق �ملللر�للسللد �للل�للسللوري حلللقللوق �لإنلل�للسللان، �للللذي مل 

يتمكن من حتديد هوية �جلهة �لتي �أطلقتها.
و�أفاد �ملر�سد عن »دوي �نفجار�ت ناجمة عن �سربات 
�لدين«  ��ستهدفت مقر�ت لف�سيل حر��س  �ساروخية 
�إذ� كانت  ُيللعلللللم حللتللى �للللللحللظللة مللا  �أنلللله مل  مللو�للسللحللاً 
بعيدة  �للسللو�ريللخ  �أنللهللا  �أم  طللائللر�ت  نفذتها  �ل�سربات 
�ملدى يف وقت ي�سري منذ �سباح �ل�سبت وقف لإطاق 

�لنظام  عليه  وو�فلللق  رو�سيا  �أعلنته  �ملنطقة  يف  �لللنللار 
�ل�سوري.

�ل�ساروخي  �لق�سف  ح�سيلة  �أن  �ملر�سد  ذكر  لحقاً، 
على �جتماع لقادة �ملجموعات �ملقاتلة يف �سمال غرب 

�سوريا بلغت 40.
وتللوقللفللت �للللغلللار�ت �جلللويللة علللللى �إدلللللب �للسللمللال غربي 
�لنار  �ل�سبت، مع دخول وقف لإطللاق  �سوريا، �سباح 
يحاول  �لللذي  �ل�سوري  �لنظام  حليفة  رو�سيا،  �أعلنته 
�ل�سيطرة على �ملنطقة، حيز �لتنفيذ بح�سب �ملر�سد.

كذلك، توقفت �ملو�جهات بني قو�ت �لنظام و�مل�سلحني 
يف �أطر�ف �إدلب توقفت كذلك بعد دخول هذه �لهدنة 
�لأحادية �جلانب حيز �لتنفيذ قر�بة �ل�ساعة 6:00 
)3:00 غرينت�س(، لكن �سربات �ملدفعية و�ل�سو�ريخ 

بقيت متو��سلة.
�لوطنية  »�جللللبلللهلللة  فلل�للسلليللل  نلللفلللى  �لللسلللابلللق،  وقلللللت  يف 
للتحرير«، �لعامل يف �إدلب، علمه باإعان رو�سيا وقف 
�إطاق �لنار �ملقرر �ل�سبت، موؤكد�ً �أن �ملعارك ل تز�ل 

م�ستمرة وب�سكل يومي على كل �ملحاور.
�لف�سائل  �أن  �لوطنية  �جلبهة  با�سم  �لناطق  و�أ�ساف 
�لللعلل�للسللكللريللة تللعللمللل بللا�للسللتللمللر�ر علللللى و�للسللع �خلطط 

�لدفاعية.
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احلدود  على  ر�سا�سة  ر�سقات 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة

•• بريوت-وكاالت:

�للبنانية  �لأنلللبلللاء  وكللالللة  �أفلللللادت 
�لللر�للسللملليللة، �أمللل�لللس �للل�للسللبللت، بلللاأن 
�أكرث  �أطلللللق  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س 
من 30 قنبلة م�سيئة فوق قطاع 
مللن �حلللللدود بللني �لللبلللللديللن، كما 
�أطلقت مو�قعه �لع�سكرية ر�سقات 
�أحدث  يف  ع�سو�ئي،  ب�سكل  ثقيلة 

حلقات �لتوتر على �حلدود.
�لوطنية  �للللوكلللاللللة  و�أو�للللسللللحللللت 
�لقنابل  �إطلللللللاق  �أن  لللللاإعللللام 
�مل�سيئة مت فجر �م�س فوق �خلط 
�حلدودي �ملمتد من �لغجر وحتى 
�سوبا.  كما  �سبعا وكفر  مرتفعات 
�أطلقت مو�قع �جلي�س �لإ�سر�ئيلي 
و�ملر�سد  »�ل�سماقة«و»�لعلم«  يف 
ب�سكل  ثللقلليلللللة  ر�للسللا�للسللة  ر�لللسلللقلللات 
ع�سو�ئي. وتردد يف قرى �لعرقوب 
م�سدرها  �نفجار�ت  �سل�سلة  دوي 

د�خل مز�رع �سبعا �ملحتلة.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س قريغيز�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

تهنئة  �هلل” برقية  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث 
ذكرى  رئي�س جمهورية قريغيز�ستان، وذلك مبنا�سبة  �سورونباي جانبيكوف  �لرئي�س  �إىل فخامة 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما  بللاده.  ��ستقال 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �لرئي�س �سورونباي 
جانبيكوف. وبعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لللوزر�ء يف  �أبولغازيف رئي�س  �إىل معايل حممد غايل  �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني  ز�يللد  بن 

جمهورية قريغيز�ستان وذلك مبنا�سبة ذكرى ��ستقال باده.

» املراأة الإماراتية بعيون اجلاليات«  مبركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سالمية
•• دبي - وام:

�حتفى مركز حممد بن ر��سد للثقافة �لإ�سامية �لتابع لد�ئرة �ل�سوؤون �لإ�سامية و�لعمل �خلريي 
بدبي بل “ يوم �ملر�أة �لإمار�تية “ �لذي ي�سادف �لثامن و�لع�سرين من �أغ�سط�س من كل عام 

�لوطن  رفعة  وم�ساهماتها يف  �إجناز�تها  و  �ملجالت  �ملللر�أة يف جميع  دور  �ل�ساأن  هللذ�  �ملركز يف  �أكللد  و 
وتنميته و�أو�سح �أنه ر�أى �أن يكون �لحتفال بها هذ� �لعام من خال ر�سد �آر�ء �جلاليات �لتي عا�ست يف 
ظال �إمارة دبي مبختلف جن�سياتها . و نظم ق�سم �لتو��سل �حل�ساري باملركز فعالية يف هذ� �ل�سدد 
للتعرف عن قرب على روؤى تلك �جلاليات مل�سرية �ملر�أة �لإمار�تية عرب ��ست�سافة نحو 14 من �لن�ساء 
�لتو��سل �حل�ساري  ق�سم  رئي�س  �لكتبي  روية خليفة  قالت  �لأعمال. من جانبها  �لر�ئد�ت يف عامل 
باملركز �إن فعالية �ملر�أة �لإمار�تية بعيون �جلاليات حدث مكننا من �لتعرف عن قرب على �أدو�ر �ملر�أة 
�لإمار�تية �لتي يحتفي بها من قبل جميع �ملوؤ�س�سات �حلكومية بالدولة تقدير� وتثمينا جلهودها يف 

م�سرية �لنه�سة من خال عيون وتفكري �جلاليات .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك ماليزيا باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل 
جالة �ل�سلطان عبد�هلل رعاية �لدين �مل�سطفى باهلل �ساه ملك ماليزيا وذلك مبنا�سبة �ليوم 
�لوطني لباده. كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم  دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�إىل جالة  �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  ويل عهد 
�ل�سلطان عبد�هلل رعاية �لدين �مل�سطفى باهلل �ساه. وبعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

دولة �لدكتور مهاتري بن حممد رئي�س وزر�ء ماليزيا مبنا�سبة �ليوم �لوطني لباده.

وجه جمموعة من الر�صائل مع بداية مو�صم جديد للعمل والإجناز

حممد بن را�سد: مكان امل�سوؤولني والوزراء والقادة هو امليدان 
من" املنجزات"  تاأكل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  والفو�صى  • العبث 

امللف  هذا  مع  املو�صم  هذا  يف  جادة  وقفة  ولنا  اأولوية،  و�صيبقى  كان  للمواطنني  الوظائف  • توفري 
للم�صتقبل  ا�صتعداد  الأكرث  الدولة  نحن   .. واأعظم  واأف�صل  اأجمل  • القادم 

•• دبي-الفجر:

وجه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لللوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" كلمة عرب ح�ساب �سموه �ل�سخ�سي يف 
)تويرت قائا: �لإخوة و�لأخو�ت .. �ملو�طنني و�ملو�طنات .. مع بد�ية مو�سم 
�لر�سائل  �أوجلله جمموعة من  �أن  �أحببت   .. جديد للعمل و�لإجنللاز يف بادنا 

�ملخت�سرة...

اأول: مكان �مل�سوؤولني و�لوزر�ء و�لقادة هو �مليد�ن نريد �أن نر�هم هناك بني 
ن�سمع  �أن  نريد   ، و�مل�ستثمرين  �لتجار  بني  �ل�سوق  يف  �أو   ، و�ملعلمني  �لطاب 
بهم بني �ملز�رعني وعند مر�فئ �ل�سيادين ، مع �لأر�مل و�لأمهات وعند كبار 
نريد   .. و�لعاملني  �لأطللبللاء  وبللني  �مل�ست�سفيات  ويف  �ملر�سى  عند   ، �ملو�طنني 
و�أروقة  �ملوؤمتر�ت  �أن نر�هم هناك ون�سمع منهم من هناك، ولي�س يف قاعات 
.. نحن حكومة  �مل�سوؤولني  �ملو�رد وطاقات  �لتي تكاثرت و��ستهلكت  �ملنتديات 
من  ولي�س  �ملنجزين  مللن  فريق  نحن   ، حما�سر�ت  حكومة  ول�سنا  �إجنلللاز�ت 

�ملنظرين.

ثانيا: �لعبث و�لفو�سى على و�سائل �لتو��سل �لجتماعي تاأكل من منجز�ت 
تعبت �آلف فرق �لعمل من �أجل بنائها ، �سمعة دولة �لإمللار�ت لي�ست م�ساعاً 
لكل من يريد زيادة عدد �ملتابعني، لدينا وز�رة للخارجية معنية باإد�رة ملفاتنا 
�خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  مو�قفنا  عن  و�لتعبري  با�سمنا  و�لتحدث  �خلارجية 
48 عاماً من ر�سيد  �أي�سا �حلفاظ على  ،و�إحللدى مهامها �لأ�سا�سية  للدولة 
�مل�سد�قية و�ل�سمعة �لطيبة �لذي بنته �لإمار�ت مع دول و�سعوب �لعامل .. لن 
ن�سمح �أن يعبث جمموعة من �ملغردين باإرث ز�يد �لذي بناه لنا من �مل�سد�قية 
وحب و�حرت�م �ل�سعوب، �سورة �لإمار�ت و�لإمار�تي ل بد �أن تبقى نا�سعة كما 

بناها و�أر�دها ز�يد.

ن�سبة  و�نخف�ست  ن�سمعها  ونحن  �لتوطني  ملف  من  �ل�سكوى  كرثت  ثالثا: 
ر�سا �لنا�س عن تعامل �مل�سوؤولني مع هذه �لظاهرة ونحن نر�سدها .. توفري 
�لوظائف للمو�طنني كان و�سيبقى �أولوية، حالنا حال جميع �لدول يف �ل�سرق 

و�لغرب ، ولنا وقفة جادة يف هذ� �ملو�سم مع هذ� �مللف وحما�سبة ومتابعة .. 
وقر�ر�ت جديدة باإذن �هلل.

رابعا: بحمد�هلل �أرقامنا يف �لقطاع  �لقت�سادي يف تقدم وتناف�سيتنا يف �رتفاع، 
وجتارتنا �خلارجية يف �زدياد، ولكن ل�سنا من �لدول �لتي تتحرك وفق �ملعدلت 
�ملتو�سطة �قت�ساديا ،نحن دولة ت�سعى لتحقيق قفز�ت �قت�سادية نخت�سر فيها 
�لزمن، نحتاج يف �لفرتة �ملقبلة �إىل م�ساريع نوعية ،و�أفكار ��ستثنائية للدفع 
باقت�سادنا نحو �لقمة .. �مل�ساريع �لعقارية حتتاج �إىل �سبط �إيقاعها لتحقيق 
قيمة م�سافة لاقت�ساد �لوطني؛ حتى ل ت�سبح عبئا وم�سدر� لعدم �لتز�ن 

يف م�سريتنا �لقت�سادية.

خام�صا: كررنا ع�سر�ت �ملر�ت للجميع .. باأن �لهدف من وجود �حلكومة هو 
خدمة �لنا�س، ولاأ�سف تكرث طلبات �لنا�س على بر�مج �لبث �ملبا�سر وو�سائل 
�أو  مطالبهم  مع  للتعامل  �ل�سجاعة  �مل�سوؤولني  بع�س  يجد  ول   .. �لتو��سل 
�أعرف باأن هناك حتديات ، ولكن �لتهرب منها  حتى �لرد على ت�ساوؤلتهم .. 

�لثقة  فقدت  موؤ�س�سة  �لنا�س هي  تخاف مو�جهة  �لتي  �ملوؤ�س�سة   .. يحلها  لن 
بنف�سها .. �أطلب من �جلميع �حرت�م �أي مت�سل بنا عرب �لبث �ملبا�سر �أو و�سائل 
�ملللو�رد ... بل  �لتو��سل بالرد عليه وحماولة حل م�سكلته .. لي�س �ملهم �سعة 

�سعة �لقلوب و�سعة �لأخاق.

�صاد�صا: �أقول للجميع تفائلو فاإن �لقادم �أجمل و�أف�سل و�أعظم .. نحن �لدولة 
�لأكرث ��ستعد�د للم�ستقبل .. نحن �لدولة �لأكرث تناف�سية يف �ملنطقة .. نحن 
�لدولة �لأ�سرع منو� يف عدد �مل�ساريع ... نحن �لدولة �لأكرث تقدما يف �لإد�رة 
�حلكومية .. نحن �لدولة �لأف�سل يف تبني تكنولوجيا �مل�ستقبل ... و�لأهم من 
ذلك نحن دولة متلك �ل�سجاعة لتو�جه �حلقائق وتر�جع �حل�سابات ،وتعدل 

�ل�سرت�تيجيات ب�سكل م�ستمر لانطاق باأق�سى �سرعة نحو �مل�ستقبل.

�سرطة اأبوظبي تعزز التوعية املرورية لزوار ال�سيد والفرو�سية 
•• اأبوظبي-الفجر:

�لتوعية  �أبللوظللبللي  �للسللرطللة  علللززت 
�ل�سيد  معر�س  جلمهور  �ملرورية 
كتيبات  ووزعللللللللت  و�للللفلللرو�لللسللليلللة 
ت   عا مطبو ” ت � ر �سو و بر ” و
تللتلل�للسللمللن علللبلللار�ت تللوعلليللة لللللزو�ر 
بتد�بري  و�للللفلللرو�لللسللليلللة  �للل�للسلليللد 
�ل�سباب  �أثلللنلللاء  �لآملللنلللة  �لللقلليللادة 
�لطريق   بللغللري  �لنلل�للسللغللال  وعللللدم 
�لطريق  على  �ملركبة  قيادة  �أثناء 
و�أهمية ربط حز�م �لأمان وتعزيز 
للطاب  �ملللللللروريللللللة  �لللل�لللسلللاملللة 
للمد�ر�س  �للللللعلللللودة  مبلللنلللا�لللسلللبلللة 
�لأولوية  �سمن  �لللتللوعلليللة  وتللاأتللي 
�لطرق  جللعللل  �ل�للسللرت�تلليللجلليللة يف 

�أكرث �أمناً.
كما تاأتي  يف �إطللار  �لللدور �لر�ئد  
للجنة �ل�سامة �ملرورية يف �إمارة 
�ملرور  مديرية  وتنفذها  �أبوظبي 
�لعمليات  بلللقلللطلللاع  و�لللللللدوريللللللات 
�لأمني  �لإعلللام  و�إد�رة  �ملركزية، 
�لللقلليللادة، مبللا يعزز  �للسللوؤون  بقطاع 

�خلدمة  جهاز  �أبللوظللبللي   ل�سرطة 
�للللذ�تللليلللة )�لللسلللهلللل( للللللجللمللهللور يف 
و�لفرو�سية  �لللل�لللسللليلللد  ملللعلللر�لللس 

.  2019
�ملز�يا  �ل�للسللتللفللادة مللن  �إىل  ودعلللت 
و�لذي  )�سهل(،  للجهاز  �لعديدة 
يللقللدم خللدمللات ذكلليللة تللهللدف �إىل 
»ترخي�س  �إجلللللللللللر�ء�ت  تللبلل�للسلليللط 
�ل�سائقني و�لآليات وخدمات دفع 
�إمتام  من  لتمكينهم  �ملخالفات«، 
معاماتهم على وجه �ل�سرعة مبا 
�ملتعامل، وذلك  يتنا�سب مع وقت 
�أبوظبي يف  روؤيللة �سرطة  �إطللار  يف 
وفق  �خلللدمللات  وتطوير  حتللديللث 

�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية.
»�للسللهللل«  ب�سهولة  ويللتللملليللز جللهللاز 
�ل�سا�سات  خللللال  ملللن  �لللتللعللامللل 
�للللتلللي تللعللمللل بللاللللللملل�للس، وتلللو�فلللر 
وجود  �أمللاكللن  يف  �مل�ستخدم  دللليللل 
ي�سمل  فلليللمللا  �خلللللدمللللة،  �أجللللهللللزة 
�للللنلللظلللام حلللزملللة مللللن �خللللدملللات 
ملكية  جتديد  منها  �لإلكرتونية 
�ملللركللبللات، و�إ�لللسلللد�ر بللدل فللاقللد �أو 

تالف، ودفع �لغر�مات و�ملخالفات 
و�ل�للللسللللتللللعللللام عللللن �لإجلللللللللللر�ء�ت 
ترخي�س  بللللخللللدمللللات  �خلللللا�للللسللللة 
وعناوين  و�للل�للسللائللقللني،  �ملللركللبللات 
�ل�سرطة  مللر�كللز  هللو�تللف  و�أرقلللللام 
�أبوظبي، وخدمة تقدمي  �إمارة  يف 
�ل�سكاوى و�ملقرتحات، و�خلر�ئط 
�ل�سيدليات  و�أ�سماء  �لإلكرتونية 

�ملناوبة وحالة �لطق�س.
كما يتميز بخ�سائ�س �أمنية عالية، 
للدخول  خللليلللار�ت  ثللاثللة  ويللتلليللح 

�أو  �لهوية،  بطاقة  با�ستخد�م  �إمللا 
و�لرمز  �مل�ستخدم  ��سم  ��ستخد�م 
�لذكي  بالتطبيق  �ل�سري �خلا�س 
منظومة  با�ستخد�م  �أو  للقيادة، 
لهيئة  �للللتلللابلللع  �للللذكلللي  �لللللدخللللول 
تللنللظلليللم �لتلللل�للللسللللالت، حلليللث يتم 
خال  من  �ملتعامل  على  �لتعرف 

�أحد هذه �لطرق.
�خلدمات  علللللى  �حللل�للسللول  ويللتللم 
عرب �جلهاز بو�سع بطاقة �لهوية 
للتعرف  لها  �ملخ�س�س  �ملللكللان  يف 

علللللى �ملللتللعللامللل، و��للسللتللدعللاء ملفه 
باملركبات  �ملروري، وعر�س قائمة 

�مل�سجلة ليقوم باختيار �ملركبة.
ويللحلل�للسللل �مللل�للسللتللفلليللد علللللللى تلك 
�حلالة  من  �لتاأكد  بعد  �خلدمات 
و�ساحيتها  للللللمللركللبللة  �لللفللنلليللة 
و�للللتلللاأملللني عللللليللهللا، وعلللللدم وجلللود 
�ساحب  وت�سليم  عليها،  خمالفات 
و�إي�سال  �جلديدة  �مللكية  �ملركبة 
باملبلغ �ملدفوع مع مل�سق �ساحية 

�مللكية عن طريق �جلهاز. 

�ل�سامة على �لطرق . 
�لتوعية  �لللكللتلليللبللات  وتلل�للسللمللنللت 
بللالللوقللوف وعللللدم �للل�للسللري يف حال 
�نلللعلللد�م �للللروؤيلللة، و�لللسلللرورة زيادة 
�ملركبات  بللللني  �لأمللللللللان  ملل�للسللافللة 
باملركبات  �ل�سدم  حو�دث  لتفادي 
�لأمامية، وعدم �لتجاوز و�لنتقال 

من م�سرب �إىل �آخر يف حالة عدم 
و�للسللوح �لللروؤيللة، مللا يلللوؤدي لوقوع 
�لتوعية  و  �ملللللروريللللة،  �حلللللللو�دث 
للمد�ر�س،  �للللعلللودة  مللع  �مللللروريلللة 
�أولياء �لأمللور على جلو�س  وحثت 
�خللفية  �مللللقلللاعلللد  يف  �لأطلللللفلللللال 
للمركبة، وتاأمني �سامتهم �أثناء 

ومر�فقتهم  �ملللركللبللة  مللن  �لللنللزول 
�إىل د�خل �حلرم �ملدر�سي، و �أهمية 

�للتز�م بقو�نني �ل�سري و�ملرور.
للجمهور  �سهل  جللهللاز  ..وتلللوفلللر   

باملعر�س
�لآليات  ترخي�س  مديرية  وفللرت 
�لعامة  �للللقللليلللادة  يف  و�للل�للسللائللقللني 

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأبوظبي تنظم دورات لتعليم اللغة الفرن�سية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �لر�بطة �لثقافية �لفرن�سية 
دور�تها  �أحلللللدث  علللن  �أبللوظللبللي  يف 
�لللفللرنلل�للسلليللة و�لتي  �للللللغللة  لللتللعللللليللم 
�ست�ستمر ما بني 8 �سبتمرب وحتى 
2019 لكافة �لفئات  �أكتوبر   24

�لعمرية. 
تقدمي  �سيتوىل   : �لر�بطة  وقالت 
هذه �لللدور�ت طاقم من �ملدر�سني 
�ملحرتفني من ذوي �خلربة وحملة 
�ل�سهاد�ت �لعليا يف جمال تدري�س 
�للغة �لفرن�سية كلغة �أجنبية. وقد 
�ملكثفة  �لللدرو�للس  هللذه  ت�سميم  مّت 
�أ�سابيع،   7 مللللد�ر  علللللى  و�مللللوزعلللة 
بطريقة تتما�سى مع �أعلى معايري 
للكبار  �ساعة   28 بللو�قللع  �جللللودة، 
و21 �ساعة لاأطفال و�ملر�هقني. 

�لر�بطة  �أن  �إىل  �لإ�لللسلللارة  وجتلللدر 
�أبوظبي  يف  �لفرن�سية  �لللثللقللافلليللة 
�ملميزة،  �للللدور�ت  مللن  طيفاً  تقدم 
بني  مللا  �لخللتلليللار  للطاب  وتتيح 
بللرفللقللة جمموعة  �للللدرو�لللس  �أخللللذ 
درو�س  ُتقّدم  كما  فللردي،  ب�سكل  �أو 
وبالطبع  و�للللللللللفللللظ،  �ملللللحللللادثللللة 
�لللللللدرو�للللللس �ملللخلل�للسلل�للسللة �مللللوؤهلللللللة 
�لفرن�سية  �للغة  �إجللادة  لختبار�ت 
 DELF Prim و�لتي تت�سمن

�لثقافية  �للللر�بلللطلللة  تللوفللر  �للسللبللق، 
�للغة  تلللعلللّللللم  دور�ت  �لللفللرنلل�للسلليللة 
وللمد�ر�س  لل�سركات  �لفرن�سية 
�لن�ساطات  ملللن  كلللنلللوع  �خللللا�لللسلللة 
بالإ�سافة  �لإ�سافية.  �لامنهجية 
�للغة لهدف معني  �إىل خيار تعّلم 
�لدولية.   �لللعللاقللات  �أو  كللالللتللجللارة 
�لر�غبني  و�لأطللفللال  للكبار  ميكن 
باللتحاق بهذه �لدور�ت �لت�سجيل 
منطقة  يف  �لرئي�سي  �ملكتب  عللرب 
�لبطني، وذلك من �ل�ساعة 9:00 

و للللاأطلللفلللال(،  �لأوىل  )�للل�للسللهللادة 
)�ل�سهادة   DELF DALF
�خلللا�للسللة بللالللكللبللار( �ملللقللدمللة من 
ك�سهادة  �لفرن�سية  �لتعليم  وز�رة 
كلغة  �لفرن�سية  �للغة  �إجلللادة  على 
�أجللنللبلليللة بللطللاقللة، بللالإ�للسللافللة �إىل 
  TCF Québec و   TEF
�للغة  �إجللادة  م�ستوى  تخترب  �لتي 
كند�  �إىل  للمهاجرين  �لفرن�سية 
�جلن�سية  على  �حل�سول  بهدف  �أو 
�للللفلللرنللل�لللسللليلللة.  وعلللللللللاوًة علللللللى ما 

 8:00 �للل�للسللاعللة  �للسللبللاحللاً وحلللتلللى 
ملل�للسللاًء خللللال �أيلللللام �لأ�لللسلللبلللوع، �أو 
حتى  �سباحاً   9:30 �ل�ساعة  من 
�ل�سبت،  5:00 م�ساًء يوم  �ل�ساعة 
�أو يف �ملدر�سة �لربيطانية �لدولية 
يف 28 �أغ�سط�س �أو 2 �سبتمرب من 

�ل�ساعة 2 ظهر�ً �إىل 4 ع�سر�ً.  
�لثقافية  �لللللر�بللللطللللة  تلللوفلللر  كلللملللا 
�للغة  تللعللللليللم  خللليلللار  �لللفللرنلل�للسلليللة 
ملن  فقط  �لإجنللللليللزيللة  �أو  �لعربية 

يتحدثون �للغة �لفرن�سية. 

جولت ثقافية ترثي معرفة زوار �سرح زايد املوؤ�س�س يف يوم املراأة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �ملوؤ�س�س  ز�يللد  �سرح  ز�ر 
عدد من �لوفود �لن�سائية من بينها 
�أبوظبي  بلللللرتول  �للسللركللة  ملللن  وفللللد 
�أدنلللللوك وجمللللل�للس �سيد�ت  �لللوطللنلليللة 
�أعمال �أبوظبي و رو�ق عو�سة �لثقايف 
و برنامج بدوة للتنمية �لإجتماعية 
�إىل جانب عدد من زو�ره ورو�ده من 
خمتلف �جلن�سيات و�لثقافات وذلك 
يف يوم �ملر�أة �لإمار�تية �لذي يو�فق 
�لثامن و�لع�سرين من �أغ�سط�س من 

كل عام.
�أخ�سائيي  خللال  من  �للللزو�ر  تعرف 
�ل�سمات  علللللى  �لللثللقللافلليللة  �جللللللولت 
�لللفللذة للللللو�لللد �ملللوؤ�للسلل�للس �ملللغللفللور له 
نهيان  �آل  �سلطان  بللن  ز�يلللد  �ل�سيخ 
طيب �هلل ثر�ه �لتي جتلت يف رحاب 
�ل�سرح �إىل جانب ت�سليط �ل�سوء من 
خال �جلولت على روؤيته رحمه �هلل 
حول �ملر�أة و �خلطو�ت �لتي �تخذها 
لتحويل هذه �لروؤية �إىل و�قع نفخر 
�أن  �إىل  �لإمار�تية  �ملللر�أة  ومتكني  به 
يف  و�لللتللطللور  للنجاح  رمللز�  �أ�سبحت 
�أم  دور  جللانللب  �إىل  و�لللعللامل  �ملنطقة 
�لإمللار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام 
لاأمومة  �لأعلللللللى  �ملللجللللل�للس  رئلليلل�للسللة 
ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة 

�لأ�للسللريللة يف دعلللم م�سرية  �لللتللنللملليللة 
�لإملللار�ت ومتكينها يف خمتلف  �بنة 
�سريكا  �أ�للسللبللحللت  حللتللى  �لللقللطللاعللات 
�لبناء  عملية  يف  وملل�للسللاهللمللا  فللاعللا 
�ملنا�سب  �أعلللللى  تلللبلللو�أت  و  و�لللتللنللملليللة 
ميادين  خملللتلللللللف  يف  وتللللللو�جللللللدت 

�لعمل.
�ملنا�سبة قال �سعادة �لدكتور  و بهذه 
�سرح  عللام  مدير  �لعبيديل،  يو�سف 
ودور  �إجنللللللاز�ت  �إن  �ملللوؤ�للسلل�للس:  ز�يللللد 
�لإمللللار�ت، ومللا متثله مللن قيم  �بنة 
�لللتلل�للسللامللح �للللللذي نللهلل�للسللت بللله على 
�لأ�سعدة كافة جاء تاأكيد� على �أ�س�س 
دولة �لإمار�ت يف �إر�ساء قيم �لعتد�ل 
و�لت�سامح و�لتعاي�س �مل�سرتك وفهم 
�ملجتمع �لإمار�تي للقيم �لإ�سامية 
�ملجتمعية  و�لللتللقللاللليللد  �للل�للسللحلليللحللة 
�لللتللي تللعلللللي مللن �للسللاأن �ملللللللر�أة.. كلها 
عو�مل �سمحت لتجربة متكني �ملر�أة 
بللاأن حتقق جناحا باهر�  �لإمللار�تلليللة 
ومكانتها«.  �لدولة  قوة  �إىل  ي�سيف 
“�سرح ز�يد  �أن  �إىل  �أ�سار �سعادته،  و 
�ملوؤ�س�س” يخلد م�سرية �لو�لد �لباين 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل 
نهيان -طيب �هلل ثللر�ه-، من خال 
�لذي  �لإمللار�تلليللة،  بللاملللر�أة  �هتمامه 
�آملللن بللقللدر�تللهللا ودورهللللا �حللليللوي يف 
م�سرية �لتنمية، وفتح �أمامها �أبو�ب 
و�لإنتاج  �لعمل  �مل�ساركة يف جمالت 

كافة، حتى �أ�سبحت �لإمار�ت تت�سدر 
�لإح�سائيات  كلللل  يف  �ملللنللطللقللة  دول 
�ملر�أة  بللاأو�للسللاع  تتعلق  �لتي  �لدولية 
بالذكر  حللقللوقللهللا. جللديللر  و�للسلليللانللة 
�لإمار�تية وما حققته  �ملللر�أة  �أن دور 
�لعنا�سر  �أحللللد  يللعللد  جنلللاحلللات  ملللن 
�لثقافية  �جللللللولت  يف  �لأ�للسللا�للسلليللة 

وكان  للللزو�ره  �ل�سرح  يقدمها  �لتي 
�إللللقلللاء �للل�للسللوء عللللليللهللا خلللال “يوم 
�ملر�أة �لإمار�تية” مبثابة حتية �إكبار 
�ملوؤ�س�س”  ز�يللد  “�سرح  من  وتقدير 
للمر�أة �لإمار�تية �لتي غدت منوذجا 
يحتذى يف متثيل قيم �لت�سامح على 

�ل�سعد كافة.
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اأخبـار الإمـارات
�سيف بن حممد يتفقد اأجنحة معر�س ال�سيد و الفرو�سية

•• اأبوظبي-وام:

 “ �لللدويل لل�سيد و �لفرو�سية  �أبوظبي  “ معر�س  �آل نهيان �م�س  ز�ر �سمو �ل�سيخ �سيف بن حممد 
وذلك يف ختام �أعمال دورته �لل17 مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.

و تفقد �سموه عدد� من �لأجنحة �لوطنية و�ملحلية و�خلليجية و�لدولية �مل�ساركة يف �ملعر�س وجتول 
بينها و �طلع على �لريا�سات و�لهو�يات �لعربية �لأ�سيلة وريا�سة �لقن�س.

زيارته  و�لقن�س خال  �ل�سيد  وبنادق  �مل�سد�سات  و  �لبنادق  �أنللو�ع  �أحللدث  �سموه كذلك على  �طلع  و 
جلناح “ بينونة للمعد�ت �لع�سكرية و �ل�سيد« .

17 عاما ميثل  �ملعر�س ب�سكل دوري منذ  �إن تنظيم هذ�  �ملنا�سبة  و قال �سموه يف ت�سريح له بهذه 
تظاهرة تر�ثية عريقة يف �لمار�ت.. و �أعرب عن فخره و �عتز�زه باملكانة �لر�ئدة �لتي تبو�أها �ملعر�س 

على �مل�ستويات �ملحلية و�لدولية.

الكلية الماراتية الكندية اجلامعية و جائزة اأم القيوين للت�سوير ال�سوئى والفيديو توقعان مذكرة تفاهم
•• اأم القيوين-وام:

�ملللعللا رئلليلل�للس د�ئرة  بللن ر��للسللد  �للسللعللود  بللن  �ل�سيخ مللاجللد  �سهد 
توقيع  �لأول  قبل  �أم�س  �سباح  �لقيوين  بللاأم  و�لآثلللار  �ل�سياحة 
ملللذكلللرة تللفللاهللم ملل�للسللرتكللة بلللني �لللكللللليللة �لإملللار�تللليلللة �لكندية 
�لفيديو،  و  �ل�سوئي  للت�سوير  �لقيوين  �أم  �جلامعية و جائزة 
لتعزيز �لتعاون �مل�سرتك وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت يف جمال 

�لت�سوير �ل�سوئي و�لفيديو وبحث �آليات �لعمل �مل�سرتكة.
وقع مذكرة �لتفاهم كل من �لدكتور جال حامت مدير �لكلية 
�لقيوين  �أم  جلللائللزة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �سلطان  هيثم  و 

ر��سد  حميد  �سعادة  بح�سور  و�لللفلليللديللو،  �ل�سوئي  للت�سوير 
�ل�سام�سي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين رئي�س 

جمل�س �أمناء �لكلية �لإمار�تية �لكندية �جلامعية.
تللهللدف �ملللذكللرة �إىل تللوطلليللد عللاقللة �للل�للسللر�كللة و�لللتللعللاون بني 
�لأكادميي  �لتعليم  يف  �لللتللعللاون  جملللالت  وتو�سيع  �لللطللرفللني، 
�جلائزة  �ل�سامل يف جمللالت  �لتدريب  ذلك  و�لتدريب مبا يف 
�ملختلفة، وتبادل �خلرب�ت �لعلمية و�ملعرفية يف �سياق تكاملي 
وفقا ملتطلبات كا �لطرفني ودعم مبادر�ت �لتطوير �مل�ستمر 
�ل�سوئي  للللللتلل�للسللويللر  �لللقلليللويللن  �أم  جلللائلللزة  ومللعللايللري  مللللجلللالت 
و�ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  من  �ل�ستفادة  �إىل  �إ�سافة  و�لفيديو 

�لتعليمية �ملتاحة لدى �لطرف �لأول.
�ملللذكللرة مع جائزة  �أهمية توقيع  �لدكتور جللال حللامت  �أكللد  و 
��ستعد�د  �إىل  و�لفيديو م�سري�  �ل�سوئي  للت�سوير  �لقيوين  �أم 
كافة  �لإمكانيات  لتوفري  �لكندية �جلامعية  �لإمار�تية  �لكلية 
لإجناح �جلائزة يف ن�سختها �لأوىل وهو ما يوؤكد دعمها جلميع 

�لفعاليات و�لأن�سطة يف �لإمارة .
من جانبه ثمن هيثم �سلطان �لتعاون �مل�ستمر من جانب �لكلية 
�لإمار�تية �لكندية �جلامعية مع �للجنة �ملنظمة للجائزة من 
خال دعوة �لطاب للم�ساركة يف �جلائزة و �لرتويج لها من 

خال �لندو�ت و �ملحا�سر�ت �لتي تنظمها.

الرتبي��ة تطال��ب اإدارات امل��دار�س بح��سر املعلم��ني املنقطع��ني ع��ن مبا�س���رة 
الع�مل... والطالب املقيدين بال�سف التا�سع واللتزام بالأن�سبة والكثافة  

الأر�سيف الوطني يعقد اجتماعات متهيدية لكوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�سيف- ابوظبي  2020

•• دبي- حم�صن را�صد

ت�ستقبل مد�ر�س �لدولة �حلكومية و�خلا�سة �لتي تتبع منهاج وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم، وريا�س �لأطفال وتعليم �لكبار �ليوم �لأحد �أكرث من مليون ومئة 
�لدر��سي �جلديد    �لعام  للمعرفة يف  �ألللف طالب وطالبة يف حمطة جديدة 
ببدء  �إيذ�ناً  �لطاب  دو�م  �لأحللد  �ليوم  يبد�أ  حيث   “  ،2019  2020-
بدون  للدر��سة  يوما   77 حلللو�يل  ي�ستمر  �لللذي  �لأول،  �لللدر��للسللي  �لف�سل 
�لإجاز�ت �لأ�سبوعية، يف وقت �نتظمت �لهيئات �لتدري�سية و�لإد�رية و�لفنية 
�لبالغ عددها حو�يل 26 �ألف تربويا على م�ستوى مد�ر�س �لدولة، بالدو�م 

�لر�سمي �لأحد �ملا�سي.
يف وقت هياأت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، خمتلف �لعو�مل �لتي تكفل ��ستقر�ر 
�لدر��سي  �لعام  خللال  �لتعليمية،  �لعملية  �سري  وح�سن  �ملدر�سي،  �ملجتمع 
ل�ستقبال  �لرتبوي  �مليد�ن  و��ستنفار  �جلهود  تكثيف  على  وتركز  �جلديد، 

�لطلبة مبختلف مر�حل �لتعليم.
14 حمللاور مللهللمللاً،  ينطلق مللن خالها �لللعللام �لدر��سي  �لللللوز�رة   وحلللددت 

�سرورة  على  �سددت  �إذ  �جلاهزية،  خطة  �سمن   ،2020-2019 �جلديد 
ويف   ، عملهم  مبا�سرة  “نقل”،  مهمة  ت�سهيل  لهم  �ل�سادر،  �ملعلمني  �إخطار 
حال وجود �أي ماحظات، يتم �إر�سالها ملدير �لنطاق على �لربيد �لإلكرتوين 

مرفق بها �إخطار مبا�سرة �لعمل باملدر�سة �ملنقولني لها.
و�سددت �لوز�رة على �أهمية ح�سر �أ�سماء �لطاب �ملقيدين بال�سف �لتا�سع، 
و�سرورة ح�سر �ملعلمني �ملنقطعني عن مبا�سرة �لعمل يوم �لأحد �ملو�فق 25 
�أغ�سط�س �جلاري، مع بيان �ل�سبب ورفعه ملدير �لنطاق، و�سرورة ��ستكمال 
�إجر�ء�ت �إ�سافة �ملعلمني �ملنقولني على نظام �ملنهل، و�إلغاء مهمة �مل�ستقيلني 

و�ملنقولني من �ملدر�سة، ملد�ر�س �أخرى .
�إعد�د �جلدول �ملدر�سي للف�سل �لدر��سي �لأول، وفق  �أهمية  و�أكدت �لوز�رة 
، مع مر�عاة �لإلتز�م   2020 –  2019 �لدر��سي  �خلطة �لدر��سية للعام 
على  �لللطللاب  وتللوزيللع   ، ح�سة   )  25 –  24  ( �ملعلمني  �ن�سبة  با�ستكمال 
�ل�سعب �ل�سفية مع مر�عاة �لكثافة �لطابية، ف�سا عن �لتاأكيد على �أولياء 
�لأمور �إلتز�م �لطاب بالزي �ملدر�سي وفق �لدليل �ملعمم �سابقا، ولن يقبل 
غري ذلك ، على �أن يكون يوم �خلام�س من �سبتمرب موعد� �أخري�ً، ل�ستكمال 

�إجر�ء�ت ت�سعيب �لطاب على نظام �ملنهل.
�لنقل للطاب  �إخطار  �إ�سد�ر  �إجللر�ء�ت  ��ستكمال  �لللوز�رة ب�سرورة  و�أفللادت 
غري �ملحققني ل�سروط �لتميز يف �ملد�ر�س �حلكومية، بعد �لتاكد من �سد�د 
�ل�ساأن، ف�سا عن  ��ستثناء�ت يف هذ�  �لدر��سية، موؤكده عدم وجود  �لر�سوم 
متابعة طلبات حجز �ملقعد بعد �لتاأكد من ��ستكمال �لطالب لل�سروط �لتميز  
�لأملللور يف هذ�  �أوللليللاء  مللع  و�لتو��سل  �لطابية،  �للل�للسللوؤون  ق�سم  رئي�س  مللع 
�أن يتم �لإجللر�ء يف �ملدر�سة ولي�س بقطاع �لعمليات  �خل�سو�س، مع مر�عاة 

�ملدر�سية �أو ديو�ن �لوز�رة .
�مل�ستمرين  للطاب  �لدر��سية  �لر�سوم  متابعة  باأهمية،  �للللوز�رة  ووجللهللت 
و�مل�ستجدين،  من خال �إخطار �أولياء �لأمور ب�سد�د  �لر�سوم مبوعد �أق�ساه 

يوم �خلمي�س �ملو�فق 3 �أكتوبر �ملقبل.
�لكادر  �أعلل�للسللاء  �إجللللر�ء�ت تقييم  �أهمية �لنللتللهللاء مللن  �لللللوز�رة على  و�للسللددت 
�لإد�ري و�لتدري�سي �ليوم 31 �جلاري، مع مر�عاة �للتز�م باأوز�ن �لتقييم، 
�سرورة  �لتخ�س�سي  بالتدريب  �مل�ستهدفني  جميع  على  �لتاأكيد  عن  ف�سا 

�للتز�م بح�سور �لربنامج كاما وعدم �لتغيب .

�سبتمرب،  يللوم   للطلبة يف  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل  دو�م  يبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن 
12 دي�سمرب، لتبد�أ �إجازة �ل�ستاء للطلبة يف �لفرتة من  وي�ستمر حتى يوم 
15 دي�سمرب حتى 9 يناير 2019، ملدة �أربعة �أ�سابيع منها 20 يوم عمل، 
2020 ملدة  يناير  22 دي�سمرب وتنتهي2  �لهيئات، يف  �إجللازة  تبد�أ  يف وقت 

�أ�سبوعني منها 10 �أيام عمل.
وي�ستاأنف �لطلبة �لدو�م �إيذ�ناً لبدء �لف�سل �لدر��سي �لثاين يوم 12 يناير 
 ،2020 يناير   5 يوم  �لدو�م  كافة،  باأنو�عها  �لهيئات  تبد�أ  فيما   ،2020
حيث تقرر لهم �أ�سبوعان لإجازة �لربيع يف �لفرتة من 29 مار�س من �لعام 
ذ�ته، حتى 9 �إبريل، مقابل �أ�سبوع و�حد للهيئات يف �لفرتة من 29 مار�س 

حتى 2 �إبريل �ملقبل.
ويبد�أ �لطلبة دو�مهم يف �لف�سل �لدر��سي �لثالث يوم 12 �إبريل، فيما يبد�أ 
نهاية  2020،  وحتللدد  ذ�تلله  �ل�سهر  5 من  يللوم  باأنو�عها، يف  �لهيئات  دو�م 
وللهيئات  يوليو،   2 يللوم  للطلبة   2020-2019 �لدر��سي  للعام  �للللدو�م 
�أيام �لتمدر�س لهذ�  9 منه، يف وقت بلغ عدد  �لتدري�سية و�لفنية و�لإد�ريللة 

�لعام مبا فيها �أيام �لمتحانات 185 يوماً.

•• ابوظبي-الفجر:

�ملجل�س  لكوجنر�س  متهيد�ً  مكثفة  �جتماعات  �لوطني  �لأر�سيف  يعقد 
�لدويل لاأر�سيف 2020 �لذي �سوف ت�ست�سيفه �أبوظبي يف �لفرتة من 
�ملعرفة(.  جمتمعات  )متكني  �سعار  حتت  �ملقبل  �لعام  نوفمرب   20-16
لاأر�سيف،  �للللدويل  �ملجل�س  �مللل�للسللوؤولللني يف  كللبللار  �لجللتللمللاع  ويلل�للسللارك يف 
�ملجل�س  كوجنر�س  تللرثي  ��سرت�تيجية  مو��سيع  �لجتماعات  وتناق�س 
�ل�سرق  �أول مرة يف  �لذي ينعقد  �أبوظبي،  2020 يف  �لللدويل لاأر�سيف 

�لأو�سط، وي�ستهدف تبادل �ملعرفة، و�لو�سول �إىل مو��سيع مبتكرة.
وتت�سمن �أجندة �لجتماعات �لتمهيدية �لتي تنعقد يومي 31�أغ�سط�س- 
�ل�سعديات  جللزيللرة  يف  ريللجلليلل�للس  �للسللانللت  فللنللدق  يف   2019 1�سبتمرب 
ملتابعة  �ل�سرورية  �لعمل  �سل�سلة نقا�سات حول  ت�سكيل جلان  باأبوظبي- 

�أجند�ت  �لتن�سيق �لفعال ل�ستكمال جميع متطلبات �لكوجنر�س، وو�سع 
متكن �مل�ساركني من �لو�سول �إىل �أفكار مبتكرة ومو�سوعات �سيقة حتظى 

باهتمام �لأر�سيفيني وترثي �لكوجنر�س 2020.
  ويتطلع �لأر�سيف �لوطني من خال كوجنر�س 2020 �أي�ساً �إىل تعزيز 
ر�سالة دولة �لإمار�ت؛ يف ثقافة �لت�سامح �لتي يوؤمن بها �ل�سعب �لإمار�تي، 
ويعتربها نهج حياة، ودور �لإمار�ت يف حفظ ذ�كرة �لوطن، و�إ�سهامها يف 

حفظ �لرت�ث �لإن�ساين. 
ويذكر �أن �لأر�سيف �لوطني قد �هتم بعقد �لكوجنر�س 2020 يف �أبوظبي 
بح�سور �أكرث من 3000 �أر�سيفي، م�ستهدفاً  متتني �أو��سر �حلو�ر بني 
�أ�س�س  �أنحاء �لعامل، وملناق�سة  200 دولة يف خمتلف  �مل�ساركني من نحو 
حماية �لر�سيد �لوثائقي، و�ملمار�سات �لأر�سيفية �حلالية وما تو�جهه من 
حتديات، و�لدور �حل�سا�س �لذي يوؤديه �لعاملون يف حقل �لأر�سفة ونظم 

�ملعلومات يف جمتمعات �ملعرفة يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين.
 يتيح كوجنر�س �ملجل�س �لدويل لاأر�سيف للمهنيني يف جمال �لأر�سفة 
��ستخد�م  عللن  �لناجمة  �لآثلللار  يف  للبحث  �آفللاقللاً  �ل�سلة  ذ�ت  و�ملعلومات 
يف  �لأر�سيف  دور  ودر��للسللة  �ل�سطناعي،  �لللذكللاء  مثل  �حلديثة  �لتقنيات 
�حلفاظ على �لتنمية �مل�ستد�مة مع توفري �لأدلة، و�سمان �أمن �ملعلومات 

يف �مل�ستقبل. 
ويهتم �لكوجنر�س باملعلومات �ملوثقة باعتبارها جوهر �ملعرفة �مل�ستد�مة؛ 
تاأثري  من  وحت�سينها  �إليها،  �لو�سول  حت�سني  يف  يبحث  �سوف  ولذلك 
�سعار  �ختري  وقللد  وغللريهللا،  �مل�سروع،  و�لجتلللار غري  �ل�سرقة  ومللن  �ملناخ 
�ملوؤمتر )متكني جمتمعات �ملعرفة( لتعزيز �لتفكري متعدد �لتخ�س�سات، 
و��ستك�ساف �لتقنيات و�ل�سرت�تيجيات �جلديدة و�لنا�سئة يف نطاق �سوؤون 

�ملجل�س �لدويل لاأر�سيف.

وملا كان �لأر�سيف �لوطني ع�سو�ً فعاًل يف �ملجل�س �لدويل لاأر�سيف فاإنه 
ي�سهم يف حفظ �ل�سجات و�ملجاميع �لأر�سيفية باعتبارها ركيزة �أ�سا�سية 

ملجتمع �ملعرفة. 
وتنعقد �جتماعات �لكوجنر�س �خلا�سة به كل �أربع �سنو�ت، وهذه هي �ملرة 
�لأوىل �لتي ينعقد فيها يف بلد عربي، متز�مناً مع معر�س �إك�سبو �لعاملي 

2020 يف دبي.
كبار  مع  �لجتماعات  من  �لعديد  بعقد  �لوطني  �لأر�سيف  قام  وقد  هذ� 
�لأر�سيفيني يف �لعامل من �أجل تنظيم �لكوجنر�س بال�سكل �لأمثل �لذي 
�حلدث  لهذ�  �أبوظبي  ��ست�سافة  �أن  �سيما  ول  �مل�ست�سيف،  بالبلد  يليق 
�لأر�سيفي �لكبري يف �لعام �لقادم تعك�س حجم �لتقدم �لذي بلغته يف تنظيم 
�ساأنه  �لإمللار�ت قيادة و�سعباً على كّل ما من  �لعاملية، وحر�س  �لفعاليات 

حفظ �لرت�ث �لوثائقي �لذي ميكن �لعتماد عليه يف �سنع �مل�ستقبل.

برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة ينطلق يف دبي اليوم مب�ساركة 100 �ساب و�سابة 
•• دبي -وام:

برعاية و توجيهات �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�س مركز �ل�سباب �لعربي تنطلق يف دبي �ليوم 
“�لن�سخة �لثالثة من برنامج �لقياد�ت �لإعامية �لعربية �ل�سابة “ وت�ستمر 
فعالياتها مبركز �ل�سباب على مد�ر ��سبوع قبل �نتقالها �إىل �أبوظبي يف �لل 8 

من �سهر �سبتمرب �ملقبل.
�لللذي يقام على مللد�ر على مللد�ر ��سبوعني - �إىل تطوير  يهدف �لربنامج - 
�لإعام  يقود  �لإعاميني  �ملوؤثرين  و  �ل�سابة  �لإعامية  �ملو�هب  من  جيل 

�لعربي م�ستقبا.
جرى  �ملنطقة  �أرجلللاء  �ستى  من  و�سابة  �ساب   100 �لن�سخة  هللذه  يف  ي�سارك 
�ل�سباب  تلقاها مركز  للم�ساركة  1200 طلب  �أكللرث من  �ختيارهم من بني 
و  �خللللرب�ء  مللن  نخبة  ت�سم  خمت�سة  حتكيم  جلنة  قيام  بعد  وذلللك  �لعربي 
�لإعاميني �لبارزين بد�ر�سة �لطلبات �ملقدمة جميعها وتقييمها ومر�جعة 

�ملو�د �لإعامية للمتناف�سني عن جتاربهم �حلالية و تطلعاتهم �مل�ستقبلية.
وقالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون �ل�سباب.: 
“نعول كثري� على �لر�غبني يف �لعمل بالقطاع �لإعامي من �ل�سباب �لذين 
هم ثروة �مل�ستقبل وعماده �لأ�سا�سي �لذين �سيلعبون دور� مهما م�ستقبا يف 
يتمتعون  �لتي  �لوطنية  �مل�سوؤولية  ملعايري  وفقا  بلد�نهم  مبنجز�ت  �لتعريف 
�أبرز  بها ومن خال تدريبهم وفقا لأعلى �ملعايري ومب�ساركة عدد كبري من 

�ملخت�سني يف هذ� �لقطاع« .
و�أ�سافت معاليها: “ برنامج �لقياد�ت �لإعامية �لعربية �ل�سابة خطوة ر�ئدة 
من �أجل �إعد�د جيل من �لإعاميني �لعرب يرتقون مبعايري �ملهنة وي�سهمون 
يف تعزيز مفاهيم �لتنمية �ل�ساملة يف خمتلف �لدول �لعربية ف�سا عن كونه 
فر�سة مهمة ملختلف �ل�سباب �لعرب �لر�غبني �لدخول يف هذ� �لقطاع و�لعمل 
فيه حيث ي�سقل هذ� �لربنامج مهار�تهم و�إمكانياتهم وقدر�تهم ليكونو� على 

قدر �ملهمة يف �مل�ستقبل« .
وميثل �لربنامج من�سة جتمع خرب�ء �لإعام و�ل�سخ�سيات �لإعامية �لبارزة 
�ل�سباب باملهار�ت �ملطلوبة لبناء  �ملمار�سات يف جمال �لإعللام لرفد  �أف�سل  و 
�ملجال  ��ستمر�رية تطور هذ�  و�إيجابية وت�سمن  �إعامية متكاملة  منظومة 
وفقا  وتدريبهم  �ملوؤهلني  �ل�سباب  �لإعاميني  �إعللد�د  خال  من  �مل�ستقبل  يف 
لأعلى �ملعايري ومتكني �ملو�هب �لإعامية �ل�سابة يف خمتلف �ملجالت، وتعزيز 
مفاهيم �لولء و�مل�سوؤولية �لوطنية. من جهته قال �سعيد �لنظري �لرئي�س 
�لتنفيذي لا�سرت�تيجية يف مركز �ل�سباب �لعربي: “ لدينا �أهد�ف طموحة 

ملو��سلة �لنجاح بهذه �لن�سخة كما هو �حلال بالن�سبة للدورتني �ل�سابقتني من 
خال تدريب �لقياد�ت �لعربية �لإعامية �ل�سابة على ��ستخد�م �لتكنولوجيا 
عرب  �لإعللامللي  �ملللجللال  يف  �ملتنوعة  �لإعللاملليللة  �لتغطية  و�أ�ساليب  �حلديثة 
�أبرز �خلرب�ء و�ملخت�سني  �لتي يقدمها  �لفاعلة  �لللدور�ت و�لندو�ت  عدد من 
�لتطور  �مل�ستويات ومو�كبة  �أف�سل  �إىل  �لو�سول  بهدف  �لإعامي  يف �حلقل 
�لهائل يف ظل �لثورة �ملعلوماتية �لتي ي�سهدها �لعامل و�نت�سار مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي ب�سكل لفت«.
�إعلللد�د جيل يبحث عن  “ مللن خللال هللذ� �لربنامج �سنتمكن مللن  و�أ�للسللاف: 
مبهنية  تعمل  مللتللطللورة  �إعللاملليللة  �أدو�ت  خلللال  مللن  ليو�جهها  �لللتللحللديللات 
نقا�سية  جل�سات  �سل�سة  خال  من  �لوطنية  م�سوؤوليتها  �إىل  تنحاز  و�سفافية 
�أف�سل  وتللطللرح  �ملختلفة  �لنظر  وجللهللات  وتللبللادل  �حللللو�ر  ت�سجع  ومللنللاظللر�ت 
�حللول للتحديات �لتي تو�جه �لإعاميني �لعرب �ل�سباب وتطوير منظومة 

�لعمل �لإعامي �لعربي، وحتديد �أف�سل ممار�سات �لعمل �لإعامي«.
يعد �لربنامج �أ�سخم مبادرة لتطوير قدر�ت �ل�سباب يف جمال �لإعام عرب 
تقلي�س �لفجوة بني ما تطرحه معاهد و كليات �لإعام ومتطلبات �سوق �لعمل 
�لعمل  �إىل جمموعة ور�س  و�سيتاح للم�ساركني فيه فر�سة مميزة �لن�سمام 
و�لدرو�ت �لتدريبية و�ملحا�سر�ت �إىل جانب جمموعة من �لزيار�ت �مليد�نية 
لعدد من �ملوؤ�س�سات �لإعامية �لكربى يف �إمارتي دبي و�أبوظبي وذلك بهدف 
م�ساعدتهم على ت�سكيل روؤية و��سحة عن م�ستقبل �لقطاع �لإعامي من رو�د 

�لقطاع �حلاليني، و�لتعرف على �آليات �لعمل �لإعامي مبا�سرة.
�إعد�د  يف  �ل�سابة  �لعربية  �لإعامية  �لقياد�ت  برنامج  جنح  �إطاقه  منذ  و 
وتاأهيل و�سقل مهار�ت �أكرث من 300 �ساب و�سابة من طلبة كليات �لإعام 
يف �ستى �أرجاء �لوطن �لعربي وذلك من خال تزويدهم باملعرفة وتدريبهم 
على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف �ملجال ليكونو� على ��ستعد�د وجاهزية تامة 
دول  جمتمعات  تللطللور  م�سرية  خلللدمللة  �أمللثللل  نحو  على  خرب�تهم  لتوظيف 
�ملنطقة وتوفري �لع�سر�ت من فر�س �لعمل للم�ساركني يف عدد من �ملوؤ�س�سات 

�لإعامية �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية.
�ملوؤ�س�سات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  �لربنامج  هللذ�  �ل�سباب  مركز  وينظم 
�ملنطقة  وهيئة  لللاإعللام  �لللوطللنللي  �ملجل�س  فيهم  مبللن  �لللر�ئللدة  �لإعللاملليللة 
�إىل موؤ�س�سة توم�سون  بالإ�سافة   /twofour54/ أبوظبي� – �لإعامية 

رويرتز ومدينة دبي لاإعام و�سحيفتي �لروؤية وذ� نا�سونال.
�لعاملية  �سكاي نيوز عربية ووكالة بلومبريغ  ي�سارك يف دعم �لربنامج كل  و 
دبي  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  لاإعام  دبللي  وموؤ�س�سة  �سي  بي  �إم  وجمموعة 

و�ل�سارقة وجامعة نيويورك �أبوظبي.

بهدف تعزيز متطلبات البيئة وال�صحة وال�صالمة اخلا�صـة  
بلدية مدينة اأبوظبي حررت 56 اإنذارًا خالل حملتها 

على الكرفانات يف املواقع الإن�سائي��ة  
•• اأبوظبي-الفجر:

دعللللللت بلللللللديلللة ملللديلللنلللة �أبلللوظلللبلللي 
و�ل�ست�ساريني  �ملقاوليللن  جميع 
�لتد�بري  كللافللة  �تللخللاذ  �أهمية  �إىل 
و�للتز�م  �لللوقللائلليللة  و�لإجللللللر�ء�ت 
مبللللعللللايللللري �لللللبلللليللللئللللة و�لللل�لللسلللحلللة 
و�ل�سامة �خلا�سللة بالكرفانات يف 
حفاظا  وذلللك  �لإن�سائيلة،  �ملللو�قللع 
باملو�قع  �لللعللاملللللني  �للسللامللة  علللللى 
وتللقللللليللل �ملللخللاطللر �لللنللاجتللللللللة عن 
�لتي  �لأخللرى  و�ملخاطر  �حلر�ئق 
�أد�ئهم  �أثللنللاء  تللهللددهللم  �أن  ميللكللن 

�أعمالهم.
جلللللللللللاء ذللللللللللللك خلللللللللللال �حلللللملللللللللة 
�لتفتي�سية �لتي قامت بها �لبلدية 
و��ستمرت ملدة 5 �أيام على �لعديد 
�لللو�قللعللة يف جزيرة  �ملللنللاطللق  ملللن 
مدينللة  �للللرمي،  وجللزيللرة  �أبوظبي 
ومدينة  �سخبوط  مدينة  خليفللة، 
حمللللمللللد بللللللن ز�يلللللللللللد، و�للللسللللاطلللليء 
خالها  من  و��ستهدفت  �لر�حلة، 
قيد  هي  و�لتي  �لإن�سائيللة  �ملو�قلع 
برنامج  وت�سمن  و�لإن�ساء،  �لبناء 
�لتاأكد من مدى مطابقة  �حلملة 
�لكرفانات لا�سرت�طات و�ملعايري 

�ملعمول بها يف �لإمارة .
وتلللاأتلللي هلللذه �حلللملللللة تللعللبللري� عن 

�إن�سائياً ور�سد �لعديد من  موقعاً 
�لبلدية  حللللررت  كللمللا  �ملللخللالللفللات، 
�مللللقلللاوللللني  بلللحلللق  خمللللالللللفللللات   4
و�ل�للسللتلل�للسللاريللني، بللالإ�للسللافللة �إىل 
�نللللللللذ�ر�، وعلللللدد من   56 تللوجلليلله 
�ملللاحللظللات و�لللتللوجلليللهللات بهدف 
حتلل�للسللني وتللللاأمللللني �للللكلللرفلللانلللات يف 
مبتطلبات  و�لتقيد  �لعمل  مو�قع 

�ل�سحة و�ل�سامة. 
�أنللهللا �سجلت  و�أو�للسللحللت �لللبلللللديللة 
�مل�ساهد�ت  بع�س  �حلللملللللة  خلللال 
�لتي ر�سدتها يف �ملو�قع �لإن�سائيللة 

�أبوظبي  مللديللنللة  بلللللديللة  �لللللتللللز�م 
و�سون  �للللعلللملللال  حللليلللاة  بللحللمللايللة 
و�ل�سعي  و�للسللامللتللهللم،  �للسللحللتللهللم 
عللمللل �سحيلة  بلليللئللة  تللوفللري  نللحللو 
و�آمنة للعمال، و�لتاأكد من تطبيق 
بلديلة  ومللتللطلللللبللات  ��لللسلللرت�طلللات 
�لبيئة  ومللعللايللري  �أبللوظللبللي  مدينة 
قطاع  يف  و�لللل�لللسلللاملللة  و�للل�للسللحللة 
�لبناء و�لإن�ساء، ح�سب مو��سفات 
مركز �أبوظبي لل�سامة و�ل�سحة 
�أ�لللسلللفلللرت �حلملة  وقللللد  �ملللهللنلليللللللللة. 
�لللتللفللتلليلل�للسلليللة عللللن تللفللتلليلل�للس 75 

�لبيئة  مللللعللللايللللري  �لللسلللعللليلللد  علللللللللى 
�خلا�سة  و�لللل�لللسلللاملللة  و�للل�للسللحللة 
مكافحة  نظام  تللاأمللني  عللدم  مثل: 
�حلر�ئق يف �لكرفانات، عدم وجود 
�لإخاء،  على  للتدريب  �سجات 
ب�سباط  قلللائلللملللللللة  تللللوفللللري  عللللللدم 
�لإطفاء ، فريق �لطو�رئ يف �ملو�قع 
�لإن�سائيلة ، خمارج �لطو�رئ غري 
كافيلة، ونقاط �لتجمع موجودة يف 

�أماكن بعيده. 
بهذه  تقوم  �أنها  �لبلدية  ونوهت   
�لقانون  على  م�ستندة  �حلللمللات 
ب�ساأن   2009 للللعلللام   16 رقلللللم 
 4 �لتعديات للقانون رقم  بع�س 
تنظيم  بخ�سو�س   1983 ل�سنة 
�أعللمللال �لللبللنللاء، و�لللقللانللون رقلللم 2 
على  �حلفاظ  ب�ساأن   2012 لعام 
و�ل�سكينة  و�ل�سحة  �لعام  �ملظهر 
�لعامة، و�دلة �ملمار�سلة �ملعمول بها 
يف �لإمارة.  و�أ�سافت �لبلدية �أنها 
حري�سة على رفع م�ستوى �لوعي 
بالكرفانات  �خلللا�للس  و�لللتللثللقلليللف 
يف قللطللاع �لللبللنللاء و�لإنلل�للسللاء وتقوم 
بتنظيم  �لللللهللللدف  هلللللذ�  لللتللحللقلليللق 
�لعديد من ور�س �لعمل �لتدريبية 
�لن�سائيللة  �ملللو�قللع  يف  �لللتللوعللويللة 
�ل�سو�ء،  حلللد  علللللى  �لللبلللللديللة  ويف 

وخ�سو�سا يف فرتة �ل�سيف.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد الفجرية يعزي بوفاة عبيد اخلالدي و فاطمة اآل علي

•• الفجرية -وام:

قدم �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرية و�جب �لعز�ء بوفاة �ملغفور له عبيد حممد 
�سامل �لدريدر �خلالدي.

مو��ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن  و �أعرب �سموه خال زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة “مري�سيد” بالفجرية 
لأ�سرة وذوي �لفقيد د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه 
�ل�سرب و�ل�سلو�ن. كما قدم �سمو ويل عهد �لفجرية و�جب �لعز�ء بوفاة �ملغفور لها فاطمة ح�سن �آل علي زوجة مطر 
عبيد �لكعبي. و�أعرب �سموه خال زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة “�لرغيات” بالفجرية عن خال�س تعازيه و 
�سادق مو��ساته لأ�سرة وذوي �لفقيدة د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��سع رحمته و �أن ي�سكنها ف�سيح جناته 
و�أن يلهم �أهلها و ذويها �ل�سرب و �ل�سلو�ن. ر�فق �سموه �إىل جمل�سي �لعز�ء... �ل�سيخ �سيف بن حمد بن �سيف �ل�سرقي 
رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة و �ل�سيخ �ملهند�س حممد بن حمد بن �سيف �ل�سرقي رئي�س د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية 

و�سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد �لفجرية.

اإطالق من�صة اإلكرتونية ل�صباب الإمارات للتقدم لع�صوية جمال�س اإدارات الهيئات و املوؤ�ص�صات احلكومية

عبداهلل بن طوق: منظومة العمل احلكومي الحتادية متجددة وذات مرونة ويعمل جمل�س الوزراء ب�سكل دائم على تطوير اخلطط والأدوات جلعلها النموذج الريادي الأول عامليا 

•• دبي- وام: 

�أعلللللنللت حللكللومللة �لإمللللللار�ت ممثلة 
�لوزر�ء  ملجل�س  �لعامة  �لأمللانللة  يف 
�إطللللللللللللاق ملللنللل�لللسلللة �إلللللكللللرتونلللليللللة 
ت�ستهدف �سباب �لإمار�ت للتقدمي 
�لهيئات  �إد�ر�ت  جمال�س  لع�سوية 
�إطار  يف  �حلللكللوملليللة،  و�ملللوؤ�للسلل�للسللات 
تلللرجلللملللة قللللللر�ر جمللللل�للس �للللللللوزر�ء 
�ل�سباب  م�ساركة  بتعزيز  �خلللا�للس 
�لهيئات  جمللاللل�للس  يف  �لإمللللار�تللللي 
و�لهادف  �حلكومية،  و�ملللوؤ�للسلل�للسللات 
و�أفكارهم  �ل�سباب  �سوت  لتو�سيل 
ومقرتحاتهم و�إ�سر�كهم يف تطوير 

�لعمل �حلكومي.
و �أكللللد �للسللعللادة علللبلللد�هلل بلللن طوق 
�أن  �للللللوزر�ء  �لللعللام ملجل�س  �لأمللللني 
�حلكومي  �للللعلللملللل  مللنللظللومللة   “
�لحتللللللاديللللللة يف دوللللللللة �لإمللللللللللار�ت 
ويعمل  مللللرونللللة،  وذ�ت  ملللتلللجلللددة 
على  د�ئلللم  ب�سكل  �لللللوزر�ء  جمل�س 
جلعل  و�لأدو�ت  �خلللطللط  تطوير 
�لريادي  �لللنللمللوذج  �ملنظومة  هللذه 

جهة وجلنة �حتادية خال �ملرحلة 
�ملقبلة. و حول تفا�سيل �لع�سوية 
�أمللللللني علللللام جمل�س  �لللسلللعلللادة  ذكلللللر 
�للللللللوزر�ء “ علل�للسللويللة �للل�للسللبللاب يف 
جمال�س �إد�ر�ت �جلهات �حلكومية 
و�لقو�نني  �لأطلللللر  وفللللق  �للسللتللكللون 
�مللللنلللظلللملللة للللكلللل جلللهلللة �حتلللللاديلللللة، 
�لع�سوية  قلللر�ر�ت  �عتماد  و�سيتم 
مت  فيما  �لللللللوزر�ء،  جمل�س  �سمن 
حتديد مدة �لع�سوية يف جمال�س 
�سنو�ت  بلللثلللاث  �جللللهلللات  �إد�ر�ت 
و�سيخ�سع  �سنتني،  ملللدة  وبع�سها 
�لتعيني  و  �لختيار  بعد  �لأع�ساء 
�لعمل  تدريبي مكثف يف  لربنامج 
فاعلني  �أع�ساء  ليكونو�  �حلكومي 
ح�سول  جللانللب  �إىل  �ملللجللاللل�للس،  يف 
�حلو�فز  جللملليللع  علللللى  �لأعللل�لللسلللاء 
عليها  يح�سل  �لللتللي  و�لمللتلليللاز�ت 
جمال�س  يف  �لآخلللللللرون  �لأعللل�لللسلللاء 
�لإد�رة، فيما مت حتديد �ساب و�حد 
جلنة  و  �إد�رة  جمل�س  كل  يف  فقط 

ممن تنطبق عليهم �ل�سروط«.
وت�سم �ملن�سة كذلك �أهم �ل�سروط 

و�ل�ستفادة  م�ساركتهم  من  د�ئما 
خمتلف  تطوير  يف  طاقاتهم  مللن 
قطاعات �لعمل �حلكومي، و�لعمل 
جديدة  وروؤى  �أفللكللار  تطوير  على 
مللللخلللتلللللللف �لللللقللللطللللاعللللات و�مللللللللفلللات 
جمل�س  لقر�ر  وترجمة  �لوطنية، 
باإ�سر�ك  �خلا�س  �للللوزر�ء  جمل�س 
�ل�سباب يف جمال�س �إد�ر�ت �جلهات 
�إطاق  مت  �حلكومية،  و�ملوؤ�س�سات 
�إلللكللرتونلليللة خللا�للسللة تتبع  مللنلل�للسللة 
للت�سجيل  كبو�بة  �للللوزر�ء  جمل�س 
و�لللللللتللللللقللللللدمي تلللل�للللسللللم �للللل�للللسللللروط 

 : �للسللعللادتلله  قلللال  و  عللامللليللا«.  �لأول 
توؤمن  �لإمللللللار�ت  دولللللة  قلليللادة   “
بللالللعللمللل وحت�سني  �لللنللهللو�للس  بللللاأن 
م�ستويات �لأد�ء يف جميع �جلهات 
يتوقف  وللللن  م�ستمر  �لحتلللاديلللة 
ثقافة  وتطوير  �لأفللكللار  وحتللديللث 
�لعمل �حلكومي متطلب لاإ�سهام 
لللذ� وجه  �لوطن و�زدهلللاره  برفعة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �للللوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
يف  �ل�سباب  باإ�سر�ك  �هلل”  “رعاه 
بعقول  رفدها  و  �لإد�ر�ت  جمال�س 
�مل�ستمر”  و�أفكار جديدة للتطوير 
تدعم  “ �حلللكللوملللللللللللة   : و�أ�للللسللللاف 
�لإد�رة  جمال�س  دور  د�ئلللم  ب�سكل 
�أكرث فاعلية  �حلكومية للعلب دور 
بللاعللتللبللارهللا بللو�للسلللللة وحمللللللللركللا يف 

عمل �ملوؤ�س�سات ».
و �سدد �لأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء 
و  �لللل�لللسلللبلللاب  “ �إ�لللللسلللللر�ك  �أن  علللللللى 
متكينه يحتل �أهمية كربى �سمن 
�للللتلللي تعزز  تلللوجلللهلللات �حللللكلللوملللة 

لل�ساب  يللنللبللغللي  �لللتللي  و�ملللتللطلللللبللات 
للح�سول  فيه  تللو�فللرهللا  �ملللرت�للسللح 
كافة  جللانللب  �إىل  �لللعلل�للسللويللة  علللللى 
حول  للجمهور  و�لأجوبة  �لأ�سئلة 
�إ�سافة  تطبيقها،  و�آللليللات  �ملللبللادرة 
تو�فر  علللن  �ملللعلللللن  �جللللهلللات  �إىل 

�ل�سو�غر فيها.
قر�ر جمل�س �لللوزر�ء باإ�سر�ك فئة 

�ل�سباب يف جمال�س �لإد�ر�ت.
موؤخر�  �للللللوزر�ء  جمل�س  و�عللتللمللد 
من  �أع�ساء  �إ�للسللر�ك  �إلز�مية  قللر�ر 
فئة �ل�سباب �لإمار�تي يف جمال�س 
و�مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات  �جللللللهلللللات  �إد�ر�ت 
يقل  ل  مبا  �حلكومية،  و�ل�سركات 
عن ع�سو و�حللد وممللن ل تتجاوز 
�أعمارهم ثاثني عاما .. وترتجم 
�ل�سمو  �ساحب  توجيهات  �ملللبللادرة 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي لتمكني �ل�سباب 
م�ستقبلية  �أ�للسلل�للس  على  وتاأهيلهم 
بقدرة  �للسللمللوه  وثلللقلللة  ملل�للسللتللد�مللة، 
�أفكار  من  ميتلكونه  ومبا  �ل�سباب 

وتف�سيا  كللللافللللة«.  و�مللللتلللطلللللللبلللات 
�لتقدمي  بللللاب  فللتللح  �علللتلللملللاد  مت   ،
و  �لإد�ر�ت  جملللالللل�لللس  لللعلل�للسللويللة 
خال  من  ��سبوعني  ت�ستمر  �لتي 
youth. �لللللتللللقللللدمي  ملللنللل�لللسلللة 

مت  فيما   ،uaecabinet.ae
حتديد عدد من �ل�سروط �لو�جب 
لختيارهم  للمر�سحني  تللو�فللرهللا 
�لإد�رة  جمللاللل�للس  تلل�للسللكلليللل  �للسللمللن 

و�للجان �لحتادية.
يكون  �أن  �ل�سروط  هذه  وتت�سمن 
�ل�ساب من مو�طني دولة �لمار�ت 
عاما   30 عللمللره  يللتللجللاوز  ل  �أن  و 
جامعي  مللوؤهللل  على  ح�سوله  مللع 
�إىل  �لبكالوريو�س،  عللن  ليقل  مللا 
جلللانلللب تلللوفلللر خللللربة ل تللقللل عن 
ويف  �لتخ�س�س  جملللال  يف  �سنتني 
�ملجال �ل�سر�يف، و�أن يجيد �للغتني 

�لعربية و�لجنليزية كحد �أدنى.
ت�سم �ملن�سة �للكرتونية يف �لفرتة 
�حلالية قائمة ب37 جمل�س �إد�رة 
حكوميا للتقدمي �سمن ع�سويتها 
من جانب �ل�سباب، وت�ستهدف 91 

وملللو�هلللب لأخللللذ زمللللام �مللللبلللادر�ت، 
جديدة  و�أوجلللللللله  �أ�لللسلللكلللال  ور�للللسللللم 
للعمل يف خمتلف �لقطاعات، ومبا 
�لر�سيدة  �لللقلليللادة  تطلعات  يللخللدم 
�لقر�ر  يللعللزز  و  �لتنمية.  وحتقيق 
لتطوير  �ل�سبابية  �مللل�للسللاركللة  مللن 
و�لق�سايا  �مللللللفللات  ملختلف  حلللللول 
خلدمة  وتلللوظللليلللفلللهلللا  �للللوطلللنللليلللة 

متتلكه  وملللللا  و�مللللللو�طلللللن،  �للللوطلللن 
�إمكانات  و  طاقات  من  �لفئة  هللذه 
�لللتللو��للسللل و  علللللى  متميزة وقللللدرة 
�لنفتاح و �لتفاعل مع �مل�ستجد�ت، 
مع  و�لتعامل  �لتطور�ت  ومو�كبة 
وتطويعها  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
و�مل�ساركة  �للللعلللاملللة،  للللللللخلللدملللات 

�لفاعلة يف بناء م�ستقبل �لدولة.

- فتح باب التقدمي ملدة ا�سبوعني و الع�سوية ل�ساب واحد يف كل جمل�س اأو جلنة ممن تقل اأعمارهم عن 30 عاما
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�سرطة راأ�س اخليمة توؤمن �سالمة الطلبة مع بداية العام الدرا�سي 
•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي  

بللنللاء علللللى تللوجلليللهللات �للللللللو�ء علي 
قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد 
علللام �للسللرطللة ر�أ�لللللس �خللليللمللة ك�سف  
�لنقبي  �لللل�لللسلللم  �أحللللمللللد  �للللعلللمللليلللد 
�ملللللرور و�للللدوريلللات يف  �إد�رة  مللديللر 
عن  �لللنللقللاب  �خليمة  ر�أ�لللس  �سرطة 
�سرطية  دوريللللللة   54 تللخلل�للسلليلل�للس 
�جلديد  �لدر��سي  �لعام  ل�ستقبال 
حركة  وتنظيم   2020-2019
�ل�سري و�ملرور و�ملركبات يف طرقات 
�ملد�ر�س  و�أمللام  �لإملللارة  وتقاطعات 

لطلبة  �لتثقيفية  �ملحا�سر�ت  من 
�لو�جب  �للللطلللرق  حللللول  �ملللللد�ر�للللس 
�ل�سعود  عللمللللليللة  �أثللللنللللاء  �تللبللاعللهللا 
و�لنزول من �حلافلة وخال عبور 
�للل�للسللو�رع وغللريهللا مللن �لإجللللر�ء�ت 

�لتي ت�سمن �سامتهم .
�أهمية  على  �لنقبي  �لعميد  و�سدد 
وم�ستخدمي  �لأمللور  �أولياء  تعاون 
�ل�سرطية  �جلللللهللللود  مللللع  �لللللطللللرق 
�لأبناء  �للسللامللة  لللتللاأمللني  �لللهللادفللة 
�لطلبة وحمايتهم من �أية خماطر 
حمتملة قد يتعر�سون لها يف حال 
و�لقو�نني  بالأنظمة  �للتز�م  عدم 

�ملرورية  لاأنظمة  �ساعد  و�سركة 
وموؤ�س�سة   ، �لللوطللنللي  و�لإ�للسللعللاف   ،
وجمعية   ، �لإملللللللار�ت  ملللو��لللسلللات 
�لجتماعية  للللللتللنللملليللة  �لإمللللللللار�ت 
متكاملة  خلللطلللة  و�للللسللللع  مت  �أنللللللله 
�جلديد  �لدر��سي  �لعام  ل�ستقبال 
لتاأمني وتنظيم حركة �ل�سري �أمام 
و�ل�سو�رع  و�لللتللقللاطللعللات  �مللللد�ر�لللس 
�حللليللويللة و�لللطللرقللات �مللللوؤديلللة �إىل 
ميد�ين  �نت�سار  مع  �ملد�ر�س  بع�س 
و�لأفللللر�د  �للل�للسللبللاط  مللن  ملجموعة 
�ملعنيني لللاإ�للسللر�ف عللن قللرب على 
�حلللللركللللة �ملللللللروريللللللة  و�حللللللللد من 

�لطلبة  �سامة  وتللاأمللني  �حليوية 
�عتبار� من �أول �أيام �لعام �لدر��سي 

وملدة �سهر كامل 

ا�صتقبال العام الدرا�صي :
�جتماعا  تللروؤ�للسلله  خلللال  و�أ�لللسلللاف 
�ل�سيخ  �ملللقللدم  وملل�للسللاركللة  بح�سور 
نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
 ، و�لللللدوريللللات  �مللللللرور  �إد�رة  مللديللر 
�إد�رة  نللطللاق  مللديللرة  �لغناه  وملللوزة 
�لعمليات يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�ل�سرطة   ، �ملللللرور  �أفللللرع  وملللللدر�ء 
�ملللجللتللمللعلليللة ، وملللر�كلللز �للل�للسللرطللة ، 

�لناجمة  و�لختناقات  �لزدحامات 
�ساعات  يف  �مللللركلللبلللات  تلللدفلللق  عللللن 
�لذروة حر�سا على �سامة �لأبناء 
�ليومية  رحلتهم  وتي�سري  �لطلبة 

من و�إىل مد�ر�سهم .

التوعوية الطالبية :
و�أو�سح �أنه مت خال �لجتماع و�سع 
�مللليللد�نلليللة لطلبة  �للللزيلللار�ت  خللطللة 
�لدر��سي  �لعام  مد�ر  على  �ملد�ر�س 
باقة  تللللقللللدمي  تلللتللل�لللسلللملللن  و�للللللتلللللي 
و�لإر�ساد�ت  �لن�سائح  من  متنوعة 
�لتوعوية �إىل جانب تنفيذ �سل�سلة 

�لكاملة  و�لأولوية  حقها  �ملدر�سية 
خا�سة �أثناء توقفها لنقل �أو تنزيل 

�سرورة  علللللى  ملللوؤكلللد�   ، �ملللللروريللللة 
للحافات  �لللل�لللسلللائلللقلللني  �إعلللللطلللللاء 

يف  �ملن�سود  للهدف  �لطلبة حتقيقا 
عام در��سي �آمن .

جلنة انتخابات ا�ست�ساري ال�سارقة تطلق تطبيقها 
الإلكرتوين لنتخابات 2019 اليوم

لنتخابات  �لللعللللليللا  �للللللجللنللة  ع�سو 
�إد�رة  جلللللنللللة  رئلللليلللل�للللس  �مللللجللللللل�لللس 
�لنتخابات �إىل �أن �إطاق �لتطبيق 
�لإلكرتوين لانتخابات يعد نقلة 
نوعية يف �سري �لعمل �لربملاين يف 
�ل�سارقة وذلللك من منطلق  �إمللارة 
�لللتللوجلله �للللللذي تللخللطللوه �لإملللللارة 
�لللرقللمللي يف جميع  �لللتللحللول  نللحللو 
�إلكرتونية  بيئة  لتوفري  خدماتها 
ذكلللليللللة تللل�لللسلللهلللل علللللللللى �ملللللو�طللللنللللني 
�لنتخابات.  يف  و�مل�ساركة  �لتفاعل 
توفري  �إىل  �لتطبيق  هلللذ�  يللهللدف 
بالعملية  �ملتعلقة  �ملعلومات  جميع 
وتعليمات  قو�نني  من  �لنتخابية 
و �للللللجللان �ملللعللنلليللة مبللتللابللعللة �سري 
ومقار  و�أعللل�لللسلللائلللهلللا  �لنلللتلللخلللابلللات 
�لنتخابية  �لللللدو�ئللللر  يف  �للللللجللان 
�إ�للسللافللة لإمللكللانلليللة �لإطلللللاع على 
�أ�للللسللللمللللاء �مللللر�لللسلللحلللني و�جلللللللللدول 
�لعملية  بلل�للسللري  �خلللا�للس  �لللزمللنللي 

�لنتخابية.
��سم  �لللذي يحمل  �لتطبيق  ي�سمل 

�خلطو�ت �ملميزة يف �سبيل �لرتقاء 
و  �لإملللارة  يف  �لنتخابية  بالعملية 
ما ت�سهده من تطور ملمو�س مبا 
وتوجيهات �ساحب  وروؤيللة  يتو�فق 
�سلطان  �لللدكللتللور  �للل�للسلليللخ  �للل�للسللمللو 
بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 

�لأعلى حاكم �ل�سارقة .
و�أو�سح �إبن ن�سار �أن هذ� �لتطبيق 
�لتطويرية  �للللعلللو�ملللل  �أحلللللد  يللعللد 
�لتي ت�سكل نقلة نوعية يف مر�حل 
�لنللتللخللابللات وملللا تللهللدف �إللليلله من 
�ملقابل  ويف  تللكللنللولللوجلليللة  مللو�كللبللة 
�لت�سهيل و�لتي�سري على �ملو�طنني 
وم�ساهما  رئي�سيا  جلللزء�  ليكونو� 
بالتايل  و  �لنتخابية  �لعملية  يف 
�رتفاع �أعد�د �مل�سجلني يف �لهيئات 
�لنللتللخللابلليللة يف مللنللاطللق �لإمللللللارة 
مدينة  وهلللي  حلللددت  �لللتللي  �لت�سع 
�حل�سن  ودبللا  و�حلمرية  �ل�سارقة 
وخللللورفللللكللللان و�للللبلللطلللائلللح و�ملللللللد�م 

وكلباء ومليحة و�لذيد.
ولفت �سعادة �أحمد �سعيد �جلرو�ن 

•• ال�صارقة-وام:

لنتخابات  �لعليا  �للجنة  تطلق 
�ملجل�س �ل�ست�ساري باإمارة �ل�سارقة 
�إلكرتونيا  تطبيقا  �لأحللللد  �للليللوم 
خللا�للسللا بللانللتللخللابللات �ملللجللللل�للس لعام 
ت�سجيل  �لتطبيق  يتيح   .2019
�ل�سارقة  �إملللللللارة  ملللن  �مللللو�طلللنلللني 
�لنتخابية  �لقو�ئم  يف  �إلكرتونيا 
بللهللدف تعزيز  ملللنللاطللقللهللم  �لللتللابللعللة 
�سر�ئح  خملللتلللللللف  مللللع  �للللتلللفلللاعلللل 
�خلا�سة  �لأخبار  وتوفري  �ملجتمع 
�لنتخابية  �لعملية  �سري  مبر�حل 

و�لتعريف باأبرز �مل�ستجد�ت.
تاأتي هذه �ملبادرة يف �إطار �ملبادر�ت 
بللهللا �للجنة  تللقللوم  �لللتللي  �لللهللادفللة 
وت�سعى  للللانلللتلللخلللابلللات  �للللعللللللليلللا 
�لعام  �للللوعلللي  للللزيلللادة  لللتللنللفلليللذهللا 
وت�سهيل خمتلف �لعمليات �خلا�سة 
بانتخابات �ملجل�س �ل�ست�ساري من 
خال توفري �لإمكانات و�لتقنيات 
�حللللللديلللللثلللللة كلللللافلللللة �للللللتلللللي تلللدعلللم 
م�سرية  يف  و�ملنتخبني  �ملر�سحني 
�ل�ست�ساري  �ملللجللللل�للس  �نللتللخللابللات 

لإمارة �ل�سارقة.
من�سور  �للللدكلللتلللور  �لللسلللعلللادة  و�أكللللللد 
�للللللجللنللة �لعليا  نلل�للسللار رئلليلل�للس  بلللن 
�ل�ست�ساري  �ملللجللللل�للس  لنللتللخللابللات 
لإمارة �ل�سارقة �أهمية هذ� �لتطبيق 
�لذي ياأتي مو�كبا خلطط �للجنة 
�لتحول  نللحللو  لللانللتللقللال  �لللعللللليللا 
�ملو�طنني  على  �لت�سهيل  و  �لتقني 
للللتلللكلللون هللللللذه �خللللللطلللللوة �إحللللللدى 

�ل�ست�ساري  �ملللجللللل�للس  �نللتللخللابللات 
و�لذي  2019م  �ل�سارقة  لإملللارة 
�لللسللليلللكلللون مللللتللللوفللللر� علللللرب ملللو�قلللع 
�ستور  �أبلللللل  �لللتللطللبلليللقللات  حتللملليللل 
�لت�سجيل  �إمكانية  �بلل�للس  وجللوجللل 
للناخبني من  �ملبا�سر  �لإلكرتوين 
مو�طني �إمارة �ل�سارقة وفق �لقيد 
�لنتخابية  �لللقللو�ئللم  يف  �لللعللائلللللي 
لت�سع مناطق �نتخابية هي مدينة 
�ل�سارقة و�لذيد وخورفكان وكلباء 
و�لبطائح  و�مللللللد�م  �حللل�للسللن  ودبللللا 

ومليحة و�حلمرية .
و يتيح �لتطبيق مل�ستخدميه متابعة 
على  و�لطللللاع  �لت�سويت  عملية 
باأنه  ويتميز  �لنتائج  م�ستجد�ت 
��ستف�سار�ت  جميع  على  �لرد  يتيح 
�لرت�سح  بعملية  �ملتعلقة  �جلمهور 
و�لنللللتللللخللللاب و��لللسلللتلللعلللر��لللس �أبلللللرز 
�لأ�سئلة �ل�سائعة �لتي تتكرر يف ذ�ت 
مبا�سرة  من�سة  توفري  مع  �ل�ساأن 
�لعليا  �للجنة  فريق  مع  للتو��سل 

لانتخابات.
�إعامية  و�جللهللة  �لتطبيق  يعد  و 
توعوية لتعزيز �مل�ساركة �لتفاعلية 
حيث  مللن  �لنتخابية  �لعملية  يف 
�أ�سا�سية  ومللعلللللومللات  ر�للسللائللل  بلللث 
�ملرئية  �مللللللو�د  تلل�للسللمللل  و�إر�لللللسلللللاد�ت 
ملمار�سة  تلل�للسللجلليللعلليللة  وعللللللبللللللار�ت 
�ملو�طنني حلقوقهم �لدميقر�طية 
عرب  �لوطني  �ل�ستحقاق  هللذ�  يف 
مللو�قللع �لللتللو��للسللل �لإجللتللمللاعللي يف 
�لعليا  باللجنة  �خلا�سة  �ملن�سات 

لنتخابات �ملجل�س �ل�ست�ساري.

اختبارات نظرية وعملية للح�صول على �صهادة مفت�س وطني معتمد

اأمن املطارات يف �سرطة دبي تنظم دورة 
املتفت�سني الوطنيني«  

•• دبي-الفجر:

�ل�سيد  حللللامللللد  �للللعلللقللليلللد  �لللسلللهلللد 
�لإد�رة  ملللديلللر  نلللائلللب  �لللهللا�للسللمللي، 
بالوكالة  �مللللطلللار�ت  لأملللن  �لللعللامللة 
دورة  �خلللتلللتلللام  دبلللللللي،  �لللسلللرطلللة  يف 
“�ملفت�سني �لوطنيني” �لتي عقدت 
مبركز دبي لأمن �لطري�ن �ملدين 
�ل�سرق  �ملعتمد يف  �لإقليمي  �ملركز 
�لطري�ن  مللنللظللمللة  ملللن  �لأو�للللسللللط 
�ملدين �لدويل )�لإيكاو(، مب�ساركة 
�لإد�رة  مللرتللب  مللن  منت�سباً   20
ب�سرطة  �مللللطلللار�ت  لأمللللن  �لللعللامللة 
مطار�ت  موؤ�س�سة  وموظفي  دبللي، 

�حلقائب �لتدريبية و�ملو�د �ملعتمدة 
من �ملنظمة. 

يحقق  �للللذي  �لأد�ء  �أن  و�أ�لللسلللاف، 
عللن طريق  �إل  يتاأتى  ل  �لأهلللد�ف 
�أهمها  ومللن  عللو�مللل،  عللدة  تكامل 
�سرطة  ت�سعه  مللا  وهللو  �لللتللدريللب، 
تقوم  للللذ�  �أولللويللاتللهللا،  دبلللي �سمن 
بلللللاإحللللللاق ملللوظلللفللليلللهلللا بلللللاللللللدرو�ت 
�ملعرفة  لللزيللادة  �سعياً  �ملتخ�س�سة 
تاأدية  يف  �حلرفية  م�ستوى  ورفللع 
لهم، وهو ما ي�سمن  �ملوكلة  �ملهام 
�ل�سرت�تيجية  �لأهللللد�ف  حتقيق 
دورة  �أن  و�أو�لللسلللح،  دبللللي.  للل�للسللرطللة 
�ملللفللتلل�للسللني �للللوطلللنللليلللني تلللعلللد من 

�أيام. دبي، و��ستمرت ملدة 5 
�إن  �لها�سمي،  حامد  �لعقيد  وقللال 
�ملدين،  �لطري�ن  لأمن  دبي  مركز 
يللعللمللل بلل�للسللكللل ملل�للسللتللمللر علللللى رفع 
كفاءة �ملوظفني �لعاملني يف قطاع 
�أمن �لطري�ن �ملدين، وذلك �سمن 
و�لتي  �ملتنوعة،  �لللتللدريللب  خطط 
تتمثل يف خطة �لتدريب �لد�خلية، 
وخلللطلللة �للللتلللدريلللب �مللللعلللتلللملللدة من 
�لإد�رة �لعامة للتدريب، و�لدور�ت 
بالتن�سيق  تللنللظلليللمللهللا  يللتللم  �للللتلللي 
ملللللع ملللنلللظلللملللة �لللللللطللللللري�ن �مللللللدين 
�لدور�ت  )�لإيكاو(، ومنها  �لدويل 
و�لتي متثل  و�ملتقدمة  �لتاأ�سي�سية 

�أهللللم �للللرب�ملللج �لللتللدريللبلليللة، حيث 
�لعاملية  �جللللودة  معايري  تت�سمن 
�لأمنية  �ملللجللالت  �ملللطللار�ت، يف  يف 
�لإجر�ء�ت  ت�سمل  و�لتي  �ملختلفة، 
�لأمنية، وعمليات �لتدقيق، و�مل�سح 

�لأمني، و�لختبار�ت �لأمنية.
 ونوه �إىل �أنه مت �خ�ساع �ملنت�سبني 
�إىل  يلللهلللدف  عللملللللي  متلللريلللن  �إىل 
للمعايري  �لمللتللثللال  مللن  �لتحقق 
�لدولية يف جميع �لنقاط �لأمنية 
مبللطللار�ت دبلللي، و�أن هلللذه �للللدورة 
�ملنت�سب  �جللللتلللليللللاز  علللللللى  تللعللتللمللد 
�ختبار�ت نظرية وعملية للح�سول 

على �سهادة مفت�س وطني معتمد.
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

�نطاقا من �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية 
�لعامة  و�للللقللليلللادة  �لللد�خللللليللة  للللللوز�رة 
لللل�لللسلللرطلللة �للللفلللجلللرية للللقلللطلللاع �مللللللرور 
�أمناً  �أكلللرث  �لللطللرق  جعل  يف  و�ملتمثل 
وتللعللزيللز �للللوعلللي �ملللللللروري بلللني كافة 
�لقيادة  بلللا�لللسلللرت  �ملللجللتللمللع،  �لللسلللر�ئلللح 
��ستعد�دها  �لفجرية  ل�سرطة  �لعامة 
�لللللتللللام ل�للسللتللقللبللال �لللللعللللام �للللدر��لللسلللي 
وتلللاأتلللي   2020-2019 �جلللللديللللد 
�لدر��سي  للللللعللام  �ل�لللسلللتلللعلللد�د  خللطللة 
على  �ملحافظة  منطلق  مللن  �جلللديللد 
�سامة �أرو�ح طاب �ملد�ر�س من كافة 
�لأخطار �لتي يتعر�سون لها و�ل�سعي 
لتوفري بيئة �آمنة خالية من �حلو�دث 

�ملرورية.
وجلللللاء ذلللللك خللللال �لجلللتلللملللاع �للللذي 
�ملللللرور  �إد�رة  ملللديلللر  �لللسلللعلللادة  تلللر�أ�لللسللله 
و�لدوريات �لعميد �لدكتور على ر��سد 
بللن عللو��للس وحلل�للسللور روؤ�للسللاء �لأق�سام 
�لعامة  بلللاللللقللليلللادة  �مللللللللرور  وملللللللللدر�ء 
ل�سرطة �لفجرية.  و�أو�سح �سعادته �أن 
�ملرورية  �ل�سامة  توفري  على  �لعمل 
تكاثف جهود  �ملد�ر�س يتطلب  لطلبة 

كافة �جلهات �ملعنية ب�سامة �لطاب 
�بتد�ء من �لأ�سرة و�ملدر�سة و�لهيئات 
�لتعليمية و�لإد�رية وم�سريف و�سائقي 
�ملللدر�للسلليللة لتلللخلللاذ كافة  �حلللللافللللات 
�لتد�بري و�لإجر�ء�ت �لوقائية لتاأمني 

�سامة �لطاب يف �ملد�ر�س.
خطة  �أن  عللللو��للللس  بللللن  �أو�لللللسلللللح  كلللملللا 
�ل�للسللتللعللد�د للللللعللام �لللدر��للسللي �جلديد 
�ملرور  دوريللللات  تكثيف  على  ��ستملت 
ملر�قبة  �ملللللروري  و�ل�سبط  و�ملللبللاحللث 

�للللطلللرق �لللرئلليلل�للسللة و�لللفللرعلليللة �أمللللام 
�ملد�ر�س يف كافة مناطق �لخت�سا�س 
�ل�سو�خ�س  تللللوفللللر  ملللللن  و�للللللتلللللاأكلللللد 
�لأماكن  يف  و�لتنبيهية  �لتحذيرية 
�ملللنللا�للسللبللة قللللرب �ملللللد�ر�للللس و�أكلللللد على 
�للسللروريللة �لللتللو�جللد �لأمللنللي و�ملروري 
�ملرورية  �حلللركللة  �ن�سيابية  لت�سهيل 
�ملللد�ر�للس ملنع �لزدحللللام وتوفري  �أملللام 
�إعد�د  كما مت  للطاب،  �لآمللن  �لنقل 
بللرنللامللج �للسللامللل لللتللنللفلليللذ خللطللة �أمن 

و�للسللامللة �لللطللاب مللن خللال تنفيذ 
حلللملللات �لللتللوعلليللة �ملللللروريللللة وور�للللس 
و�لأنظمة  بالقو�عد  للتعريف  �لعمل 
�ملد�ر�س  لطاب  �ملرورية  و�لإر�ساد�ت 
�ل�سامة  بللتللوفللري  �ملللعللنلليللني  وكلللافلللة 
و�سائل  عللللرب  و�للللتلللوعللليلللة  للللللللطلللاب، 
�لللتللو��للسللل �لجللتللمللاعللي وعلللرب نقاط 
�لإمارة  طللرق  على  �ملللروريللة  �لتوعية 
و�لتي ت�ستهدف تعزيز �لوعي �ملروري 

ون�سر �لثقافة �ملرورية.

•• عجمان -الفجر:

لتعزيز  �إهتمام خا�س  �لإمار�تية  �ملللر�أة  �أولللت  �لمللار�ت  لدولة  �لر�سيدة  �لقيادة 
دورها يف نه�سة و�إ�ستد�مة خمتلف �لقطاعات من خال متكينها وتبو�أها خمتلف 
�ملنا�سب �لقيادية و�لإ�سر�فية و�لتنفيذية، ل�سيما يف ظل �إمتاك ن�ساء �لإمار�ت 

قدر�ت وكفاء�ت �أهلتهن لتكونن مبدعات ورياديات يف خمتلف �ملجالت.
ب�سيط عن قيمة وجمهود ما  �إل تعبري  �ملللر�أة �لمار�تية، ماهو  بيوم  �لحتفال 
�ل�ساملة  �لنه�سة  يف  ودورهللن  منجز�تهن  على  وتاأكيد�ً  �لوطن،  ن�ساء  تقدمنه 
عام  فكل  �لعمل،  ميادين  �إىل  لت�سل  �لأ�للسللرة  من  تبد�أ  و�لتي  �لإملللار�ت،  لدولة 
بن  د�فللون حممد  بن  �مل�ست�سار حممد  �كد  �لإمارتية بخري. من جانبه  و�ملللر�أة 
بيوم  �أن �لحتفاء  �لمللار�ت،  �سفر�ء جمل�س  �إد�رة جمعية  رئي�س جمل�س  د�فللون 

�لللوطللن ودورهلللن يف  �مللللر�أة �لمللار�تلليللة يعك�س قيمة وجمللهللود مللا تقدمنه ن�ساء 
�لعمل  �إىل ميادين  �لأ�سرة  �لدولة، و�لتي تبد�أ من  �لريادة و�لتطور يف  م�سرية 
يف كافة �ملجالت، ويتز�من �لحتفاء باملر�أة �لمارتية هذ� �لعام مع متثيل �ملر�أة 
�لمار�تية ل %50 من �أع�ساء �ملجل�س �لوطني �لحتادي خال دورته �لقادمة 
وم�ساركتها يف �ملجل�س طو�ل �لدور�ت �ل�سابقة ليعد ذلك خري مثال ملا �آلت �إليه 

مكانة �ملر�أة يف �ملجتمع �لمار�تي حتت كنف قيادة ر�سيدة.
وقال حممد حممود �بو تيم ل مدير عام موؤ�س�سة �أخبار عجمان، لقد و�سلت �ملر�أة 
�لمار�تية �إىل �أعلى �ملر�تب �لعلمية و�لوظيفية، فهي �لوزيرة و�لطبيبة و�ملعلمة 
وغريها من �لوظائف لت�ساهم يف كافة �لقطاعات، فلقد �ساهمن ن�ساء �لمار�ت 
�لمار�تية  باملر�أة  و�لحتفاء  �ل�سكر  وكلمة  �ملجالت،  كافة  و��ستد�مة  تطور  يف 

ماهو �إل جزء ب�سيط للتعبري عن دور �ملر�أة �لمار�تية.

و�أ�سافت �سهد غريب �حلو�سني، م�ساهمات �ملر�أة �لمار�تية قبل �لحتاد وبعده 
توؤكد قدر�تهن وكفائتهن على م�ساركة �لرجل يف م�سرية �لدولة، فكما قال �ملغفور 
له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه،”نحمد �هلل �أن دور 

�ملر�أة يف �ملجتمع بد�أ يربز ويتحقق ملا فيه خري �أجيالنا �حلالية و�لقادمة«.
فهي  �لملللار�ت  تاريخ  �سنع  فهي من يف  �ساهمت   ، �سمي�سي،  توفيق  ر�ئللد  وقللال 
�لوزيرة، �لطبيبة، �ملعلمة، �مل�سوؤولة ومربية �لجيال.و كل عام و�ملر�أة �لمار�تية 
يف خري و�سعادة فالحتفاء بيوم �ملر�أة �لمار�تية ت�سريف ملا و�سلت �إليه �سيد�ت 
�لعملية  �أ�سرتها وجمتمعها ويف خمتلف مناحي �حلياة  �لمللار�ت من مكانة يف 
و�لعلمية. وقالت موزة ح�سني �ل�سام�سي، لنن�سى يف هذه �ملنا�سبة �لدور �لكبري 
ل�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك )�أم �لإمار�ت( �لتي عززت روؤية و�لدنا �ملغفور 
له بللاإذن �هلل �ل�سيخ ز�يللد بن �سلطان طيب �هلل ثللر�ه يف متكني �ملللر�أة �لمار�تية 

و�لميان بقدر�تها لت�سبح �ملر�أة �لمار�تية مثال للعطاء و�لريادة.
�أولللت متكني  �لملللار�ت  �لر�سيدة يف  �لقيادة  �أن  �لللدوبللي،  و�أكللدت فاطمة مبارك 
�ملر�أة �أهمية كربى لتخو�س خمتلف �ملجالت وت�ساهم يف �سنع �لريادة و�لتقدم، 
وتوؤمن �لمار�ت بدور �ملر�أة �لمر �لذي ُتِوّج بتمثيل �ملر�أة �لمار�تية ل 50% 

من �أع�ساء �ملجل�س �لوطني �لحتادي خال دورته �لقادمة.
�لغالية  دولتنا  لنا  فهنيئا  ل  �إليه  و�سلن  “فخور�ت مبا  �أحمد،  علي  �آمنة  وقالت 
وقيادتنا �لر�سيدة” و�لحتفاء باملر�أة برهان على �لدور �لكبري للمر�أة �لمار�تية  

وما �ساهمت به يف �سناعة تاريخ وحا�سر وم�ستقبل دولتنا �لغالية.
من جانبه قدم حممد عبد�لقادر �جل�سمي �لتهنئة �إىل �ملر�أة �لمار�تية، موؤكد�ً 
بناء  يف  م�ساركتها  مع  يكتمل  و�أ�سرتها  جمتمعها  يف  �لمار�تية  �ملللر�أة  جنللاح  �ن 

وطنها. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت�سلم �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة 6 
هيئة  من  مقدمة  �خلا�سة  �ملهام  لإد�رة  تخ�سي�سها  �سيتم  م�سفحة  �سيار�ت 
مناطق ر�أ�س �خليمة �لقت�سادية ر�كيز يف �إطار �لتعاون �لقائم بني �لطرفني .
�ل�سيخ  ر�أ�للس �خليمة بهذه �خلطوة �لتي يقف ور�ءهللا  و�أ�ساد قائد عام �سرطة 
�خليمة  ر�أ�لللس  مناطق  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي  �سقر  بللن  �أحللمللد 

و�لدعم  �لتعاون  روح  جت�سد  �ملبادرة  هذه  �أن  مبينا   ، “ر�كيز”  �لقت�سادية 
�لإمارة  يف  �لعاملة  و�ل�سركات  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف  قبل  من  �ملتو��سل 
�ملهام  وتنفيذ  �ل�سرطة  تعزيز عمل رجال  دور� حموريا يف  بذلك  تلعب  و�لتي 
�ملوكلة �إليهم بحرفية عالية ومبا يحقق �أعلى معايري �ل�سعور بالأمن و�لأمان 

.
 ولفت �إىل �أن هذه �ل�سيار�ت �مل�سفحة ت�سكل �إ�سافة نوعية جديدة ت�ساف �إىل 
يلبي  مبا  خدماتها  تطوير  �إىل  دومللا  ت�سعى  �لتي  �خليمة  ر�أ�للس  �سرطة  �آليات 

تطلعات وز�رة �لد�خلية ويحقق �أهد�فها وروؤيتها ومبا ي�سل �إىل �أق�سى درجات 
ر�سا �ملتعاملني وي�سهم يف دعم �ل�ستثمار �لذي يرتبط �رتباطا وثيقا بالأمن 

و�ل�ستقر�ر .
و�أو�سح �سعادة �للو�ء �لنعيمي �أن �ل�سيار�ت �مل�سفحة تتنا�سب مع طبيعة عمل 
�ملجتمع  �أفلللر�د  ور�حللة  �أمللن  على  منت�سبوها  ي�سهر  �لتي  �خلا�سة  �ملهام  �إد�رة 
�سرطة  و�أق�سام  �إد�ر�ت  خمتلف  يف  لنظر�ئهم  �لدعم  �أ�سكال  كافة  ويقدمون 
�لنتهاء  �لنوعية بعد  �لعمليات  ��ستخد�مها يف  �ملمكن  ر�أ�س �خليمة حيث من 

من جتهيزها متهيد� لن�سمامها لأ�سطول �آليات �لقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س 
�خليمة .

وخدمة  �لللعللام  �ل�سالح  بوتقة  يف  ي�سب  �لللتللعللاون  هللذ�  مثل  �أن  �سعادته  و�أكلللد 
�ملو�طنني و�ملقيمني و�ل�سهر على �أمنهم ور�حتهم و�سامة ممتلكاتهم ويعك�س 
�لقياد�ت  بني  �لقائمة  �لعاقة  عليها  تكون  �أن  يجب  �لتي  �حلقيقية  �ل�سورة 
�ل�سرطية يف �لدولة من جهة وخمتلف �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لعاملة من جهة 

�أخرى .

رائد توفيق �صمي�صيحممد بن دافونحممد عبدالقادر اجل�صميحممد حممود اأبو تيمموزه ح�صني ال�صام�صيفاطمة مبارك الدوبي�صهد غريب احلو�صنياآمنة علي اأحمد

•• اأبوظبي-وام:

�لفرو�سية  و  لل�سيد  �للللدويل  �أبللوظللبللي  مللن معر�س   17 �لللل  �للللدورة  زخلللرت 
هو�ة  و  ملحرتيف  خ�سي�سا  �سممت  �لتي  �ملعرو�سات  من  بالعديد   2019

�ل�سيد و حمبي �قتناء �لقطع �لفريدة .
�ألف   50 �أنظار زو�ر �حلدث �سكني يدوي تبلغ قيمته  ويف هذ� �ل�ساأن لفتت 

درهم يتميز بدقة �ل�سنع و جمال �ملنظر.
و ت�ستغرق عملية �سنع �ل�سكني - �لذي ل يتو�جد يف �لعامل منه �إل قطعة 
و�حدة نحو ثمانية �أ�سهر وهو من نوع “وليم هرني” �لأمريكية وذلك ح�سب 

�سركة مترين �لإمار�تية وكيل �سكاكني �ل�سركة �لأمريكية يف �لدولة.

لوكالة  �لإمللار�تلليللة  ل�سركة مترين  �لتنفيذي  �ملدير  �لأمللريي  وقللال حممد 
بل800 خطوة خال  �أنلله مير  �ل�سكني  هللذ�  �إن ما مييز  و�م  �لإملللار�ت  �أنباء 
�أحد  قبل  من  �ليابان  يف  �ل�سكني  ن�سل  ت�سنيع  يتم  بينما  �لت�سنيع  مر�حل 

�أ�سهر م�سنعي �ل�سيوف �ل�سامور�ي.
و�أ�ساف :نق�ست على �ل�سكني زخارف بالر�سم �لياباين �ملعرف با�سم �إمياكي 
مطعمة بالذهب و�لأحجار �لكرمية �إذ ت�سل دقة �لت�سنيع �إىل �أقل من ع�سر 

�سمك �سعر �لإن�سان«.
و�أ�ساف �لأمريي �أن ما يرفع �سعر �ل�سكني �أنه مر�سع aبالأحجار �لكرمية 
�لنادرة و�لذهب �إ�سافة �إىل �سنع ن�سله من حديد �جلوهر وهو مزيج من 3 
�أنو�ع من �حلديد يتحمل �ل�سدمات مع �سهولة �سنه .. وي�ستغرق �إنتاج حديد 

�لن�سل فقط ��سبوعا كاما ومن ثم يتم ق�سه باملاء و�إر�ساله لليابان ل�سنه 
يدويا وبعدها يعود �إىل �أمريكا ل�ستكمال عملية �لت�سنيع �لنهائية.

و�أو�سح �لأمريي �أن ن�سل �ل�سكني يتكون من 270 طبقة حديد بينما يتم 
�سناعة مقب�سه من �حلديد “�جلوهر” �ملطعم �أي�سا بال�سدف وعاج �ملاموت 

�ملزخرف بالفن �لياباين �لعريق.
لل�سيد  �للللدويل  �أبللوظللبللي  معر�س  يف  �ل�سركة  م�ساركة  �إن  �لأمللللريي  وقلللال 
خاله  وتعر�س  �لتو�يل  على  ع�سر  �لثالث  للعام  تاأتي   2019 و�لفرو�سية 
قطعا ح�سرية من جمموعة �سكاكني �سالح �لإمار�تية و�آخرى عاملية �سممت 
خ�سي�ساً للمعر�س من قبل كربيات �ل�سركات �لعاملية وحتمل �سمان �ملٌ�سنع 

�لعاملي ملدة ع�سر �سنو�ت لأول مرة يف �ملنطقة.

�أن �ملنتج �لإمار�تي من �ل�سكاكني  ونوه �ملدير �لتنفيذي ب�سركة مترين �إىل 
و�لأمريكية  �لأوربية  �لأ�سو�ق  يف  و��سعة  ب�سهرة  يحظى  �ل�ستخد�م  متعددة 

وذلك وفقا لأعلي معايري �جلودة �لعاملية �ملعتمدة يف تلك �لأ�سو�ق.
�أبوظبي  �مل�ساركة يف معر�س  �ل�سناعات �لوطنية  – ت�سهد  �ل�سياق ذ�ته  ويف 
بال�سيد  �لزو�ر و�ملهتمني  �إقبال كبري� من قبل  �لدويل لل�سيد و�لفرو�سية 
�لإمار�تية  �أيللرون �ستي�سن  “ �سركة  �لبيئة. وتعر�س  �مل�ستد�م للحفاظ على 
منازل و دور�ت مياه متنقلة و خمابز  باملعر�س  �لأويل  م�ساركتها  “ خال 
�لبيئة وهو ما جعل  �ل�سم�سية بهدف �حلفاظ على  تعمل جميعها بالطاقة 
�لإمللار�تلليللة على  �ل�سناعة  قلللدرة  لللتللوؤكللد  و  �لللللزو�ر  �أنللظللار  منتجاتها حمللط 

�ملناف�سة مقارنة بنظري�تها �لعاملية.

�سكني ب�50 األف درهم �سمن معرو�سات اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية

الحتفاء بيوم املراأة الماراتية يعك�س قيمة ما تقدمنه يف مياديني العمل

متثيل املراأة الماراتية ل� 50 % من اأع�ساء املجل�س الوطني يتوج م�ساهمتها يف املجتمع

ابن علوان : اإ�صافة مهمة لألياتنا  

�سرطة راأ�س اخليمة تت�سلم 6 �سيارات م�سفحة من راكز 

•• دبي-الفجر:

�ملجتمع  لإ�للسللعللاد  �لللعللامللة  �لإد�رة  مللديللر  �ملللنلل�للسللوري،  خلفان  علي  �لعقيد  �سهد 
بالنيابة، �فتتاح دورة �لت�سوير �لتلفزيوين �ملتقدمة يف نادي �ل�سباط، مب�ساركة 

ذوي �لخت�سا�س من �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�سرطة. من  موظفاً   21
حتر�س  دبي  �سرطة  �إن  للدورة،  �لفتتاحية  �لكلمة  يف  �ملن�سوري  �لعقيد  وقللال 
على تاأهيل �ملو�رد �لب�سرية يف كافة �لتخ�س�سات، وذلك عرب �لدور�ت �لتاأ�سي�سية 
وتطبيقها  و�لعلمية،  �ملعرفية  و�ملكت�سبات  �لنتائج  �أف�سل  لتحقيق  و�ملتقدمة، 
�إىل  �لأد�ء و�سوًل  ي�ساهم يف تطور م�ستوى  �لعملي مبا  �لو�قع  وتنفيذها على 

�لتي مت  �لتاأ�سي�سية  للدور�ت  تكملة  �لللدورة  هذه  �أن  و�أ�ساف،  و�لريادة.  �لتميز 
لإ�سعاد  �لعامة  بلللالإد�رة  �لإد�ريلللة  �ل�سوؤون  �إد�رة  �أعدتها  و�لتي  �سابقاً،  تنفيذها 
مع  لتتنا�سب  �ملتقدمة  �للللدور�ت  عقد  على  �لتدريبية  خطتها  �سمن  �ملجتمع 
م�ستوى �ملوظفني وتلبي �حتياجاتهم، منوهاً �إىل �أن هذه �لدورة �إ�سافة فعلية 
لنجاحات �سرطة دبي �إىل جانب تاأهيل �لكو�در �لإعامية عرب حما�سرين من 
�لتلفزيوين خالد علي عبا�س،  �ملخرج  �لللدورة  دبللي، حيث قدم  �سرطة  موظفي 
من �إد�رة �لإعام �لأمني. وت�سم �لدورة �لعديد من �ملحاور، منها �لتعرف على 
�لأجز�ء �ملهمة يف �لكامري� و�لت�سوير �لد�خلي و�خلارجي، و��ستخد�م �لرب�مج 

�ملتطورة يف �لت�سوير، وت�سوير �لأج�سام �لثابتة، وت�ستمر ملدة 5 �أيام. 

�سرطة دبي تنظم دورة الت�سوير التلفزيوين املتقدمة 

�سرطة الفجرية تبا�سر ا�ستعدادها ل�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد 2020-2019 
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العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
�لثالثة  �ملجموعة  �ل�سلللللادة/مكتب  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئلللرة  تعلن 

CN لا�ست�سار�ت �لهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:1097926 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حمد�ن بن حممد بن حمد�ن بن حمد�ن �آل نهيان %41

تعديل ن�سب �ل�سركاء
�سعيد مبارك حممد خمي�س �ملهريي من 51% �ىل %10

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/كافية بينو�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2661872 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد د�ود �سليمان عبد�حل�سني حممد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س خليفة حممد �سهيل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/بقالة زهرة �لباهيه 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1060551 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�ملنعم �حمد حممد خليفة �لبوعينني %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سليم حممد ناجي �لفاطمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�وليدكوم لتقنية �ملعلومات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2624174 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر��سد عبد�هلل علي مطر �خلزميي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف بروفي�سينال بارترن�سب لا�ستثمار�ت ذ.م.م 
PROFESSIONAL PARTNERSHIP INVESTMENTS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�خلز�مي ل�سيانة وتن�سيق 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �حلد�ئق �ملنزلية رخ�سة رقم:2613953 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ر��سد حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملرزوقي %100  

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد عبد�لرحمن عبد�هلل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/كافترييا م�سرور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1024199 
تعديل وكيل خدمات/��سافة �حمد عبد�هلل �حمد علي �ملرزوقي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ن�سار ناجنار�ث م�سطفى %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد عبد�هلل علي �ملرزوقي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف م�سطفى مو�سى
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
رقم: CN 1188240  بال�سم �لتجاري مطعم �لر�سام 
للكباب �خلا�س  بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
CN  بال�سم �لتجاري عيادة حيدر  رقم: 1021164 
و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  �جلديدة  �باد 

�لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
CN  بال�سم �لتجاري بروتك بالغاء  رقم: 1021233 
عليه  كان  كما  �لو�سع  و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  طلب 

�سابقا.
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/كافترييا 
   CN 1513925-2:ليبتون بال�س- فرع 2 رخ�سة رقم

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/ماكليلن 

   CN 1001381:ند بارترنز ليمتد رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/بل�س خلدمات �ملعلومات �لتجارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1260131 
تعديل مدير/ ��سافة �سيف �لدين �بو بكر

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة 0.50*0.15 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/بل�س خلدمات �ملعلومات �لتجارية 

PLUS COMERCIAL INFORMATION SERVICES

�ىل/بل�س �لمار�ت خلدمات �لتمثيل-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
PLUS UAE REPRESENTATION SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�ساين لين للديكور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1151139 
تعديل ��سم جتاري من/�ساين لين للديكور 

SIGN LINE DECORATION

�ىل/علي �لكعبي ل�ساح �للكرتونيات
ALI ALKAABI ELECTRONICS REPAIRING

تعديل ن�ساط/��سافة ��ساح �لجهزة �للكرتونية �ملنزلية )9521001(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال تنفيذ �لت�سميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/مطعم ل�ساين كورنر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1537739 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة بدر نا�سر حممد �سامل �ملهري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف زكيه �سارق خان
تعديل وكيل خدمات/حذف بدر نا�سر حممد �سامل �ملهري

تعديل ��سم جتاري من/مطعم �سالين كورنر 
LASANI CORNER RESTAURANT

�ىل/مطعم غر�ند ملبار
GRAND MALABAR RESTAURANT

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/دير تيكنيكال ل�ساح �للت �خلفيفة و�سيانتها- 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2521051 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة مادفان بر��ساد كومار %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمي من 100% �ىل %51

تعديل �سكل قانوين/من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/دير تيكنيكال ل�ساح �للت �خلفيفة و�سيانتها- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 DEER TECHNICAL LIGHT MACHINERY REPAIRING AND MAINTENANCE-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/دير تيكنيكال ل�ساح �للت �خلفيفة و�سيانتها ذ.م.م

 DEER TECHNICAL LIGHT MACHINERY REPAIRING AND MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اوربيتال ايه تي كيه ال�سرق الأو�سط-ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2019/07/22 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 1903007456 يعلن 
�مل�سفى/ عبد �ملنعم �لربيعي و�سركاه-حما�سبون قانونيون- عن ت�سفية 

�سركة: اوربيتال ايه تي كيه ال�صرق الأو�صط -ذ م م
CN-2065922 ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم�

�ملذكورة  �ل�سركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  من  فعلى 
�إىل �مل�سفى،  �ملوؤيدة لذلك  �مل�ستند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �عاه عليه 
وذلك خال �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان، 
وكل من مل يتقدم خال �ملدة �ملحددة بالإعان ي�سقط حقه باملطالبة.  
حممول   026226088 فاك�س     026224449 �مل�سفى:  تليفون 
تاور  �سكاي  �لرمي-  –جزيرة  �بوظبي   46283 ب  �س   0506226719
مكتب 1208 و�ح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتية وذلك خال مدة �أق�ساها 45 

يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�ليازيه للرعاية �لطبية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2540675 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سعد ح�سني م�سعود ذفال �لحبابي من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سعد ح�سني م�سعود ذفال �لحبابي من 100% �ىل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد خمي�س حممد عبد�هلل �ملن�سوري %75

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/�ليازيه للرعاية �لطبية 
ALYAZIA MEDICAL CARE

�ىل/�ليازيه للرعاية �لطبية ذ.م.م
ALYAZIA MEDICAL CARE LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/�لفجر هايربماركت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2034820 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعيد �سامل علي �ل�ساعدي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فياريل عبد�لرحمن فياريل �سيد علي كوتي %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س علي حممد �ل�سام�سي

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/�لفجر هايربماركت 

AL FAJIR HYPERMARKET

�ىل/ترف هايربماركت ذ.م.م
TARAF HYPERMARKET LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�سلللللادة/و�حة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�خلبي�سي لالكرتونيات
رخ�سة رقم:CN 1830560 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
�ل�سلللللادة/د�رك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

مون لتنظيم و�د�رة �لفعاليات
رخ�سة رقم:CN 2568359 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر

�حتفت نا�سئة �ل�سارقة �لتابعة ملوؤ�س�سة 
و�ملبتكرين،  �لقادة  ل�سناعة  قرن  ربع 
مبنت�سبيها �ملتميزين يف بر�مج م�سار 
حققو�  �لذين  و�لتكنولوجيا،  �لعلوم 
�لذكاء  م�سابقات  يف  متقدمة  مر�كز 
م�ستوى  على  و�لروبوت  �ل�سطناعي 
�لدولة وخارج حدودها للعام �جلاري 

.2019
نا�سئة  ذلللك خللال حفل نظمته  جللاء 
�ل�سارقة  �أكللللادميلللليللللة  يف  �لللل�لللسلللارقلللة 
عنو�ن  حتللت  و�لفلك  �لف�ساء  لعلوم 
�لعزيز  عللبللد  بللحلل�للسللور  “�إجناز”، 
نا�سئة  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لللنللومللان، 
�للل�للسللارقللة، وعللمللر �ملللدفللع مللديللر �إد�رة 
من  وعللدد  بللالإنللابللة،  �ملوؤ�س�سي  �لدعم 
نا�سئة  ومللوظللفللي  �لأقللل�لللسلللام  روؤ�للللسللللاء 
من  كبري  عللدد  �إىل  �إ�سافة  �ل�سارقة، 
�لنا�سئة و�أولياء �لأمللور. و�أعللرب عبد 
بالنتائج  �سعادته  �لنومان عن  �لعزيز 
حملياً  �لنا�سئة  حققها  �لتي  �مل�سرفة 
ودولللليلللاً، وخللاطللبللهللم بللالللقللول: “نحن 
ون�سكركم  معنا  بللوجللودكللم  فللخللورون 
بامل�ساركة  و�لتز�مكم  �نتظامكم  على 
مر�كز  تللنللظللمللهللا  �للللتلللي  �لللللرب�مللللج  يف 
�أجللللل �لرتقاء  �للل�للسللارقللة مللن  نللا�للسللئللة 
مبلللهلللار�تلللكلللم ودعللللللم ملللو�هلللبلللكلللم، كما 
نا�سئة  لإد�رة  بال�سكر  �لنومان  توجه 
على  فيها،  �لعاملني  وكافة  �ل�سارقة 
�لتي  و�ملخل�سة  �للل�للسللادقللة  جللهللودهللم 
�أهلت �لنا�سئة للفوز بجو�ئز متقدمة، 
يف  �ملُ�سرفة  بال�سورة  �لوطن  ومتثيل 

�مل�سابقات �لوطنية و�لدولية.
و�مل�سرفني  �لللنللا�للسللئللة  �لللنللومللان  ودعللللا 
�إىل  �ملوؤ�س�سة،  وفعاليات  بللر�مللج  على 
تقدمي مقرتحاتهم �لازمة لتطوير 
منظومة �لتدريب و�لتعليم يف نا�سئة 

�ل�سارقة لتحقيق �لريادة.
وثائقي  فيلم  عللر�للس  �حلللفللل  وتخلل 
نا�سئة  مللل�لللسلللاركلللات  مللللن  ملللقللتللطللفللات 
�لللللذكللللاء  مللل�لللسلللابلللقلللات  �للللل�للللسللللارقللللة يف 
�ملحلية  و�لللللللروبللللللوت  �ل�لللسلللطلللنلللاعلللي 
وطموح  �للسللغللف  جلل�للسللدت  و�للللعلللاملللليلللة، 
يف  �لعلم  لأهمية  و�إدر�كللهللم  �لنا�سئة، 
يف  �مل�ساركة  عللرب  �لأمم،  وتللقللدم  بللنللاء 
�لتي  و�لتقنية  �لعلمية  �لرب�مج  كافة 

و�مل�سابقات  �ل�سارقة،  نا�سئة  تنظمها 
�ملحلية و�لعاملية.

و�ألقى �لنا�سئ حممد �سعيد �ملزروعي 
�أكد  �إخو�نه �ملكرمني،  كلمة نيابة عن 
�أهمية �لرب�مج �لتي تنظمها  خالها 
�سقل  يف  �لللل�لللسلللارقلللة  نللا�للسللئللة  ملللر�كلللز 
و�لتكنولوجيا،  �لللعلللللوم  يف  مو�هبهم 
وبرجمته،  �للللللروبلللللوت  وتلللطلللبللليلللقلللات 
�كت�سبو�  �ملللهللار�ت،  فيها  تعلمو�  حيث 
�لو�سول  �لتي �ساعدتهم يف  �خلللرب�ت 

�إىل م�ستوى متميز.
�لنومان  �لعزيز  عبد  كرم  �خلتام  ويف 
حققو�  �لذين  �لنا�سئة  �ملدفع،  وعمر 
�لدولة  م�ستوى  مر�كز متقدمة على 
وخارجها، وكل من �ساهم يف �لإ�سر�ف 
�لتكرمي  و�لللسلللملللل  تلللدريلللبلللهلللم،  علللللللى 
بجائزة  �لللفللائللزيللن  مللن  نللا�للسللئللاً   36
 Community Award

بالوليات  �لعاملية  فيك�س  بطولة  يف 
�ملتحدة �لأمريكية، و�لفائزين بثاث 
�لذكاء  م�سابقات  �سل�سلة  يف  جللو�ئللز 
مبجال  و�لللللللروبللللللوت،  �ل�لللسلللطلللنلللاعلللي 
�لللل  �لللللروبللللوت فلليللكلل�للس فللئللة  ملل�للسللابللقللة 
جائز  يف  متثلت  و�لتي  �آر”،  دي  “�إي 
 Tournament Finalists،
وجلللللائلللللزة   Build Award
�إ�لللسلللافلللة   ،  Skills Award
 Build بلللجلللائلللزة  �للللفلللائلللزيلللن  �إىل 
فئة  نف�سها  �مل�سابقة  يف   Award

كيو«. “�أي 
وف�سية  بللذهللبلليللة  �للللفلللائلللزيلللن  وُكللللللرم 
وبلللللللرونلللللللزيلللللللة فلللللئلللللة �لللللتللللو�للللسلللليللللات 
فلللئلللة حلول  وذهلللبللليلللة  �للللكلللهلللربلللائللليلللة، 
برجميات تقنية �ملعلومات يف �مل�سابقة 
�لوطنية ملهار�ت �لإمللار�ت، �إىل جانب 
معر�س  يف  �لللثللاين  باملركز  �لفائزين 

عن   2019 نفكر  بالعلوم  وم�سابقة 
�لأتوماتيكي )  �لتنبيه  م�سروع مثلث 
�ملثلث �لآىل للطو�رئ(. بالإ�سافة �إىل 
تكرمي �ملن�سطني �لذين تولو� تدريب 
م�ساركاتهم  على  و�لإ�للسللر�ف  �لنا�سئة 

يف �مل�سابقات.
وقال �لنا�سئ عمر�ن رحمه �ل�سام�سي 
بجائزة  �للللفلللائلللزيلللن  �لللنللا�للسللئللة  �أحللللللد 
 Community Award
بالوليات  �لعاملية  فيك�س  بطولة  يف 
�ليوم  تكرمينا  �لأمللريكلليللة:  �ملللتللحللدة 
نا�سئة  مللن  ومللبللادرة طيبة  لللنللا،  فخر 
لا�ستمر�ر  �لد�فع  تعطينا  �ل�سارقة 
من �أجل �لو�سول �إىل �لنجاح، خا�سة 
بعد �حل�سول على جائزة عاملية للعام 
�لثاين على �لتو�يل، وهذ� ما يدفعنا 
�إىل �مل�ساركة يف �لعام �ملقبل و�لو�سول 

�إىل �ملر�كز �لعاملية باإذن �هلل.

•• دبي- وام:

 “ �سعار  حتللت  كبري  بنجاح  �أختتمت 
ر��سد” فعاليات  بللن  حممد  حللب  يف 
بعد   2019 �ل�سيفي  ر��سد  مع�سكر 
متديدها حتى 28 �أغ�سط�س �جلاري 
مب�ساركة �أكرث من 100 طالب من 
نادي  �لعمرية مبقر  �لفئات  خمتلف 

�لهو�يات بدبي.
�لعام من مع�سكر  ن�سخة هذ�  عقدت 
دبي  مللو�نللئ  بللرعللايللة  �ل�سيفي  ر��للسللد 
وكللل من  �لإملللار�ت  – �إقليم  �لعاملية 
�لعاملية  و�لللللبللللد�د  لللا�للسللتللثللمللار  دبللللي 
�لعامة  للعاقات  �سحارى  و�سركة 
كلللل ملللن هلليللئللة �لطرق  ومبللل�لللسلللاركلللة 
و�مللللو��لللسلللات – دبللللي، وبلللللديللة دبي، 
وموؤ�س�سة حممد بن ر��سد لاإ�سكان، 

ومركز دبي لاإح�ساء.
عللارف بن علي  قللال  �ملنا�سبة  بهذه  و 
�لللعللبللار رئلليلل�للس نلللللادي �للللهلللو�يلللات :” 
لللقللد �رتللاأيللنللا متللديللد فلللرتة مع�سكر 
ر��لللسلللد �للل�للسلليللفللي للللهلللذ� �للللعلللام لفتح 
تغيبو�  �لللذيللن  �لطلبة  �أمللللام  �ملللجللال 
من  لا�ستفادة  �لأوىل  �لللفللرتة  عللن 
�ل�سيقة  و  �لقيمة  �لفعاليات  خمتلف 
و  �لعقلية  باملنفعة  عليهم  تعود  �لتي 

�جل�سدية �لكبرية ».
و نوه �لعبار �إىل �أن “ �لتفاعل �لذي 
�مل�ساركون كافة يعك�س  �أبللد�ه �لطلبة 
حجم �لنجاح �لذي حققه �ملع�سكر يف 
مع  �ملن�سجمة  �أهللد�فلله  �إىل  �لو�سول 

بغر�س  �لر�سيدة  قيادتنا  توجيهات 
مبادئ حب �لوطن وبناء �ل�سخ�سية 
على  يللعللود  ومبلللا  �ل�سليمة،  �ملتعلمة 
�مللللجلللتلللملللع بللللاخلللللري وبلللللنلللللاء �أجلللليللللال 

�مل�ستقبل«.
�ملدير  �ملعلم،  حممد  قللال  جهته  من 
�لللتللنللفلليللذي مللديللر عللللام ملللو�نلللئ دبي 
“يقوم  �لإمللللار�ت:  �إقليم   – �لعاملية 
ر�ئع،  بعمل  �ل�سيفي  ر��للسللد  خملليللم 
ت�ساعد  �مل�سوؤولة  �ملجتمعية  فاملبادرة 
�لقادة  مللن  �مل�ستقبل  جيل  �إعلللد�د  يف 
تعلم  يعد  و  �ملللجللتللمللع..  يف  �لفاعلني 
جزء�  و�حلياتية  �ملجتمعية  �ملللهللار�ت 

�ل�سباب  لللللللدى  �للللنلللملللو  مللللن  ملللهلللملللا 
�لإمللللار�تللللي، ونللحللن فلللخلللورون بدعم 
�ملع�سكر  لللتللنللظلليللم  �للللهلللو�يلللات  نلللللادي 
وكجزء  �للل�للسللنللو�ت..  مللر  على  بنجاح 
�لتابع  م�ستقبلنا،  عاملنا  برنامج  من 
�لعمل  �سنو��سل  �لعاملية،  دبي  ملو�نئ 
بلللطلللريلللقلللة مللل�لللسلللتلللد�ملللة ومللل�لللسلللوؤوللللة 
�لأيتام  نللدعللم  كما   .. �سبابنا  لللدعللم 
�ملو�طنات  �ملللو�طللنللني وكللذلللك  وكللبللار 
و�أ�سحاب �لهمم وغريهم للم�ساعدة 
للمجتمع  �أفلل�للسللل  م�ستقبل  بللنللاء  يف 

�لإمار�تي«.
ر��سد  مللعلل�للسللكللر  فللعللاللليللات  تلل�للسللمللنللت 

�ل�سيفي للعام 2019 �أن�سطة ثقافية 
و�لتدريب  �لكرمي  �لقر�آن  كتحفيظ 
على ��ستخد�م �لكمبيوتر و�لإنرتنت 
و�لآد�ب �لعامة و�ل�سلوكيات، و�أن�سطة 
ريلللا�لللسللليلللة كلللاللللتلللدريلللب علللللللى ركللللوب 
�لدفاع  وريا�سات  و�ل�سباحة  �خليل، 
�لأن�سطة  علللن  فلل�للسللا  �لللنللفلل�للس،  علللن 
�لعلمية  كلللاللللرحلللات  �لللرتفلليللهلليللة، 
�لريا�سية  و�لأللللعلللاب  و�لللرتفلليللهلليللة، 
و�لرتفيهية كركوب �لدر�جات وتن�س 
طللاولللة و�لللبلليللبللي فلللوت، وكلللرة �لقدم 
و�للللطلللائلللرة، و�لللعللديللد مللن �لللللدور�ت 

�لتوعوية و�لإر�سادية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لتدري�سية  هيئاتها  جميع  بح�سور 
بجميع  و�لللللفللللنلللليللللة  و�لإد�ريلللللللللللللللللللة 
�ل�سارقة  جللامللعللة  عللقللدت  فللروعللهللا، 
�ل�سنوي  �ل�لللسلللرت�تللليلللجلللي  �للللللللقلللاء 
حماور  ومللنللاقلل�للسللة  لللعللر�للس  �لأول، 
�خلم�سية:  �ل�سرت�تيجية  خطتها 
معا  �سعار  حتت   ،2024/2019
مت  و�لتي  جديدة،  مل�ستويات  نرتقي 
�عتمادها من قبل جمل�س �لأمناء يف 
جل�سة عقدها موؤخر�، و�لتي تهدف 
�ل�سارقة  جللامللعللة  تلل�للسللبللح  �أن  �إىل 
و�لبحث  و�لتعلم  للتعليم  موؤ�س�سة 
وتوفر   �لبتكار،  على  �ملبني  �لعلمي 
بلليللئللة مللتللملليللزة وملللللهللمللة ود�علللملللة 
مبقر   وذلللللك  �لتعليمية،  للعملية 

قاعة �ملدينة �جلامعية.
وخللللال كلللللمللتلله �لفللتللتللاحلليللة لهذ� 
�للقاء، رحب �سعادة �لأ�ستاذ �لدكتور 
حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة 
مقدمتهم  ويف  باحل�سور  �ل�سارقة 
�لللسلللعلللادة �للللدكلللتلللور عللبلليللد بللللن علي 
�لأكادميية  �للجنة  رئي�س  �ملهريي، 
و�لدكتورة  �جلامعة،  �أمناء  ملجل�س 
حمللدثللة �لللهللا�للسللمللي، رئلليلل�للسللة هيئة 
وع�سو  �خلللا�للس،  للتعليم  �ل�سارقة 
و�ل�سيدة  �جلللامللعللة،  �أمللنللاء  جمل�س 
�للللسللللايل جلللليللللفللللري، �ملللللل�لللللسلللللوؤول عن 
قلللطلللاع �لللتللعللللليللم يف بلللي دبللللليللو �سي 
�أهللملليللة �خلطة  �لللعللامللليللة، مللو�للسللحللاً 
�خلم�س  لل�سنو�ت  �ل�للسللرت�تلليللجلليللة 
حتقيقاً  ُر�للسللمللت  و�للللتلللي  �للللقلللادملللة، 

�ل�سيخ  �لللل�لللسلللملللو  �لللسلللاحلللب  للللللروؤيلللللة 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 
)حفظه  �للل�للسللارقللة  جامعة  ورئلليلل�للس 

�هلل تعاىل ورعاه(.
كللللمللللا حتللللللللدث عللللللن حمللللللللللاور هللللذه 
و�لتي  عامة  ب�سفة  �ل�سرت�تيجية 
و�لتعلم،  �لللتللعللللليللم  حملللور  تلل�للسللمللل: 
وحمللللور �لللبللحللث �لللعلللللمللي، وحمور 
�لللل�لللسلللنلللاعلللة و�ملللللجللللتللللمللللع، وحملللللور 
�لطالب  حللليلللاة  وحملللللور  �لبلللتلللكلللار، 
�أ�للسللرة �جلامعة  �جلللامللعللي، وحملللور 
�لتدري�سية  �لهيئتني  �أعلل�للسللاء  مللن 
و�لإد�ريللللللللة، ملللوؤكلللد� خلللال حديثه 
حتقيق  على  تعمل  �خلطة  هللذه  �أن 

 ، �لوطنية  و�أجندتها  �لللدولللة  روؤيللة 
علمية  موؤ�س�سات  �إن�ساء  خللال  من 
للتكنولوجيا  �ل�سارقة  و�حللة  مثل: 
و�لبللللللتللللللكللللللار، وكللللللللليللللة �حللللو�لللسلللبلللة 
�ل�سارقة  و�أكللادميلليللة  و�ملعلوماتية، 
لعلوم وتكنولوجيا �لف�ساء و�لفلك، 
و�لتعلم  �لتعليم  بلليللئللة  يلللرثي  ممللا 
و�لبحث �لعلمي ودعم جمال �لذكاء 
�لذكية  و�لللتللطللبلليللقللات  �للل�للسللنللاعللي 
�لعمال يف جميع  وريلللادة  و�لبللتللكللار 

�ملجالت.
ح�سني  �للللللدكلللللتلللللور  حتللللللللدث  كللللمللللا 
�مللللهلللدي،  عللملليللد �خلدمات  حمللمللد 
�لأكلللادميللليلللة �مللل�للسللانللدة، علللن حمور 
�لطالب �جلامعي، من خال  حياة 

حت�سني وتطوير �ملر�فق �لتي تخدم 
�جلامعي  �للل�للسللكللن  مللثللل:  �لللطللالللب 
�لا�سفية،  �لأنللل�لللسلللطلللة  ومللللر�فللللق 
جانب  �إىل  و�مللللطلللاعلللم،  و�ملللكللتللبللات، 
زيلللللادة �للللدعلللم �مللللقلللدم للللللطلللللبللة من 
�إىل  �لتحول  و�أي�سا  �لإعللاقللة،  ذوي 
و توحيد  ذكللي،  حرم جامعي رقمي 
�ملعلومات  تكنولوجيا  نللظللم  ودملللج 
�لهيئتني  و�أع�ساء  �لطلبة  خلدمة 
ي�ساعد  مبللا  و�لإد�ريلللللة  �لتدري�سية 
�مللل�للسللتللد�مللة يف كافة  �لللتللنللملليللة  علللللى 
�ملجالت، بجانب �لتحول لل�سفوف 
وزيادة �خلدمات  �لذكية،  �لدر��سية 
للعملية  �ملللللقللللدمللللة  �لأكلللللادميللللليلللللة 
�لدكتور  �لأ�للسللتللاذ  �أملللا  �لتعليمية. 

�ل�سيخ،  �مل�سطفى  �أحللمللد  �ل�سديق 
لل�سوؤون  �جللللاملللعلللة  ملللديلللر  نلللائلللب 
�لتعليم  حمور  فتناول  �لأكادميية، 
و�لللتللعلللللم يف �ل�للسللرت�تلليللجلليللة و�أهلللم 
�خللللطلللو�ت �لللتللي �للسللوف تللعللمللل من 
�ل�سنو�ت  خلللال  �جلللامللعللة  خللالللهللا 
لللتللحلل�للسللني بيئة  �للللقلللادملللة  �خلللملل�للس 
�لللتللعللللليللم و�للللتلللعلللللللم، حلليللث �أكلللللد �أن 
�جلامعة متتد �أفقيا ور�أ�سيا ب�سورة 
كبرية، ولذلك �ستعمل على حت�سني 
من  �لتعليمية  �لللعللمللللليللة  وتللطللويللر 
خلللللال دملللللج �للللبلللحلللث �للللعلللللللملللي يف 
و��ستخد�م  �لللتللعللللليللملليللة،  �لللعللمللللليللة 
طلللرق تللدريلل�للس حللديللثللة مللع دجمها 
�حلديثة  �لتكنولوجية  بالو�سائل 

�ملللبللنلليللة علللللى �لإبللللللللد�ع و�لبلللتلللكلللار، 
ملو�كبة  �لأكللادميللي  �لللكللادر  وتطوير 
بيئة  لتخليق  �لطرق �حلديثة  هذه 
�ل�سف  د�خلللللل  تللفللاعللللليللة  تللعللللليللملليللة 

�لدر��سي.
و�سمن �إطار حمور �لتعليم و�لتعلم، 
قتيبة  �لدكتور  �لأ�للسللتللاذ  ��ستعر�س 
حميد، نائب مدير �جلامعة ل�سوؤون 
�ل�سحية  و�لعلوم  �لطبية  �لكليات 
وعميد كلية �لطب، �أهد�ف �خلطة 
�لطبي  �ملجمع  �ل�سرت�تيجية جتاه 
عن  تطويره  وخطط  �جلامعة،  يف 
طريق تطوير �لمتحانات وحتويلها 
�إىل �متحانات ذكية، وتغيري �سيا�سة 
�لقبول بالكليات �لطبية مبا يتو�فق 
مع قدر�ت �لطلبة و�ملعايري �لعاملية 
بلللهلللدف تلللخلللريلللج �أفللل�لللسلللل �لأطللللبللللاء 
خلدمة جمتمعاتهم وغري ذلك من 

�خلطط.
�أمللللا �لأ�للسللتللاذ �لللدكللتللور مللعللمللر علي 
�جلامعة  ملللديلللر  نلللائلللب  بللالللطلليللب، 
و�لدر��سات  �لعلمي  �لبحث  ل�سوؤون 
�لللعللللليللا فللقللد تلللنلللاول حملللور �لبحث 
�خلطة  �أن  �أكلللللد  عللنللدمللا  �لللعلللللمللي، 
�ل�للسللرت�تلليللجلليللة �خلللملل�للسلليللة تعطي 
لللتللطللويللر وجتللهلليللز مر�فق  �أوللللويلللة 
م�ستمرة،  ب�سفة  �لللعلللللمللي  �لللبللحللث 
�للللبلللحلللوث  �إد�رة  دعلللللللم  بللللجللللانللللب 
و�لرتكيز على زيادة �لنتاج �لعلمي 
�ملجتمع  تللخللدم  �لللتللي  �مللللجلللالت  يف 
وتتما�سى مع روؤية �لأجندة �لوطنية 
للدولة، وحتويل نتائج �لبحوث �إىل 
م�ساريع ومنتجات ملمو�سة، بجانب 

�لطلبة يف  و�إ�للسللر�ك  �لباحثني  دعللم 
�لعملية �لبحثية.

�لللسلللاح طاهر  �للللدكلللتلللور  وتللللنللللاول 
�حلاج، نائب مدير �جلامعة ل�سوؤون 
�ملجتمع، حمور �ل�سناعة و�ملجتمع، 
مو�سحا �أهمية �لتعاون بني �جلامعة 
حيث  و�ملللجللتللمللع،  �ل�سناعة  وقللطللاع 
على  �ل�سرت�تيجية  �خلللطللة  تعمل 
�جلامعة  بللني  فعالة  �سر�كة  �إيللجللاد 
�ملحلي  و�ملجتمع  �ل�سناعة  وقللطللاع 
و�لإقليمي و�لعاملي عن طريق تفعيل 
�ل�سر�كات �لقائمة، بجانب فتح �آفاق 
�ملوؤ�س�سات  مللع  لللللل�للسللر�كللات  جللديللدة 
و�لهيئات و�ل�سركات �ملهتمة بتقدمي 
�لهادفة  �لعلمية  للبحوث  �لللدعللم 
�ل�سيد  �ملللجللتللمللع.  وتللنللملليللة  خلللدمللة 
نائب مدير  �أيللا�للسللدون،  مللات  ويليام 
و�ملالية،  �لإد�ريللة  لل�سوؤون  �جلامعة 
�أ�للسللرة �جلامعة  حتلللدث عللن حملللور 
�لتدري�سية  �لللهلليللئللات  �أعلل�للسللاء  مللن 
و�لفنية، وكيفية حت�سني  و�لإد�ريللة 

�خلطة �ل�سرت�تيجية لبيئة �لعمل 
�لعاملني  �للسللعللادة  تللوفللري  حيث  مللن 
مهار�تهم  وتلللطلللويلللر  �جللللاملللعلللة  يف 
وحت�سني  م�ستمرة،  ب�سفة  �ملهنية 
ولأ�سرهم،  لهم  �ملقدمة  �خلللدمللات 
�لد�خلي  �لتو��سل  طللرق  وحت�سني 

بني �لعاملني يف �جلامعة.
�سعادة  كللللللرم  �للللللللللقللللاء  نلللهلللايلللة  ويف 
�لأ�لللسلللتلللاذ �للللدكلللتلللور حللملليللد جمول 
�ملتحدثني  �لنعيمي مدير �جلامعة 
�لللرئلليلل�للسلليللني وهللللم، �للل�للسلليللدة �سايل 
�ألقتها  �لللتللي  كلمتها  عللن  جلليللفللري 
ملعلمي  “ كيف ميكن  عللنللو�ن  حتللت 
�أ�سحاب  م�ساعدة  �لأو�للسللط  �ل�سرق 
�لعاملة  �للللقلللوى  تلللاأملللني  يف  �لللعللمللل 
�لأ�ستاذ  كلللرم  كللمللا  �مل�ستقبل”،  يف 
كلية  �ل�سماع، عميد  �أحمد  �لدكتور 
عن  �للل�للسللارقللة  جللامللعللة  يف  �لهند�سة 
كلللللمللتلله �لللتللي قللدمللهللا حتلللت عنو�ن 
د�خل  �لللتللكللنللولللوجلليللا  ��للسللتللخللد�م   “

�ل�سفوف �لدر��سية«.

ختام ناجح ل� »مع�سكر را�سد ال�سيفي 2019« 

حتت �صعار : معا نرتقي مل�صتويات جديدة

اأ�سرة جامعة ال�سارقة ت�ستعر�س مكونات خطتها اخلم�سية ال�سرتاتيجية: 2024-2019 

�صمل تكرمي الفائزين بجوائز حملية وعاملية يف الروبوت

 اإجناز يحتفي ب�نا�سئة ال�سارقة
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العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/رينج فون للهو�تف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة رخ�سة رقم:1132998 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عبد�هلل �سويد�ن حمد �سعيد �لعامري %100  
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز �سيف حممد �سالح �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

اإعــــــــــالن
�لعا�سفة  �ل�سلللللادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN ل�سيانة �لتكييف �ملركزي رخ�سة رقم:1503432 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سلطان هال �سليمان �سامل �ل�ساعدي %100  

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �سامل مبارك حامد �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6492 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
اأدم  موؤ�ص�صة  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/09/4 الربعاء  يوم  م�صاء 

وحواء التجارية او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم   الو�صف       

 7،500 عطور وبخور      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5639 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
ميدل  هاربني  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/09/4 الربعاء  يوم  م�صاء 

اي�صت مارين �صرفي�صز �س.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم    الو�صف  

 16،725  �صوائل تنظيف  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�صه 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 132080
با�سللم: كار�سافيني �نرتبر�ي�سز ليمتد

وعنو�نه: 55، �ر�سينوي�س �سرتيت، �كروبويل، نيقو�سيا، قرب�س
و�مل�سجلة بالرقم )151454( بتاريخ 2011/09/20

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/07/26 وحتى تاريخ : 2029/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 132081
با�سللم: كار�سافيني �نرتبر�ي�سز ليمتد

وعنو�نه: 55، �ر�سينوي�س �سرتيت، �كروبويل، نيقو�سيا، قرب�س
و�مل�سجلة بالرقم )151456( بتاريخ 2011/09/20

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/07/26 وحتى تاريخ : 2029/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 132078
با�سللم: كار�سافيني �نرتبر�ي�سز ليمتد

وعنو�نه: 55، �ر�سينوي�س �سرتيت، �كروبويل، نيقو�سيا، قرب�س
و�مل�سجلة بالرقم )151452( بتاريخ 2011/09/20

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/07/26 وحتى تاريخ : 2029/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 132079
با�سللم: كار�سافيني �نرتبر�ي�سز ليمتد

وعنو�نه: 55، �ر�سينوي�س �سرتيت، �كروبويل، نيقو�سيا، قرب�س
و�مل�سجلة بالرقم )151453( بتاريخ 2011/09/20

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/07/26 وحتى تاريخ : 2029/07/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 173545         بتاريخ: 2012/05/13
با�سللم: بي تي. �سينت�سوري تيك�ستايل �ند�سرتي تي بي كية.

وعنو�نه: جي �ل. ر�يا بوجور كيه �م 27 �سار�كا�س. جاكارتا، 13740 �ندوني�سيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�سوجات ومنتجات �لن�سيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، �أغطية �لفر��س �و �ل�سرير و�ملو�ئد و �لطاولت، 
قما�س �لن�سيج �ملت�سابك

�لو�قلعة بالفئة: 24
و�سف �لعامة: عبارة عن كلمة CENTEX باأحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�سود 

�ل�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 315721         بتاريخ: 2019/08/20
با�سللم: ت�سوبور�يا برود�ك�سينز كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: 16 - 17 نامبيد�ي - ت�سو، �سيبويا - كو، طوكيو 150 - 0036، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أو  مللعللد�ت  �لللدمللى؛  �لألللعللاب؛  �سخ�سيات؛  على  ت�سميمها  مت  �لتي  �لألللعللاب  �ملنزلية؛  �لفيديو  �ألللعللاب  علب 
ت�ستعمل  �آلت  �ملتنزهات؛  �لت�سلية لا�ستخد�م يف  و�أجهزة  �آلت  �سلع جامعي �حل�سر�ت؛  جتهيز�ت ريا�سية؛ 
�ليابانية؛ لعبة �لد�ما �ل�سينية؛  �ألعاب �لرند  �ليابانية �لعمودية؛  �آلت �لكرة و�لدبابي�س  فيه قطع �لنقد؛ 

�أجهزة �ألعاب �خلفة �و �ل�سحر؛ لعبة �لدومينو؛ ورق �للعب؛ �ألعاب ماه-جونغ )لعبة �لدومينو �ل�سينية(
�لو�قلعة بالفئة: 28

و�سف �لعامة: عبارة عن كلمة ULTRAMAN باحرف لتينية باللون �ل�سود
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
 يف الدعوى رقم 2019/1537 جتاري جزئي   

�ملدعية : م�سرف �لهال - �س م ع 
�ملدعي عليهم : 1- بي دي �سي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية )�س ذ م م( )�سابقا �سوين للتجارة )�س ذ م م( 

2- نازنني �خرت �سيخ �حمد علي ب�سفتها كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م( 
3- حممد عبد�جلليل مياه ب�سفته كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م( 

4- جا�سمني �خرت �سيخ �حمد علي ب�سفتها كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م(
5- �سيخ �حمد علي �سيخ �ظهر علي ب�سفته كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م(  

�لبتد�ئية  دبي  و�ملعني من قبل حمكمة   ، �لهادي  / عقيل حممد هادي ح�سن  �لدكتور  يعلن �خلبري 
يف �لدعوى رقم 2019/1537 جتاري جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي/ م�سرف �لهال )�س م ع( ، وتنفيذ� 
للمهمة فان �ملدعي عليها �ل�سادة/ بي دي �سي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية )�س ذ م م( )�سابقا �سوين للتجارة 
للتجارة  �سوين  ل�سركة  كفيل مت�سامن  ب�سفتها  علي  �حمد  �سيخ  �خرت  نازنني  و�ل�سيدة/  م(  م  ذ  )�س 
)�س ذ م م( و�ل�سيد/ حممد عبد�جلليل مياه ب�سفته كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م( 
و�ل�سيدة/جا�سمني �خرت �سيخ �حمد علي ب�سفتها كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م( 
و�ل�سيد/ �سيخ �حمد علي �سيخ �ظهر علي ب�سفته كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة )�س ذ م م( - 
مدعوين حل�سور �جتماع �خلربة �مل�سرفية �و بو��سطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم �لإثنني �ملو�فق 
2019/9/9 يف متام �ل�ساعة 11.00 �حلادية ع�سر �سباحا يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - 
بو�سعيد - بناية �لو�سل بزن�س �سنرت - بجو�ر فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 27 - �لطابق 
�لتا�سع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد 

�ملحدد �عاه " و�ح�سار جميع �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
اخلبري امل�شريف     
د . عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�شر 
باللغتني العربية واالإنكليزية 

حل�شور اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3059  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سوين للتجارة �س.ذ.م.م 2- نازنني �خرت �سيخ �حمد علي 3- حممد 
عبد�جلليل مياه جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/مو�رد للتمويل وميثله:عي�سى 
بالز�م  �ملللطللالللبللة  �لللدعللوى مو�سوعها  �أقللللام عليك  قللد  �ملللهللري  �حللمللد �حلللر�للسللي  �للسللامل 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهللم   )262548.63( وقللدره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
يوم  جل�سة  لها  �لللتللام.وحللددت  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  �قامه  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
�لحد �ملو�فق:2019/9/8 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف 
م�ستند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1013  جتاري  جزئي
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لبلو�سي  �سعيد  �سامل  �سعيد  �حمد  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
نعلنكم  �لتميمي  ح�سن  حممد  وميثله:طال  �لدين  ف�سل  ب�سري  �ملدعي/حممد  �ن 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/6/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه 
�ملللدعللي مبلغ  �ىل  يلللوؤدي  �ن  �ملللدعللي عليه  بللالللز�م  �لللديللن  ب�سري ف�سل  ل�سالح/حممد 
مقد�ره )145000( درهم وفائدة 9% �سنويا من تاريخ 2016/12/1 وحتى متام �ل�سد�د 
حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  درهللم  خم�سمائة  ومبلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خللال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري  مبثابة 
�آل  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذ� �لعللان �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/4088  جتاري  جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �نوف 8 �نترييز �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

موبايل للمقاولت �س.ذ.م.م وميثله:طال حممد ح�سن �لتميمي نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�سالح/ �عللاه  �ملللذكللورة  �لللدعللوى  يف   2019/6/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
موبايل للمقاولت �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها )�نوف 8 �نترييز( بان توؤدي للمدعية 
من  �عتبار�   %9 �لقانونية  و�لفائدة  درهللم   )85.102.25( مبلغ  للمقاولت(  )موبايل 
تاريخ �ل�ستحقاق يف 2017/12/28 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�ساريف 
ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �لعللان �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خال ثاثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1596  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد با�سا لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م 2- حممد با�سا حممد �بر�هيم ب�سفته 
�ل�سخ�سية وب�سفته �ل�ساحب و�ملحرر لل�سيكات و�ل�سامن لل�سيكات �ملوقع عليها وب�سفته مدير �سركة/
حممد ب جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/7/22  يف 
�ملدعي  بالز�م  �للس.ذ.م.م للمدعي عليهما  �لبناء  �ملذكورة �عاه ل�سالح/مد�ر �لمللار�ت ملو�د  �لدعوى 
عليها �لوىل )حممد با�سا لتجارة مو�د �لبناء( بان توؤدي للمدعية )مد�ر �لمار�ت ملو�د �لبناء( مبلغ 
)151.479.12( درهم على �ن يت�سامن معها �ملدعي عليه )حممد با�سا حممد �بر�هيم( يف �د�ء مبلغ 
تاريخ:2018/11/20  من  �عتبار�  �لخللري  �ملبلغ  على   %9 و�لفائدة  �ملديونية  من  درهللم   )99.350.01(
�للل�للسللد�د 2- رف�س  تللللاريللللخ:2019/11/22 وحللتللى متللام  �عللتللبللار� مللن  �ملتبقي  �ملبلغ  �لللفللائللدة على  وذ�ت 
ومبلغ  �مل�ساريف  يف  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  و�لزمت  �لتكميلي  و�لتعوي�س  �ملادي  �لتعوي�س  طلب 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
ر��سد بن  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لعللان �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/331  جتاري  كلي
�ىل �ملحكوم عليه/1- �سايجان �ولكينجيل كوريان جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/5/19  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاه ل�سالح/�لبنك �لعربي �ملتحد بالز�م �ملدعي بان ي�سدد للبنك �ملدعي مبلغا 
وقدره )560.927.34( درهم و�لزمت �ملدعي عليه بامل�ساريف و�لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2129  جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سركة بكو�ند��س �لتجارية �ملحدودة ب�سفتها �سركة مظهرة �ل�سيكات ل�سالح 
بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( 2- مانيجاند�ن دهانابال دهانابال ب�سفته �ملوقع على �ل�سيكات 
�ملظهره ل�سالح �لبنك بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( 3- �سوجنانى ر�جان بكو�ند��س ب�سفته 
ذ.م.م  �جلاهزة  �ملاب�س  لتجارة  مار�س   -4 �ملدعي  �لبنك  ل�سالح  �ملظهرة  �ل�سيكات  على  �ملوقع 
�ل�سادر  �ل�سيك  �ناند كومار ب�سفته حمرر  �ل�سيك 5- كامر� روهيت  �ل�سركة م�سدرة  ب�سفتها 
حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �جلاهزة  �ملاب�س  لتجارة  مار�س  من 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/13  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/بنك �لفجرية �لوطني 
)فرع دبي( بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن بان يوؤدو� �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ وقدره )715.415( 
درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا وذلك من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك على حد� وحتى متام �ل�سد�د 
و�لزمتهم بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/3114   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- عفر�ء علي حمد عديل �ل�سام�سي جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/د�ر للتمويل - �س م ع وميثله / �سيخه 
�لتنفيذية  �لللدعللوى  �أقللللام عليك  قللد   - �ملللحللرزي  علللللي  �سيف  حمللمللد 
به وقللدره )54211.91(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لللز�مللك بدفع  �عللاه  �ملللذكللورة 
�ملحكمة  فللان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهللم 
�ستبا�سر �لجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/99 جلان عقارية                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سري�فيم �سارو�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ دبي 
لند ريزيدن�سز )�س ذ م م( وميثله / �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي - قد �أقام عليك 
عليهما  �ملدعي  على  �حلكم  �سماع  بطلب  ��ستحقاق  دعللوى  ومو�سوعها  �لللدعللوى 
و�لأماك  �لأر��للسللي  بد�ئرة  �مل�سجلني  �لأر�للس  قطعتي  ملكية  �ملدعية  با�ستحقاق 
�سق  مت�سمنة  عليهما  �لللو�قللع  �حلجز  قللر�ر  وببطان   2059 و   2058 رقمى  حتللت 
م�ستعجل بوقف �إجر�ء�ت �لبيع.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/9/2 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.F.24 بالقاعة  م�ساء�   12.00 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

اللجان  الق�شائية  اخلا�شة 

العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/1879  مدين  جزئي
�ىل �ملللدعللي عللللليلله/1- �للسللابللر مللري حمللمللد جمللهللول حمللل �لقلللاملللة مبللا �ن �ملللدعللي/

�مل�ست�سفى �لمريكي دبي �س.ذ.م.م نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
�س.ذ.م.م  دبي  �لمريكي  ل�سالح/�مل�ست�سفى  �عللاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/7/29
بالز�م �ملدعي عليه �لثاين بان توؤدي للمدعي مبلغ ومقد�ره )307.505.11( درهما مع 
�لفائدة عنه بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2019/7/4 وحتى �ل�سد�د �لتام 
خال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري  مبثابة  حكما  و�مل�ساريف.  بالر�سوم  �لز�مها  مع 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12719 بتاريخ 2019/9/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/835  مدين  جزئي

غللام ح�سني عبا�سي  غللام ح�سني عبا�سي 2- حمللمللود  �حللمللد  عللللليلله/1-  �ملللدعللي  �ىل 
بان  �للس.ذ.م.م نعلنكم  �ملدعي/�مل�ست�سفى �لمريكي دبي  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�عاه  �ملللذكللورة  �لللدعللوى  يف    2019/5/30 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �حل�سوري  مبثابة  �للس.ذ.م.م  دبي  �لمريكي  ل�سالح/�مل�ست�سفى 
بالت�سامن بان يوؤديا للم�ست�سفى �ملدعي مبلغ ومقد�ره )372.506.76( درهم و�لفائدة 
و�لزمتهما  �ل�سد�د  متللام  وحتى  �لللدعللوى  رفللع  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية 
�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي-الفجر:

ك�سف �ملقدم عارف علي بي�سوه نائب 
�إد�رة �حلللد من �جلرمية يف  مدير 
�لعامة للتحريات و�ملباحث  �لإد�رة 
دبللللللي عن  �لللسلللرطلللة  �جللللنلللائللليلللة يف 
ت�سجيل 300 متطوع من موظفي 
“�ل�سرطي  مللبللادرة  يف  دبللي  �سرطة 
�مل�ساهمة  علللللى  حللر�للسللا  جارك”، 
�أمللنللاً، و ن�سر  �أكللرث  يف بناء جمتمع 
�لوعي �لفكري بني كافة �ملو�طنني 
و�ملللقلليللمللني بلل�للسللورة عللامللة، وحثهم 
وتلل�للسللجلليللعللهللم علللللى �لللتللو��للسللل مع 
وبناء عاقات جمتمعية  �ل�سرطة، 
�إيلللللجلللللابللللليلللللة مللللللن خللللللللال �للللعلللملللل 

قيم  وتر�سيخ  �لهادف،  �لجتماعي 
�لثقافة  ون�سر  و�لتاحم،  �لتعاون 
ملللع قاطني  و�للللتلللو��لللسلللل  �لأملللنللليلللة 
و�سماع  و�ل�سعبيات  “�لفرجان” 
ملل�للسللكللاتللهللم و�للللعلللملللل علللللى حلها 
وتللللللد�رك �مللل�للسللكللات �للللو�قلللعلللة بني 
تفاقمها  دون  للحيلولة  �لقاطنني 

و�إيجاد �حللول �لودية. 
جلللللاء ذللللللك خلللللال �جلللتلللملللاع عقد 
�ل�سرطة  مللبللادر�ت  حللول  للتن�سيق 
�مللللجلللتلللملللعللليلللة، بللللحلللل�للللسللللور �ملللللقللللدم 
ق�سم  رئي�س  �ملهريي  �سامل  حممد 
�للل�للسللمللعللة و�لللتللوثلليللق �لإعلللاملللي يف 
�لأمللنللي، وعلللدد من  �لإعللللام  �إد�رة 

�ل�سباط. 

�إن  بي�سوه  عللارف علي  �ملقدم  وقللال 
�إحدى  “�ل�سرطي جارك”،  مبادرة 
�ملبادر�ت �لل 17 لل�سرطة �ملجتمعية 
�لهادفة �إىل تطّوع موظفي �سرطة 
دبلللللي لللليلللكلللونلللو� حلللللقللة و�لللسلللل بني 
�لأحياء  يف  و�ملللقلليللمللني  �ملللو�طللنللني 
ل�سرطة  �لعامة  و�لقيادة  �ل�سكنية، 
و�لعمل على  �مل�سكات  لر�سد  دبي 

حلها بحرفية و�سرعة. 
و�أ�ساف �أنه بف�سل �ملتابعة �ملبا�سرة 
خليفة  �هلل  عللبللد  �للللللللو�ء  للل�للسللعللادة 
دبي،  ل�سرطة  �لللعللام  �لللقللائللد  �مللللري 
و�للللللللللللو�ء خلللبلللري خللللليللل �إبلللر�هللليلللم 
�لللقللائللد �لعام  �ملللنلل�للسللوري ملل�للسللاعللد 
ل�سوؤون �لبحث �جلنائي، وباإ�سر�ف 

مدير  �جلللاف  جمال  �لعميد  من 
�لعامة للتحريات و�ملباحث  �لإد�رة 
�سوطاً  �مللللبلللادرة  قطعت  �جلللنللائلليللة، 

كبري�ً منذ �نطاقها.
�مللللقلللدم عللللارف علللللي بي�سوه  وتلللابلللع 
معاجلة  يف  �أ�للسللهللمللت  �ملللللبللللادرة  �أن 
يف  و�جلللنللائلليللة  �ل�سلبية  �لللظللو�هللر 
�لباغات  علللدد  وخللفلل�للس  �ملللجللتللمللع 
�جلللنللائلليللة، ووثلللقلللت �لللعللاقللة بني 
�للسللرطللة دبلللي و�لأفللللللر�د مللن خال 
�لللتللو��للسللل و�لللتللعللاون و�لللعللمللل معاً 

لبناء جمتمع �أكرث �أمناً.
�ملتطوعني  �ختيار  مت  �أنلله  و�أو�للسللح 
بلللنلللاء علللللى عللللدة مللعللايللري �أبلللرزهلللا 
�إجادة عدة لغات، و�لتمتع مبهار�ت 

على  و�لللقللدرة  و�لإقللنللاع،  �لتو��سل 
كل  و�أن  ل�للسلليللمللا  �مللل�للسللكللات،  حلللل 
متطوع عليه �لتو��سل مع جري�نه 
عليهم،  و�للللتلللعلللرف  بل”�لفريج” 

“�ل�سرطي  بللللاأهللللد�ف  وتللعللريللفللهللم 
جارك”، و�لتو��سل معهم با�ستمر�ر 
و�قرت�حاتهم  م�سكاتهم  ل�سماع 
و�لللعللمللل على حللل �خلللافللات �لتي 

قد تقع بني �جلري�ن ودياً، �أو رفعها 
حال  يف  �لخللتلل�للسللا�للس  مللركللز  �إىل 
تعذر �ل�سلح، كما �أن �ملتطوع ُمكلف 
بر�سد �لظو�هر �جلنائية و�لأمنية 

و�مللللللللروريلللللللة، ومللل�لللسلللاكلللن �لللللعللللز�ب، 
�إىل  �ملهجورة،  و�ملللنللازل  و�ل�سيار�ت 
جانب توطيد �أو��سر �لرو�بط بينه 

وبني �جلري�ن.

•• دبي-وام:

يف  و�ملو��سات  �لطرق  هيئة  �فتتحت 
�لثالثة  �ملرحلتني  �أعللمللال  �أملل�للس  دبللي 
�سبكة  تطوير  م�سروع  مللن  و�لللر�بللعللة 
�لطرق �ملوؤدية ملعر�س �إك�سبو 2020 
تقاطعني  تطوير  �ملرحلتان  �سملت   .
للل�للسللارع �للل�للسلليللخ ز�يللللد بلللن حلللملللد�ن �آل 
نهيان مع كل من �سارع �إك�سبو و�سارع 
�لياي�س �إ�سافة �إىل تطوير تقاطعني 
بن  ز�يللد  �ل�سيخ  �سارع  جم�سرين على 
جممع  منطقة  يف  نهيان  �آل  حللمللد�ن 
�ل�سيخ  �سارع  وتو�سعة  دبي لا�ستثمار 
ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان من م�سارين 
يف كل �جتاه �إىل خم�سة م�سار�ت يف كل 
�إجمايل طول �جل�سور يف  وبلغ  �جتللاه 
فيما  ملللرت�ت  كيلو  خم�سة  �ملرحلتني 
بلغ طول �لطرق 17 كيلومرت� بتكلفة 

بلغت مليار� و300 مليون درهم.
ياأتي تنفيذ �مل�سروع ترجمة لتوجيهات 
�للسللاحللب �للل�للسللمللو �للل�للسلليللخ حمللمللد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
رئلليلل�للس جمللللل�للس �للللللللوزر�ء حلللاكلللم دبي 
“رعاه �هلل” بالبدء �لفوري يف تنفيذ 
�لنقل  و�أنلللظلللملللة  �لللللطللللرق  مللل�لللسلللاريلللع 
��ست�سافة  متطلبات  لتلبية  �ملتعلقة 
�إملللللارة دبلللي ملللعللر�للس �إكلل�للسللبللو 2020 
�ملرورية  �حلللركللة  �ن�سيابية  ل�سمان 

و�مل�ساريع  �ملللعللر�للس  زو�ر  تللخللدم  �لللتللي 
�مل�ستقبلية يف �ملنطقة.

�لللطللايللر �ملدير  �للسللعللادة مللطللر  قللللال  و 
�لعام رئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة 
م�سروع  “ يعد   : و�ملو��سات  �لطرق 
ملعر�س  �ملللوؤديللة  �لطرق  �سبكة  تطوير 
�لطرق  م�ساريع  �أ�سخم  �أحللد  �إك�سبو 
�لللهلليللئللة حللاللليللا لتلبية  تللنللفللذهللا  �لللتللي 
متطلبات ��ست�سافة �إمارة دبي ملعر�س 
ل�سخامة  ونلللظلللر�   2020 �إكلل�للسللبللو 
�ست  �إىل  تق�سيمه  جرى  فقد  �مل�سروع 
ملللر�حلللل لإجنلللللاز جللملليللع �لأعللللمللللال يف 
فرتة  وقبل  �ملللحللددة  �لزمنية  �لللفللرتة 

كافية من �فتتاح معر�س �إك�سبو » .
و�أ�ساف �أن �ملرحلة �لثالثة من �مل�سروع 
�سارع  بللني  مللروريللة حللرة  توفر حركة 
�إك�سبو و�سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن 
�للللللدو�ر  ويلل�للسللهللم حتلللويلللل  نللهلليللان  �آل 
تقاطع  �إىل  �سوئية  بللاإ�للسللارة  �ملللحللكللوم 
�ل�ستيعابية  �لطاقة  زيللادة  يف  جم�سر 
�إىل  �ل�ساعة  يف  مركبة   2000 مللن 
باجتاه  �للل�للسللاعللة  يف  مللركللبللة   4500
�إك�سبو  �لللغللرب على طللريللق  و  �للل�للسللرق 
.. كللمللا تللوفللر �ملللرحلللللة �لللثللالللثللة حركة 
�إك�سبو  معر�س  �إىل  مبا�سرة  مللروريللة 
�إك�سبو  طلللريلللق  علللللى  �للللغلللرب  بلللاجتلللاه 
�ملرور  حلركة  �إ�سافية  مرورية  و�سعة 
بلللاجتلللاه �سارع  �إكلل�للسللبللو  ملللن مللعللر�للس 

�إك�سبو و�سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن 
�آل نهيان وهو ما ي�سهم يف تقليل زمن 

�لرحلة و�ن�سيابية �حلركة �ملرورية.
من  �للللر�بلللعلللة  �مللللرحلللللللة  �أن  و�أو�لللللسلللللح 
�مل�سروع توفر حركة مرورية حرة بني 
�سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان 
و�سارع �لياي�س وي�سهم حتويل �لدو�ر 
تقاطع  �إىل  �سوئية  بللاإ�للسللارة  �ملللحللكللوم 
�ل�ستيعابية  �لطاقة  زيللادة  يف  جم�سر 
لل�سارع من 3000 مركبة يف �ل�ساعة 

�ل�ساعة  يف  مللركللبللة   10000 �إىل 
�سارع  يف  و�لللللغللللرب  �لللل�لللسلللرق  بللللاجتللللاه 
�لياي�س ويوفر حركة مرورية �أف�سل 
منطقة  و�إىل  �إكلل�للسللبللو  مللعللر�للس  �إىل 
جللافللز� بللاجتللاه �للسللارع �لإمللللللار�ت عرب 

�سارع �لياي�س.
طلللول  �إجلللللملللللايل  �إن  �للللطلللايلللر  وقلللللللال 
�جل�سور �لتي نفذت يف �ملرحلة �لثالثة 
بلللللغ قللر�بللة ثللاثللة كلليلللللومللرت�ت فيما 
كيلومرت�ت  �ستة  �لللطللرق  طللول  يبلغ 

�لللكلليلللللومللرت و�للسللملللللت هذه  نلل�للسللف  و 
تقاطع  �مللل�للسللروع تطوير  مللن  �ملللرحلللللة 
�سارع �إك�سبو مع �سارع �ل�سيخ ز�يد بن 
حمد�ن �آل نهيان وحتويله �إىل تقاطع 
خمتلف  يف  حللرة  حركة  يوفر  جم�سر 
�لجتللللاهللللات وذللللللك ملللن خللللال رفد 
�سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان 
“�خلدمية”  �لللتللجللملليللعلليللة  و�للللطلللرق 
حركات  �أربللع  وتوفري  ج�سور  بخم�سة 
�ن�سيابية  لللتللاأمللني  وو�للسللات  �لللتللفللاف 

�إك�سبو  �للسللارع  �مللللروريلللة مللن  �حلللركللة 
�للل�للسلليللخ ز�يلللللد بن  �لللسلللارع  �إىل  �للسللمللال 
دبي  �للسللارع  بللاجتللاه  نهيان  �آل  حللمللد�ن 
�لو�سات  هلللذه  �للسللتللوفللر  كللمللا  �لللعللني 
 2020 �إك�سبو  ملعر�س  دخللول  حركة 
باجتاه  جلللنلللوبلللا  �إكللل�لللسلللبلللو  �للللسللللارع  مللللن 
�ملعر�س  �ملعر�س وحركة �خلللروج من 
�آل  بن حمد�ن  ز�يللد  �ل�سيخ  �سارع  من 
�إ�سافة  �إك�سبو �سمال  �سارع  �إىل  نهيان 
�إىل توفري حركة �خلروج من �ملعر�س 

من خال حركة �لتفاف جم�سرة على 
حمد�ن  بن  ز�يللد  �ل�سيخ  �سارع  �متد�د 

�آل نهيان باجتاه �لتقاطع .
�أي�سا  ي�سمل  �مللل�للسللروع  �أن  �إىل  ونللللوه 
ز�يللد بن حمد�ن  �ل�سيخ  �سارع  تطوير 
مكتوم  �آل  مللطللار  بلللاجتلللاه  نللهلليللان  �آل 
ب�سعة  جلللديلللد  طلللريلللق  مللللن  �للللللللدويل 
كللل �جتلللاه بطول  ملل�للسللار�ت يف  خم�سة 
كلليلللللومللرتيللن مللن تللقللاطللع �إكلل�للسللبللو مع 
�سارع �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان 
�إىل  �للللدويل  مكتوم  �آل  مطار  بللاجتللاه 
جانب زيادة عدد م�سار�ت �سارع �إك�سبو 
م�سار�ت  �ستة  �إىل  م�سار�ت  �أربعة  من 
يف كللللل �جتللللللاه بلللطلللول قللللر�بللللة �أربلللعلللة 

كيلومرت�ت.
و �أو�للسللح �للسللعللادة �ملللديللر �لللعللام رئي�س 
جمل�س �ملديرين يف �لهيئة �أن �ملرحلة 
�لطرق  تطوير  م�سروع  مللن  �لللر�بللعللة 
ت�سمل  �إك�سبو  معر�س  ملللوقللع  �ملللوؤديللة 
وتو�سعة  تللقللاطللعللات  ثلللاثلللة  تللطللويللر 
�لللسلللارع �للل�للسلليللخ ز�يلللللد بلللن حلللملللد�ن �آل 
�إىل  �جتللاه  كل  م�سارين يف  نهيان من 
كللل �جتلللاه بطول  ملل�للسللار�ت يف  خم�سة 
حيث  مرت  و600  كيلومرت�ت  �أربعة 
�ل�سيخ  �سارع  تقاطع  تطوير  �سيجري 
�آل نهيان مللع �سارع  بللن حللمللد�ن  ز�يللد 
�لياي�س وحتويله �إىل تقاطع جم�سر 
يوفر حركة مرورية حرة يف خمتلف 

�لجتاهات وذلك من خال رفع �سارع 
نهيان  �آل  حلللملللد�ن  بلللن  ز�يللللد  �للل�للسلليللخ 
“�خلدمية”  �لللتللجللملليللعلليللة  و�للللطلللرق 
حركتني  وتللللوفللللري  جللل�لللسلللور  بللللاأربللللعللللة 
لتاأمني  �حلللرة  و�لو�سات  لالتفاف 
�سارع  من  �ملللروريللة  �حلركة  �ن�سيابية 
�ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن �آل نهيان غربا 
باجتاه  �للسللمللال  �للليللايلل�للس  �لللسلللارع  �إىل 
�ل�سيخ  �سارع  ومللن  ز�يللد  �ل�سيخ  �سارع 
�إىل  �سرقا  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  ز�يللد 
�سارع  بللاجتللاه  جنوبا  �لياي�س  �للسللارع 
�سيجري  �أنللله  �إىل  و�أ�لللسلللار   . �لإملللللار�ت 
و�لثالث  �لللثللاين  �لتقاطعني  تللطللويللر 
علللرب �إنللل�لللسلللاء جلل�للسللريللن مبلل�للسللاريللن يف 
بن  ز�يللد  �ل�سيخ  �سارع  �جتللاه على  كل 
باإ�سار�ت  �آل نهيان حمكومني  حمد�ن 
�سوئية لتوفري �حلركات �ملرورية �لتي 
تخدم جممع دبي لا�ستثمار وي�سمل 
خدمي  طريق  �إنلل�للسللاء  كذلك  �مللل�للسللروع 
ب�سعة م�سارين يف كل �جتاه على �سارع 
نهيان  �آل  حلللملللد�ن  بلللن  ز�يللللد  �للل�للسلليللخ 
تطوير  �إىل  �إ�سافة  �لياي�س  و�للسللارع 
على  لا�ستثمار  دبللي  جممع  مللد�خللل 
�سارع �لياي�س .. منوها �إىل �أن طول 
يف  تنفيذها  �سيجري  �لللتللي  �جللل�للسللور 
�ملرحلة �لر�بعة يبلغ كيلومرتين فيما 
كيلومرت�ت  ع�سرة  �لطرق  طول  يبلغ 

و300 مرت.

وفد تايالندي يزور دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة دبي �سحة دبي توا�سل تطوير م�سروع �سالمة لتعزيز نظام املواعيد واملراجعات الطبية
•• دبي -وام: 

�أمني عام مكتب جمل�س �لدولة ير�فقه  �أكول  ز�ر وفد ياندي رفيع �مل�ستوى برئا�سة جاروفان هينجرت 
�ل�سوؤون  د�ئللرة   .. �حلكومية  �جلهات  من  عللدد  عن  ممثلني  جانب  �إىل  �لقانونيني  �مل�ست�سارين  من  عللدد 
�لقانونية حلكومة دبي. و �لتقى �لدكتور لوؤي حممد بالهول مدير عام �لد�ئرة �لوفد بح�سور �سميثي 
�لمار�ت  بني  تربط  �لتي  �لثنائية  بالعاقات  �أ�للسللاد  ..و  دبللي  يف  تاياند  مملكة  قن�سل  جيفاموجنكول 
تبادل  بهدف  �جلانبني  بني  �لقائم  و�لتن�سيق  للتعاون  �متد�د�  تاأتي  �لتي  �لزيارة  �أهمية  و�أكللد  وتاياند 
�آخر �مل�ستجد�ت و �لتطور�ت يف جمال تطوير �لعمل �لقانوين �حلكومي باإمارة  �خلرب�ت و�لطاع على 
دبي �لتي ت�سهد م�سرية تنموية �ساملة يف �ملجالت كافة. من جهتها �أ�سادت �أمني عام مكتب جمل�س �لدولة 
دبي  �لقانونية حلكومة  �ل�سوؤون  بد�ئرة  �لعمل  تعتمد عليه منظومة  �لذي  �ملتميز  بامل�ستوى  �لتاياندي 
ل�سيما فيما يتعلق بالت�سوية �لودية للمنازعات �حلكومية مبا يج�سد حر�س �لد�ئرة على تطبيق �أف�سل 
�أحدث �لتقنيات �لذكية يف تقدمي �خلدمات  �إىل توظيف  �إ�سافة  �ملمار�سات يف �لعمل �لقانوين �حلكومي 

�لقانونية �حلكومية.

•• دبي-وام:

عملية  �سعيد  على  �ساما  تطوير�  بللدبللي  �ل�سحة  هيئة  �أجلللرت 
فرتة  يف  ��ستحدثتها  قللد  كانت  �لتي  �لللدم  ت�سمم  بللحللالت  �لتنبوؤ 
�مللف �لطبي �لإلكرتوين  ما�سية �سمن م�سروعها �ل�سرت�تيجي 
�لأ�ساليب  و  �ملقومات  �ملزيد من  لتوفري  – �سامة وذلك  �ملوحد 
�أي  مللن  �سحتهم  وحماية  وحياتهم  �لأفللللر�د  �سامة  تكفل  �لتي 

تدهور ميكن �أن ينتج عن ت�سمم �لدم.
�لهيئة عن م�سروع �سامة �لذي يعد  �أعدته  �أكد تقرير خا�س  و 
يوما  يتطور  �مل�سروع  �أن  �ملنطقة  م�ستوى  على  نوعه  مللن  �لأول 
�أي من  لتنفيذ  �مل�ستوى  فائقة  تقنية  بنية  ي�سكل  �لأمللر  يوم  بعد 
�مل�سروعات و �ملبادر�ت �لتي تتبنى �لهيئة تنفيذها ل�سيما �ملت�سل 

منها بالتحولت �لذكية �لتي ت�سهدها هيئة �ل�سحة بدبي �سمن 
�مل�سروع  تطوير  عمليات  �أن  �لتقرير  �أو�سح  و   . �لإملللارة  توجهات 
مع  �ملتعاملني  حللاجللات  لتلبية  ��ستجابة  �أكلللرث  ليكون  متو��سلة 
�لهيئة خا�سة �ملر�سى منهم ممن �سهل �مل�سروع عليهم كثري� قبل 

وخال وبعد رحلة �لعاج د�خل م�ست�سفيات ومر�كز �سحة دبي.
�لتنبوؤ  �مللل�للسللروع جنللح يف وقلللت وجلليللز يف  �أن  �إىل  �لللتللقللريللر  ولللفللت 
بحالت ت�سمم �لدم �ملحتملة للمر�سى وذلك من خال �لقيا�سات 
منها �سغط  و  للمر�سى  �حليوية  للموؤ�سر�ت  �لدقيقة  و�لقر�ء�ت 
�أوجد �مل�سروع بنظامه  �لدم ودرجة �حلللر�رة ودقات �لقلب بعدما 
�لتقني �ملتميز �إنذ�ر� مبكر� بحالة �ملري�س �أو �ملر�جع مل�ست�سفيات 
ومر�كز �لهيئة وهو ما ميكن �لأطباء من تفادي �أية �أثار جانبية 

قد ت�سكل خطر� على حياة �ملري�س.

على  �لآن  �جلللاريللة  �لتطوير  و  �لتحديث  بللاأعللمللال  يتعلق  فيما  و 
�جلارية  �لتحديثات  �أن  �إىل  �لتقرير  نوه  �سامة  نظام  و  م�سروع 
�إطاقها  �ملللتللوقللع  �لللتللي مللن  و  نللظللام  �سامة  قلللدر�ت  �ستعزز مللن 
مو�عيد  لت�سجيل  �إمللكللانلليللة  هللنللاك  و�ستكون   2020 فللرب�يللر  يف 
�سد�د  نظام  �سيد�ر  كما  �لفيديو..  طريق  عن  �لطبية  �ملر�جعات 

.MyChart لر�سوم �آليا عن طريق �لتطبيق �لذكي�
ملفه  م�ساركة  من  �ملري�س  �أو  �ملر�جع  �سيتمكن  نف�سه  �لوقت  يف 
تر�عي  �آمللنللة  بطريقة  و  �آخلللرى  �أي جهة طبية  مللع  �لإلللكللرتوين 
خ�سو�سية �ملر�سى وذلك من خال متكني �ملري�س بتوفري ر�بط 
“ يتم  بل” كلمة �سر  �مللف على �لطبيب وذلللك  �إلكرتوين لعر�س 
�إر�سالها مللف �ملري�س �لذي �سيتمكن �أي�سا من متابعة جميع �لأمور 

�خلا�سة بالتاأمني و�حل�سول على �لكلفة �لتقديرية للعاج.

•• اأبوظبي-وام: 

نفذت �إد�رة �ملتابعة �ل�سرطية و�لرعاية �لاحقة 
ور�سة  �أبوظبي  �سرطة  يف  �ملجتمع  �أمللن  بقطاع 
�لنقاط  ثللقللافللة  لن�سر  �لأوردو  بلغة  تعريفية 
تو��سل  للل�للسللركللة  �لأجللللللرة  للل�للسللائللقللي  �ملللللروريللللة 

للمو��سات مبنطقة �لعني.
منظومة  تطوير  جهود  �سمن  �لور�سة  وتللاأتللي 

�أبوظبي من خال  �إمللارة  �ل�سامة �ملرورية يف 
تثقيفية  �للسللو�بللط  وو�للسللع  م�ستوياتها  تللعللزيللز 
�ملخالفني  �ل�سائقني  �سلوكيات  ت�سحيح  بهدف 
�لنقاط  بلللربنلللاملللج  وتللعللريللفللهللم  �للللطلللرق  علللللى 
وكيفية  بللالللربنللامللج  �ملتعلقة  و�مللللللو�د  �مللللروريلللة 

�لتعامل مع �لنقاط �ل�سود�ء.
�لنعيمي  علللللي  حلللملللد�ن  �لللنللقلليللب  و��للسللتللعللر�للس 
ق�سم  �ملللروريللة من  �لنقاط  برنامج  فللرع  مدير 

منطقة  �لاحقة  و�لرعاية  �ل�سرطية  �ملتابعة 
�لقيادة  بالتز�م  �ل�سائقني  توعية  �أهمية  �لعني 
وم�ستخدمي  �لركاب  �سامة  ل�سمان  �لآمللنللة، 
�لللطللريللق عللمللومللاً، مللوؤكللد�ً �للسللرورة معرفة كل 
�للل�للسللري و�ملللللللرور بالدولة  بللقللو�نللني  يللتللعلللللق  ملللا 
�ل�سائقني  لدى  بامل�سوؤولية  �لإح�سا�س  وتعميق 
و�ل�ستفادة من برنامج �لنقاط �ملرورية و تعزيز 

�ل�سلوكيات �لإيجابية لدى �سائقي �حلافات.

طرق دبي تفتتح املرحلتني الثالثة والرابعة من م�سروع الطرق املوؤدية ل�� »اإك�سبو«

�صمن مبادرة »ال�صرطي جارك«

ال�سكنية  الأحياء  يف  الأمن  لتعزيز  دبي  �سرطة  من  متطوعا   300

�سرطة اأبوظبي توعي �سائقي الأجرة يف 
العني بربنامج النقاط املرورية
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 فرع أبوظبي - دويتشه بنك إيه جي
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 

 
 تقرير مدير الفرع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 .2018ديسمبر  31تتشرف اإلدارة بتقديم التقرير السنوي وبيان المركز المالي للسنة المنتهية بتاريخ 
 

 األنشطة 
م حلول التمويل التجاري وخدمات إدارة النقد وحلول الخزانة إليه باسم الفرع") حاليا في تقدييعمل دويتشه بنك إيه جي فرع أبوظبي (المشار 

 للشركات نيابة عن العمالء. 
 

اسع النطاق من المصرف المركزي بدولة نشاط مصرفي و بعد الحصول على رخصة ممارسة 2009ديسمبر  8بدأ الفرع نشاطه بتاريخ 
 2009سبتمبر  15اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

 
 نتائج السنة

مليون درهم  1.9: صافي الربح قدره 2017مليون درهم إماراتي ( 0.33أسفرت عمليات السنة عن خسارة صافية بعد الضريبة قدرها 
 إماراتي)

 
 .39إلى  4البيانات المالية من صفحة  الحالة المالية للفرع مبينة في توضيحات

 
 المدققين

 2018ديسمبر  31عينت شركة إتش إل بي هامت محاسبون قانونيون كمدقق للفرع للسنة المنتهية في 
 

 بأمر من اإلدارة.
 
 
 
 

 توماس هاج
 

 مدير الفرع
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 تقرير مدقق الحسابات الخارجي
 

 إلى 
 يتشه بنك إيه جي فرع أبوظبيالمساهمين في دو

 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 الرأي
في المشار إليه فيما يلي باسم (الفرع) المكونة من بيان المركز المالي حتى  فرع أبوظبي، دويتشه بنك إيه جيلقد دققنا البيانات المالية للفرع 

الدخل الشامل وبيان التغييرات في الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وتوضيحات البيانات وبيان 2018ديسمبر  31
 المالية التي تتضمن ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة.

 
 2018ديسمبر  31لمالي للفرع حتى وبناء عليه، نرى أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة واضحة جميع الجوانب الجوهرية والمركز ا
 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 
 أساس رأينا المقدم

عايير في هذا التقرير في قسم مسؤولية مدقق لقد أجرينا تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. لقد بينا المسؤوليات المترتبة علينا بموجب تلك الم
 البيانات المالية. 

ولياتنا نحن مستقلون عن الفرع فيما يتعلق بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في اإلمارات العربية وقد التزمنا بمسؤ
 حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكون أساسا لرأينا.األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات. نرى أن أدلة التدقيق التي 

 
 مسألة أخرى

من قبل مدققي حسابات آخرين وقد أعربوا عن رأي غير مقيد عليها  2017ديسمبر  31تم تدقيق البيانات المالية للفرع للسنة المنتهية في 
 .2018أبريل  4بتاريخ 

 
 المالية مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة تجاه البيانات 

والقانون االتحادي لدولة  اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية بشكل صحيح وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
صحيح وعن وضع الضوابط الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد البيانات المالية بشكل  2015لسنة  2اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 خال من أي أخطاء جوهرية، سواء كانت نتيجة عن احتيال أو خطأ.
مر، كما أن اإلدارة أيضا مسؤولة خالل إعداد البيانات المالية عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة ناجحة واإلفصاح، إذا اقتضى األ

ناجحة في المحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية الفرع أو إيقاف  عن المسائل المتعلقة باستمرار نجاحه واستخدام أسس االستمرار كمنشأة
 عملياته أو ليس لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

 كما يتحمل المسؤلون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي للفرع.
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي متحدة - أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا

 
 (تابع) تقرير مدقق الحسابات الخارجي

 
 مسؤولية المدقق تجاه تدقيق البيانات المالية

تنحصر أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية سواء كانت نتيجة احتيال أو خطأ 
من رأينا التدقيقي. يعتبر التأكيد المقبول على مستوى عال من الدقة ولكنه ال يعتبر ضمانا بأن التدقيق الذي وإصدار تقرير المدقق الذي يتض

أجري وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سيتمكن دائما من تحديد أي خطأ جوهري إذا وجد. يمكن أن يحدث الخطأ نتيجة خطأ أو احتيال ويعتبر 
 يؤثر، منفردا أو مجتمعا، على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي ستتخذ بناء على هذه البيانات المالية.جوهريا إذا كان من المتوقع أن 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ما يلي:نبلغكم ب 2015لسنة  2عالوة على ذلك، وبناء على متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

)i( .لقد حصلنا على جميع المعلومت التي رأيناها ضرورية لغرض تدقيقنا 
)ii(  لسنة  2راعينا في إعداد البيانات المالية االمتثال باألحكام المعمول بها في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

 من جميع النواحي المادية. 2015
)iii( بات.حتفظ الفرع بدفاتر مالئمة للحساا 
)iv(  31بناء على المعلومات المقدمة لنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الفرع قد خالف خالل العام المالي المنتهي في 

ومذكرة تأسيس الفرع  2015لسنة  2أي حكم من أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2018ديسمبر 
 .2018ديسمبر  31وهريا على أنشطته أو مركزه المالي حتى بأي شكل يمكن أن يؤثر ج

 
 

 
 دبي
 2019مارس  31

 عن إتش إل بي هامت
 محاسبون قانونيون

 وقعه فيجاي أناند HAMT/ASH/219/249مرجع: 
 شريك

 ]654[رقم التسجيل:  
 

 
 

               
  محاسبون قانونيون                   
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا

 
 2018ديسمبر  31بيان المركز المالي حتى 

 
  2018  2017 

التوضيح  األصول:
 رقم

 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي ‘000

     
 535,655  579,283 5 أرصدة لدى  المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 821,415  645,347 6 مستحقات من مصارف
 296,907  415,311 7 قروض وسلف للعمالء

 14,310  11,238 8 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
 199,558  18,458  مديونية العمالء للتسوية

 -  519 9 أصول غير ملموسة
 1,335  453 10 ممتلكات ومعدات
 1,869,180  1,670,609  إجمالي األصول

     
     خصوم:

     
 1,335,699  753,115 11 مستحقات لعمالء 

 1,499  572,208 22 مستحقات لمصارف
 58,109  52,628 12 خصوم أخرى                                                

 199,558  18,457  خصوم قيد التسوية
 1,501  1,720 17 التزام ضريبي حالي

 1,596,366  1,398,128  إجمالي الخصوم
     

     الحقوق:
 246,100  246,100 13 رأس مال موقوف

 5,320  5,320 13 احتياطي قانوني
 (428)  (428)  الخسارة االكتوارية في خطط مستحقات التقاعد

 21,822  21,489  أرباح محتجزة 
 272,814  272,481  لي الحقوقإجما

  إجمالي الخصوم والحقوق
1,670,609 

 
1,869,180 

 
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

 
 ووقع عليها بالنيابة عنها: 2019مارس  31في  38إلى صفحة  4أقرت اإلدارة البيانات المالية من صفحة 

 
 
 

              …………………                                        .………………………… 

 محمد أزهر إقبال توماس هاج

 رئيس الشؤون المالية مدير الفرع
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا

 
 بيان الدخل الشامل 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘ وضيح رقمالت 
     

 23,502  17,341 14 إيراد الفوائد
 (13,068)  (6,158  ) 14 مصروفات الفوائد

 10,434  11,183  صافي إيراد الفوائد
     

 37,687  29,137 15 إيراد الرسوم والعموالت
 (3,071  )  (3,159  ) 15 نفقات الرسوم والعموالت

 34,616  25,978  صافي إيراد الرسوم والعموالت
     

 8,629  7,514  دخل آخر
     

 53,679  44,675  دخل تشغيل
     

 -  (129    ) 9 انخفاض القيمة
 (939     )  (1,014  ) 10 االستهالك

 (46,567)  (43,038) 16 مصروفات عامة وإدارية
 (2,743  )  893 7 افي انخفاض القيمة (مخصص)/ عكس األصول الماليةص

 3,430  1,387  ربح السنة قبل الضريبة
 (1,501  )  (1,720  ) 17 مصروف الضريبة

 1,929  (333     )  (خسارة) /ربح السنة بعد الضريبة
     

     دخل /(خسارة) شامل آخر

     بح أو الخسارة            الر عناصر لن يعاد تصنيفها في بيان

 (104     )  - 23 الخسارة االكتوارية في خطط مستحقات التقاعد                       
     

 1,825  (333)  إجمالي الدخل الشامل / (الخسارة) للسنة 
 

 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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 فرع أبوظبي -تشه بنك إيه جي دوي

بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا
 

 بيان التغييرات في الملكية
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال 

 موقوف
احتياطي 
 قانوني

الخسارة االكتوارية 
في خطط مستحقات 

 التقاعد

  أرباح محتجزة
 اإلجمالي

درهم  000‘ 
 إماراتي

درهم  000‘
 يإمارات

درهم  000‘ درهم إماراتي 000‘
 إماراتي

درهم  000‘
 إماراتي

 270,989 20,086 (324) 5,127 246,100 2017يناير  1حتى 

 1,929 1,929 - - - ربح السنة

 - (193) - 193 - تحويل إلى االحتياطي اإلجباري
 (104) - (104) - - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 ______
_ ________ ________ ________ ________ 

 272,814 21,822 (428) 5,320 246,100 2017ديسمبر  31حتى 
 ______

_ 
________ ________ ________ ________ 

 272,814 21,822 (428) 5,320 246,100 2018يناير  1حتى 

 (333) (333) - - - خسارة السنة
 ______

_ ________ ________ ________ ________ 

 272,481 21,489 (428) 5,320 246,100 2018ديسمبر  31تى ح
 ====== ======= ======= ======= ======= 

   
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018

تو�صيحات البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 

بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا
 
 يان التدفقات النقديةب

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التوضيح 

 رقم
2018  2017 

 أنشطة تشغيلية
 

درهم  000‘
 إماراتي

درهم  000‘ 
 إماراتي

     
 1,929  (333)  (خسارة) /ربح السنة بعد الضريبة

     تعديالت بسبب:
 1,501  1,720 17 مصروف الضريبة

 2,743  (893) 7 روض وسلف العمالءمخصص انخفاض القيمة للق

 939  1,143  االستهالك وانخفاض القيمة

 ربح التشغيل قبل التغيييرات في أصول وخصوم التشغيل
 

 
1,637  

 
7,112 

     

 (194,427)  (117,511) 8 تغييرات في القروض وسلف العمالء                                                                   
 16,369  40,334 6 تغييرات في االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي

 (87)  459,187 6 تغييرات في ودائع سوق المال
 5,301  3,072 8 تغييرات في المبالغ المدفوعة مقدما والذمم المدينة

 (281,864)  (582,584) 11 تغييرات في مستحقات العمالء
 1,457  570,709 22 نوكتغييرات في مستحقات الب

 (40,461)  (5,230) 12 تغييرات في الخصوم األخرى
 (68)  (253) 23 منافع موظفين مدفوعة

 (6,059)  )1,501( 17 ضريبة مدفوعة
 (492,727)  367,860  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة تشغيلية

     
     تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية

   )648( 5 راء أصول غير ملموسةش
 -  )132( 6 شراء ممتلكات ومعدات

 -  (780)  صافي النقد المستخدم في أنشطة استثمارية
     

 (492,727)  367,080  صافي الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل
 1,245,038  752,311  يناير 1النقد والنقد المعادل في 

     
 752,311  1,119,391   ديسمبر 31المعادل في  النقد والنقد
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا

 
 توضيحات البيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 س والعملياتالتأسي .1
(المشار إليه باسم "الفرع") لدى دائرة التنمية االقتصادية كفرع لبنك أجنبي في إمارة  دويتشه بنك إيه دي، فرع أبوظبيسجل الفرع 

بعد الحصول على رخصة ممارسة نشاط مصرفي واسع النطاق من البنك  2009ديسمبر  8وقد بدأ الفرع في العمل بتاريخ  أبوظبي.
. يتمثل النشاط الرئيسي للفرع في تقديم حلول التمويل التجاري 2009سبتمبر  15ولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ المركزي في د

 وخدمات إدارة النقد وقبول الودائع وإقراض العمالء.
 

 135056، ص.ب: 23قة بالطابق األول، مدينة محمد بن زايد، المنط 16-11يقع المكتب الرئيسي للفرع في مبنى إنجازات، الوحدات 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 
فرانكفورت إيه إم  60325، 12دويتشه بنك إيه جي، فرع أبوظبي هو فرع لبنك دويتشه بنك إيه جي ("المقر الرئيسي") في تونسانالج 

 ماين، ألمانيا.
 

 تفسيرات اعتماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وال .2
 

 المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي  2.1
 اعتمد الفرع المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية التالية في عرض هذه البيانات المالية:

 
تسري على الفترات   

 السنوية بداية من

 2018يناير  1 )39المالية (استبدال المعيار الدولي للمحاسبة رقم  األدوات 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2018يناير  1 إيراد من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2018يناير  1 (تعديالت) تصنيف وقياس عمليات الدفع القائمة على أسهم  2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2018يناير  1 (تعديالت) نقل ملكية عقار استثماري  40المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 2018يناير  1  2016-2014التحسينات السنوية المدخلة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة 

عامالت بالعملة األجنبية والمبالغ الم 22تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 المدفوعة مقدما

 2018يناير  1

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 9اإلصدار النهائي من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر يوليو عام 
"األدوات المالية: اإلثبات والقياس". يقدم المعيار الدولي إلعداد  39الية" الذي يحل محل المعيار الدولي للمحاسبة رقم "األدوات الم

متطلبات جديدة بشان الطريقة التي ينبغي على الكيان استخدامها في تنصيف وقياس األصول المالية ويتطلب  9التقارير المالية رقم 
غ عن "االئتمان الخاص" فيما يتعلق بالتزامات الديون المصدرة المحددة بالقيمة العادلة وتحل محل القواعد إجراء تغييرات على اإلبال

الحالية لقياس انخفاض قيمة األصول المالية ويعدل متطلبات محاسبة التحوط. كما يطلب المعيار أيضا من الكيانات تزويد مستخدمي 
فيدة من خالل اإلفصاح عن المعلومات ذات الصلة. يسري المعيار الدولي إلعداد التقارير بمزيد من المعلومات الم البيانات المالية

  .2018يناير  1على الفترات السنوية بدءا من أو بعد  9المالية رقم 
 

 التصنيف والقياس: .2.1.1

 منشأة والتدفقات النقدية التعاقديةأن يحدد في البيانات المالية نموذج أعمال ال 9يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لألدوات المالية وتصنيفها وقياسها. فعند اإلثبات المبدئي، يصنف كل أصل مالي إما بالقيمة العادلة أو من خالل الربح أو الخسارة، أو 

 9عداد التقارير المالية رقم التكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر. وبما أن المتطلبات موجب المعيار الدولي إل
، فسيكون هناك بعض االختالف في تصنيف وقياس األصول 39مختلفة عن التقييمات بموجب قواعد المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

بينما ويشمل ذلك ما إذا كان سيتم اختيار خيار القيمة العادلة لتقييم أصول محددة.  39المالية بموجب المعيار الدولي للمحاسبة رقم 
 مقارنة بالمتطلبات الحالية. 9يظل تصنيف وقياس الخصوم المالية دون تغيير كبير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا

 
 توضيحات للبيانات المالية (تابع)

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  اعتماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها(تابع)  .2
 
 ا في العام الحاليالمعايير والتفسيرات المعمول به(تابع)  2.1

 
 األدوات المالية - 9(تابع) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 تهالك األصول: .2.1.2

نموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" لقياس تهالك األصول المالية،  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  2014يقدم إصدار سنة 
 أن يسبق حدث االئتمان إثبات خسارة االئتمان. لذلك لم يعد من الضروري

 
 محاسبة التحوط: .2.1.3

قواعد جديدة للتحوط تهدف إلى موائمة محاسبة التحوط مع ممارسات إدارة المخاطر.  9يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
كبر من أدوات التحوط وعناصره المتاحة لمحاسبة وبشكل عام، تمت إزالة بعض القيود بموجب القواعد الحالية وأصبح هناك عدد أ

خيار سياسة المحاسبة لتأجيل اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير  9التحوط. كما يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وط. وبناء عليه، قرر الفرع استخدام خيار محاسبة التح 39محاسبة التحوط ومواصلة استخدام معيار المحاسبة الدولي رقم  9المالية رقم 

وهو تاريخ  2018يناير  1محاسبة التحوط بدءا من  9السياسة المحاسبية وبالتالي لم يعتمد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
سبة التحوط المعدلة التي تتطلبها . ومع ذلك، سيقوم الفرع بتطبيق إفصاحات محا9سريان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
"األدوات المالية:  7المتعلقة بتعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اإلفصاحات".
 

 إيراد من عقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ليحدد نموذجا شامال وموحدا لجميع الكيانات ليستخدم في المحاسبة  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2014مايو  صدر في
محل التوجيهات الحالية إلثبات  15عن اإليرادات الناجمة عن العقود المبرمة مع العمالء. سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 عقود البناء والتفسيرات ذات الصلة. 11اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم  اإليراد

على أنه يجب على الكيان إثبات اإليراد لتصوير نقل البضائع أو  15يتمثل المبدأ الرئيسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ة للعمالء نظير مبلغ يعكس المبلغ الذي يتوقع الكيان الحصول عليه نظير تلك السلع أو الخدمات. وعلى وجه التحديد، يقدم الخدمات الموعود

 خطوات إلثبات اإليراد: 5المعيار نهجا مكونا من 

 : تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.1الخطوة رقم 
 .: تحديد التزامات األداء في العقد2الخطوة رقم 
 : تحديد سعر المعاملة.3الخطوة رقم 
 : تخصيص مبلغ المعاملة المطلوب لتأدية التزامات األداء في العقد.4الخطوة رقم 
 : إثبات اإليراد (عندما) يفي الكيان بالتزام األداء.5الخطوة رقم 

زام األداء يتحقق عند نقل "التحكم" في السلع أو أن الوفاء بالت 15يدرك الكيان أنه بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ية الخدمات القائم عليها االلتزام المعين إلى العميل. ولمزيد من التوضيح أضيفت إرشادات توجيهية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المال

 للتعامل مع سيناريوهات محددة.  15رقم 
 تقديم اإلفصاح الشامل.  15تقارير المالية رقم عالوة على ذلك، يتطلب المعيار الدولي إلعداد ال

ليس له تأثير مادي على البيانات  2018يناير  1على الفترة السنوية التي تبدأ من  15تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المالية للفرع من حيث اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 ماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيرها (تابع) اعت .2
 

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

 (تعديالت) تصنيف وقياس عمليات الدفع القائمة على أسهم 2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
معامالت الدفع القائمة على أسهم تتناول  2لية تعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدو

 االكتساب على قياس معامالت الدفع النقدية القائمة على أسهم وتصنيف معاملة الدفع القائمة على الثة جوانب أساسية هي: آثار شروطث
ط معاملة الدفع القائمة على ع المباشر لاللتزامات الضريبية والمحاسبة عندما يؤدي تغيير شرولالستقطا أسهم مع مزايا التسوية النهائية

 إلى تغيير تصنيفها من تسوية نقدية إلى تسوية قائمة على حقوق الملكية. أسهم
 

رت التعديالت الثالث وتمت يطلب من الكيانات تطبيق التعديالت دون إعادة ذكر الفترات السابقة ويسمح بالتطبيق بأثر رجعي إذا اختي
 تلبية المعايير األخرى.

 
 وبما أن الفرع ليست لديه أية مدفوعات قائمة على األسهم فإن هذه التعديالت ليس لها تأثير على البيانات المالية.

 
 (تعديالت) نقل ملكية عقار استثماري 40المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

عقار استثماري يستلزم تقييم مطابقة تعريف العقار االستثماري للعقار المعني مدعوما بأدلة ملحوظة توضح التعديالت أن النقل من أو إلى 
ليست شاملة وأن  40بحدوث تغيير في االستخدام. كما توضح التعديالت أيضا أن الحاالت المدرجة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 (أي أن التغيير في االستخدام غير مقصور على الممتلكات المكتملة).التغيير في االستخدام ممكن للممتلكات قيد اإلنشاء 
 ال توجد صلة بين هذه التعديالت والفرع.

 
 :2016-2014التحسينات السنوية المدخلة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة 

 في العام االحالي: 2016-2014المالية دورة اعتمد الفرع التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير 
االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة أن قياس المستثمرين بالقيمة  28توضح تعديالت المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة هو خيار االستثمار عن طريق االستثمار. 
الذي يمثل مؤسسة لرأس المال االستثماري أو أي كيان آخر مؤهل يجوز له أن يختار عند اإلثبات األولي  تنصح التعديالت أن الكيان

ا قياس استثماراته في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وإذا كان الكيان ليس استثماري
و مشروع مشترك يمثل كيانا استثماريا حينئذ يجوز له عند تطبيق طريقة حقوق الملكية اختيار بحد ذاته ولديه حصة في شركة زميلة أ

االحتفاظ بقياس القيمة العادلة المستخدم من قبل الشركة الزميلة االستثمارية أو المشروع المشترك لقياس حصتها في الشركات التابعة. 
 زميل أو مشروع مشترك في وقت الحق من التاريخ الذي: يجرى هذا االختيار بشكل منفصل لكل كيان استثماري 

 (أ) يثبت فيه اإلثبات المبدئي للكيان االستثماري الزميل أو المشروع المشترك. 
 (ب) يصبح فيه الكيان الزميل أو المشروع المشترك كيانا استثماريا. 

 م. تحول الكيان االستثماري الزميل أو المشروع المشترك إلى الكيان األ (ج)

حذف اإلعفاءات  -تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة  - 1تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 قصيرة األجل للمستخدمين ألول مرة:

 ألنها أدت الغرض المقصود منها.  1م من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق E3-E7حذفت اإلعفاءات قصيرة األجل في الفقرات 

 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للفرع.
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  (تابع) اعتماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها .2

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

 المعامالت بالعملة األجنبية والمبالغ المدفوعة مقدما: 22ت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير لجنة تفسيرا
كيفية تحديد "تاريخ المعاملة" بغرض تحديد سعر الصرف الستخدامه عند اإلثبات  22يتناول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لدخل عند الدفع مقابل الخدمة أو المنتج مقدما بعملة أجنبية مما ينتج عنه إثبات أصل أو خصم غير المبدئي لألصل أو المصروف أو ا
 نقدي (على سبيل المثال وديعة غير قابلة لالسترداد أو إيرادات مؤجلة). 

 يحدد التفسير أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي يثبت فيه الكيان مبدئيا
ير النقدي الناتج عن دفع أو استالم المبلغ المدفوع مقدما. وفي حالة وجود عدة مدفوعات أو إيصاالت األصل غير النقدي أو الخصم غ

 مدفوعة مقدما فيجب على الكيان تحديد تاريخ معاملة كل دفعة أو إيصال على حدة.
 

 مسبقا.المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية الصادرة ولكن لم تسري ولم تطبق  2.2
ولكن لم يتم تطبيقها في هذه البيانات المالية حيث أن تاريخ  2018ديسمبر  31صدرت المعايير التالية وتعديالتها وتفسيراتها قبل 

داد إلع سريانها لفترات مستقبلية. تقوم اإلدارة حاليا بتقييم اآلثار المترتبة على اعتماد وتطبيق المعايير التالية باستثناء المعيار الدولي
عقود اإليجار حيث من المتوقع أن اعتمادها في فترات المحاسبة ذات الصلة سيكون له تأثير فقط على  16التقارير المالية رقم 

 اإلفصاحات في البيانات المالية.

 المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية
تسري على الفترات السنوية 

 بداية من
  2019يناير  1  عقود اإليجار16ي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدول

وتعديل المعيار الدولي  2017-2015التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة 
ت ، الترتيبا11دمج األعمال، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3إلعداد التقارير المالية رقم 

تكاليف  23ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  2019يناير  1  االقتراض.

  2019يناير  1  عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل 23لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
األدوات المالية المرتبطة بمزايا الدفع المسبق مع  9إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت في المعيار الدولي 

  2019يناير  1  التعويض السلبي.
مزايا الموظفين المتعلقة بتعديل خطة منافع جديدة أو تقليصها أو  19تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

  2019يناير  1  تسويتها.
االستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة المرتبطة  28دولي رقم تعديالت معيار المحاسبة ال

  2019يناير  1  بالحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.
تعديالت المعيار الدولي إلعداد  -تعديالت مراجع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير  3والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2ر المالية رقم التقاري
ومعيار  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  6المالية رقم 

ومعيار  37بة الدولي رقم ومعيار المحاس 34ومعيار المحاسبة الدولي رقم  8المحاسبة الدولي رقم 
وتفسير لجنة  12وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  38المحاسبة الدولي رقم 

وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير  19تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
ولجنة التفسيرات  22تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  وتفسير لجنة 20المالية رقم 

لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق بالمراجع والمصادر المستمدة من اإلطار أو لتحديد ما إذا  32-القائمة 
  .2020يناير  1  كانت تشير إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

  .2020يناير  1  دمج األعمال المرتبط بتعريف الشركة 3عداد التقارير المالية رقم تعديل المعيار الدولي إل

 .2020يناير  1 المتعلقة بتعريف المادة 8ورقم  1رقم  تعديالت معيار المحاسبة الدولي

 2022يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
: بيع أو مشاركة 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت المعيار الدولي 

 مؤجل ألجل غير مسمى األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك.
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 أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3
                  
 بيان التوافق .3.1

ر الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات المعمول أعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايي
وتتوافق مع توجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات  2015لسنة  2بها من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

وانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المعتمدة في العربية المتحدة والمتطلبات المعمول بها من ق
 إعداد البيانات المالية للفرع. تطبق هذه السياسات باستمرار على جميع السنوات المعروضة ما لم ينص على خالف ذلك.

 
  أسس القياس .3.2

 خية باستثناء البند التالي الذي يتم قياسه على أساس بديل في تاريخ كل تقرير:أعدت هذه البيانات المالية على أساس التكلفة التاري
 تثبت مسؤولية االلتزامات المحددة بالقيمة الحالية لاللتزام المحدد. -

 
 أسس العرض .3.3

 يعرض الفرع بيان مركزه المالي حسب ترتيب السيولة.
 
 عملة التعامل وعرض البيانات .3.4

نود الواردة فيها باستخدام عملة البيئة الرئيسية التي يعمل بها الفرع ("العملة الوظيفية"). عرضت هذه تم إعداد البيانات المالية والب
قربت األرقام في هذه البيانات الماليةألقرب البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي وهو العملة الوظيفية للفرع والمستخدمة في عرض بياناته. 

 ألف ما لم ينص على خالف ذلك.
 
 إثبات اإليراد .3.5

 
 الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

طريقة الفائدة  تثبت فوائد جميع األصول والخصوم المدرة للفائدة كصافي دخل للفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. -صافي دخل الفوائد 
صروف الفائدة على مدار الفترة ذات الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة لألصل المالي أو الخصم المالي ولتخصيص إيراد أو م

التي  الصلة باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية. تشمل التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المستخدمة في هذا الحساب التدفقات النقدية
الفعلي وتكاليف المعامالت المباشرة تحددها الشروط التعاقدية لألصل أو الخصم وجميع الرسوم التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة 

 والزائدة وجميع األقساط أو الخصومات األخرى.
تثبت إيرادات الفوائد بمجرد إثبات خسارة انخفاض قيمة القرض على أساس سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

  ائد وفقا للشروط التعاقدية وهذا هو سعر الفائدة الفعلي األصلي.لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة على الرغم من وقف استحقاق الفو
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 (تابع) أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3

 
 إثبات اإليراد .3.5

 
 (تابع) الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

 
لمحاسبة ألي أدوات مالية تحدد إيرادات الرسوم (بما في ذلك العموالت) حسب الغرض من الرسوم وأساس ا - إيراد العموالت والرسوم

فإذا كانت هناك أداة مالية مرتبطة بها، فإن الرسوم التي تعد جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي لتلك األداة المالية يتم  مرتبطة.
إن أي رسوم مرتبطة بها تضمينها في حساب العائد الفعلي ، ومع ذلك، إذا أدرجت األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ف

تدرج في الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي لألداة شريطة عدم استخدام مدخالت كبيرة ال يمكن مالحظتها في تحديد قيمتها العادلة. 
إكمال خدمة  تثبت الرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة خالل فترة خدمة محددة خالل فترة الخدمة. بينما تثبت الرسوم المكتسبة نظير

معينة أو حدث مهم عند إكمال الخدمة أو وقوع الحدث. بينما تثبت رسوم االلتزام بالقروض المتعلقة بالتزامات التي تتم المحاسبة عنها 
خارج الميزانية العمومية في إيراد العموالت والرسوم على مدى فترة االلتزام إذا كان من غير المحتمل أن يدخل الفرع في ترتيب 

راض محدد. وإذا كان من المحتمل أن يدخل الفرع في ترتيب إقراض محدد، فيتم إرجاء رسوم االلتزام حدوث القرض ويثبت كتعديل إق
 لمعدل الفائدة الفعلي للقرض.

ة النقد، يتم الحصول على إيراد الرسوم التالية غالبا من الخدمات التي تقدم خالل فترة زمنية محددة: حساب رسوم الخدمات، رسوم إدار
 عمولة المبيعات ورسوم االكتتاب.

 تعرض المصروفات المرتبطة بشكل مباشر ومتزايد بتوليد إيراد الرسوم بالقيمة الصافية في إيراد العموالت والرسوم.
 
 منافع تقاعد الموظفين .3.6

 منافع قصيرة األجل
 لسنوية وتثبت عند استحقاقها للموظفين.تشمل المنافع قصيرة األجل الرواتب والعالوات والبدالت ومستحقات اإلجازة ا

 
 خطط المنافع المحددة

تحتسب التزامات الفرع المتعلقة بخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبالغ المنفعة المستقبلية التي سيحصل 
تها الحالية. يجرى الحساب سنويا من خالل خبير عليها الموظون مقابل خدمتهم في الفترة الحالية والسابقة. تخصم المنفعة لتحديد قيم

 اكتواري مؤهل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 
 

الت يعتمد تحديد القيمة الحالية اللتزام المنفعة المحددة وتكلفة الخدمات ذات الصلة بناء على افتراضات اكتوارية بشأن زيادة المرتب ومعد
 الفائدة والتضخم.
  والخسائر االكتوارية في بيان الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. خطة منافع الفرع غير ممولة. تعرض المكاسب

 تثبت إعادة قياس صافي خصم المنفعة المحددة في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها في بيان الربح أو الخسارة في فترة الحقة. 
حدد غير الممول باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات حول يحدد الفرع تكلفة نظام المنافع الم

معدالت الخصم وزيادات الراتب المستقبلية ومعدالت الوفيات ومعدالت االنسحاب. تخضع هذه التقديرات إلى قدر كبير من عدم اليقين 
 نظرا لطبيعة هذه الخطط على المدى الطويل.
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 (تابع) أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3
 

 (تابع) منافع تقاعد الموظفين 3.6
 

 خطط المساهمة المحددة

دفع يتمتع الموظفين اإلماراتيين بتغطية تأمينية بموجب قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بحيث يتم 

وظفين إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية على اساس شهري. ال يتحمل الفرع مسؤولية تمويل مساهمات من الفرع والم

 الخطة بخالف المساهمة المدفوعة شهريا.

 تثبت التزامات المساهمة في خطط معاشات التقاعد المحددة كمصاريف في بيان الربح أو الخسارة عند استحقاقها.
 

 أصول غير ملموسة .3.7

بت األصول غير الملموسة المشتراة بشكل منفرد في التكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. ال تث

تحول األصول غير الملموسة المتولدة داخليا إلى رأس مال، باستثناء تكاليف التطوير المحولة إلى رأس مال، وتعكس النفقات ذات الصلة 

لخسارة في الفترة التي تم فيها تكبد النفقات. تقدر األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة على أنها محدودة أو غير في الربح أو ا

محدودة. تستهلك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي وتقدير انخفاض قيمتها كلما كان هناك 

 قيمة األصل غير الملموس.مؤشر على احتمال انخفاض 

تحتسب خسارة انخفاض القيمة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي 

 المقدر في نهاية كل سنة مالية مع احتساب أي تغييرات في التقديرات التي تحتسب على أساس مستقبلي. 

صول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الشامل في فئة المصروفات التي تتوافق مع وظيفة تثبت مصاريف إطفاء األ

 األصول غير الملموسة.

ال تستهلك األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبار انخفاض قيمتها سنويا إما بشكل فردي أو على 

النقدي. وتتم مراجعة تقييم األعمار اإلنتاجية غير المحدودة سنويا لتحديد استمرار العمر االنتاجي غير المحدود من  مستوى وحدة التوليد

 عدمه.

إذا أصبح العمر اإلنتاجي محدودا، فينبغي أن يتم التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي. تقاس 

جمة عن استبعاد أصل غير ملموس بالفارق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل وتثبت في بيان األرباح أو الخسائر النا

 الدخل الشامل عند استبعاد األصل.
 

 رامجب .3.7.1

تضاف إلى رأس المال تراخيص البرامج التي تم الحصول عليها على أساس التكاليف المتكبدة للحصول على أو استخدام البرنامج 

 سنوات. 5تنخفض قيمة هذه التكاليف على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها والتي عادة ما يكون  المحدد.
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 ممتلكات ومعدات .3.8
 رة انخفاض في القيمة يتم تحديدها.تحمل الممتلكات والمعدات على التكلفة مع طرح االستهالك المتراكم وأي خسا

يحتسب انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت الحتساب االستهالك على مدى العمر االفتراضي المتوقع 

 لألصول كما هو موضح فيما يلي:

 سنوات 5-3 تحسينات في العقار المستأجر

 سنوات 5- 3  معدات مكتبية

المتبقية والعمر االفتراضي ومنهج االستهالك دوريا لضمان توافق منهج وفترة االستهالك مع النمط المتوقع للمنفعة تتم مراجعة القيم 

االقتصادية من تلك األصول وتعدل في المستقبل إن وجدت. تخفض قيمة األصول الدفترية فورا إلى قيمتها المستردة إذا كانت قيمة 

 مستردة المقدرة.األصول الدفترية أكبر من القيمة ال

تحمل تكاليف الصيانة واإلصالحات على النفقات عند تكبدها والتجديدات والتحسينات التي من شأنها إطالة عمر األصل وتضاف إلى 

 رأس المال وانخفاض القيمة على مدى العمر المتبقي لألصول.

لمعدات على أساس الفرق بين عائدات البيع والقيمة الدفترية يحدد الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو استبعاد شيء من الممتلكات أو ا

 لألصل ويثبت في بيان الدخل الشامل. 
 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية .3.9

في كل تاريخ يصدر فيه بيان المركز المالي يقوم الفرع بمراجعة القيمة الدفترية ألصوله غير الملموسة ليحدد ما إذا كان هناك أي مؤشر 

أن تلك األصول قد تعرضت لخسارة االنخفاض في القيمة، إذا وجد، وفي حال وجد ذلك المؤشر، حينئذ تقدر القيمة المستردة يدل على 

لألصول لتحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت). وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة المستردة ألحد األصول، حينئذ، 

القيمة التي من الممكن استردادها هي األعلى من القيمة  لوحدة التوليد النقدي التي ينتمي إليها ذلك األصل.يقدر الفرع القيمة المستردة 

 العادلة مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة المنفعة.

الضريبة الذي يعكس  يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة في تقييم قيمة المنفعة إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل

يد تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل. وتؤخذ في االعتبار معامالت السوق في اآلونة األخيرة عند تحد

 يم مالئمةالقيمة العادلة بدون احتساب تكاليف التصرف. إذا لم يكن من الممكن تحديد مثل تلك المعامالت، يتم استخدام طريقة تقي

ة إذا قدر أن المبلغ الممكن استرداده لألصل (أو وحدة التوليد النقدي) أقل من قيمته الدفترية، فيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (وحد

ة بما في ذلك انخفاض قيم التوليد النقدي) إلى قيمته التي من الممكن استردادها. تثبت خسائر انخفاض القيمة من العمليات المستمرة

المخزون في بيان الدخل الشامل في فئات المصروفات وفقا لوظيفة األصل الذي انخفضت قيمته باستثناء األصول المعاد تقييمها سابقا في 

 إعادة تقييم بيان الدخل الشامل اآلخر. تثبت قيمة انخفاض تلك الممتلكات في بيان الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقييم سابق. 
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 (تابع) أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3

 
 (تابع) انخفاض قيمة األصول غير المالية 3.9

 ترفع القيمة الدفترية لألصل (وحدة التوليد النقدي) إلى التقدير المعدل للمبلغ القابل لالسترداد عند عكس خسارة انخفاض القيمة الحقا
ا عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها لوال إثبات خسارة انخفاض قيمة األصل (وحدة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية التي سيتم رفعه

التوليد النقدي) في السنوات السابقة. وتثبت عكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة ما لم يثبت األصل ذي الصلة بقيمة 
 كس خسارة انخفاض القيمة على أنها زيادة في إعادة التقييم.إعادة التقييم، وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع ع

ترى اإلدارة أنه ال يوجد مؤشر من هذا القبيل حتى تاريخ بيان المركز المالي وبالتالي ال توجد أية تعديالت أو إفصاحات مطلوبة فيما 
 يتعلق بهذه المسألة.

 
 العمالت األجنبية .3.10

 
 المعامالت واألرصدة .3.10.1

ي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. تدرج األرباح والخسائر تحول المعامالت الت
 الناتجة عن تسوية المبالغ المستحقة على تلك المعامالت ومن إعادة تحويل األصول والخصوم النقدية المقومة بالعمالت األجنبية في نهاية

في بيان الدخل الشامل. في نهاية كل فترة مالية، يعاد تحويل البنود المالية المقومة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار  كل فترة تقرير وتثبت
لسائدة الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يعاد تحويل العناصر غير النقدية المحولة بالقيمة العادلة المقومة بالعمالت األجنبية وفقا لألسعار ا

د القيمة العادلة. تحول العناصر غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية وفقا ألسعار في تاريخ تحدي
 الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية.

 
 المخصصات .3.11

نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل  إنشائي حالي قانوني إو يثبت المبلغ المخصص في بيان المركز المالي عندما يكون على الفرع التزام
لتسوية االلتزام، ويمكن القيام بتقدير مقبول لمبلغ االلتزام. تحدد المخصصات من خالل  أن يكون هناك حاجة لتدفقات خارجية من الفوائد

الزمنية للنقود، وعند خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
 االقتضاء، المخاطر الخاصة بالخصم.

 
 عقود اإليجار .3.12

يستند تحديد ما إذا كان الترتيب عقد إيجار (أو يحتوي عليه) على مضمون االتفاقية في بداية عقد اإليجار. يكون الترتيب عقد إيجار أو 
ول محددة وينقل الترتيب حق استخدام األصل أو األصول حتى يحتويه إذا كان الوفاء بالترتيب معتمد على استخدام أصل محدد أو أص

 ولو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيب.
 

 اإليجار التشغيلي .3.12.1
 

 (أ) الفرع كمستأجر
تصنف عقود إيجار األصول التي يحتفظ بموجبها المؤجر بفعالية بجميع المخاطر وعوائد الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم إثبات 

ات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في بيان الدخل الشامل على أساس طريقة احتساب العائد الثابت طوال مدة عقد المدفوع
اإليجار. تظهر القيمة الحالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار المستقبلية في بيان المركز المالي تحت بند الحسابات والذمم المدينة 

 األخرى.
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 أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة(تابع)  .3

 
 األدوات المالية .3.13

 
 برنامج التنفيذ

 9فرع أبوظبي (المشار إليه باسم "الفرع") برنامج يدار مركزيا إلدارة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -يستخدم دويتشه بنك 
ال وخبراء في الموضوعات المتعلقة بالمنهجية وتحديد مصادر البيانات برعاية المدير المالي للمجموعة ويتضمن البرنامج وظائف األعم

إجراء تقييم لعدد  9وعمل النماذج ومعالجة تكنولوجيا المعلومات وإعداد التقارير. غطى تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وتطوير منهجية انخفاض القيمة  9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم األدوات المالية المتأثرة بمتطلبات التصنيف والقياس في المعيار ا

 لدعم حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. يغطي تنفيذ المعيار جميع المواقع التي يكون فيها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
اسة المحاسبية الكاملة على الفرع مالم ينص على خالف ذلك. وبالتالي يغطي الفرع أيضا. تنطبق السي 2018يناير  1ساريا اعتبارا من 
بتطوير منهج لمراجعة نماذج األعمال ومنهج الختبار معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها وفقا للمعيار الدولي  2015بدأ الفرع في عام 

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ودمج المعلومات  . وفي الوقت نفسه، طور الفرع أيضا منهجه لتقييم9إلعداد التقارير المالية رقم 
) وإعداد أنظمة تكنولوجيا المعلومات وهندسة العمليات المطلوبة 2017التطلعية بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي (طبقت في عام 

. وقد أجرى الفرع تشغيال موازيا 9ة رقم باإلضافة إلى تطوير إطار الحوكمة والرقابة المرتبطة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالي
 .2017ديسمبر  31استنادا على بيانات 

 
التي تضم ممثلين  9تمت الحوكمة الكلية لتنفيذ البرنامج من خالل اللجنة التوجيهية بالمجموعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لومات. تم تقديم التوجيه والتدريب على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم من الشؤون المالية والتمويل والمخاطر وتكنولوجيا المع
لجميع العاملين في الفرع للمسؤولين عن األعمال والوظائف كجزء من عملية الرقابة في الفرع وتنفيذا لبرنامجه. كما عزز الفرع بيئة  9

والقياس وانخفاض القيمة من خالل تنفيذ عمليات تحقق وضوابط مناسبة الحوكمة الخاصة به لضمان توفير إطار عمل محدث للتصنيف 
للعمليات الرئيسية الجديدة ومجاالت الحكم الهامة. يجري دمج وإتمام اإلجراءات المحددة وضوابط األعمال بموجب هذه اإلطار المحدث. 

 اطر والتمويل.كما تجري مشاركة حوكمة عملية حساب خسارة االئتمان المتوقعة عبر وظائف المخ
 

 تصنيف األصول والخصوم المالية وقياسها
لألدوات  أن يحدد في البيانات المالية نموذج أعمال الكيان والتدفقات النقدية التعاقدية 9يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

القيمة العادلة أو من خالل الربح أو الخسارة، أو التكلفة المالية وتصنيفها وقياسها. فعند اإلثبات المبدئي، يصنف كل أصل مالي إما ب
مختلفة عن  9المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر. وبما أن المتطلبات موجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تالف في تصنيف وقياس األصول المالية بموجب ، فسيكون هناك بعض االخ39التقييمات بموجب قواعد المعيار الدولي للمحاسبة رقم 
ويشمل ذلك ما إذا كان سيتم اختيار خيار القيمة العادلة لتقييم أصول محددة. بينما يظل تصنيف وقياس  39المعيار الدولي للمحاسبة رقم 

 لمتطلبات الحالية. مقارنة با 9الخصوم المالية دون تغيير كبير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
تقييمات نموذج أعماله واستكمل قرارات التصنيف المعلقة التي سيتم تكرارها في الفرع. فعند اإلثبات  2017ث الفرع في عام حدَّ 

المبدئي لتوظيف أموال في أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة، يجوز للفرع على أساس االستثمار عن طريق االستثمار، أن يختار بشكل ال 
رجعة فيه تقديم تغييرات القيمة العادلة الالحقة في الدخل الشامل اآلخر. لم يقم الفرع بأي اختيار من هذا القبيل. عند تحديد خصوم 
الدين المصدرة بالقيمة العادلة، ستثبت حركات القيمة العادلة المنسبوبة لمخاطر ائتمان المنشأة في الدخل الشامل اآلخر بدال من بيان 

 الدخل.
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 (تابع) األدوات المالية 3.13
 

 انخفاض قيمة األصول المالية .3.13.1
على أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة  9تطبق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الل الدخل الشامل اآلخر والتزامات اإلقراض خارج الميزانية العمومية مثل التزامات القروض والضمانات المالية (المشار العادلة من خ
 إليها فيما يلي باسم "أألصول المالية"). 

ئتمان عند حدوث ينقل تحديد خسائر انخفاض القيمة والمبلغ المخصص من نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة حيث يتم تثبت خسائر اال
إلى نموذج الخسارة المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  39حدث خسارة محدد بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 حيث تؤخذ المخصصات عند اإلثبات المبدئي لألصل المالي (أو التاريخ الذي يصبح فيه الفرع طرفا في التزام القرض أو الضمان 9رقم 
. يقوم الفرع 9المالي) بناء على توقعات خسائر االئتمان المحتملة في ذلك الوقت بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

فردي سواء وجد دليل على انخفاض قيمة القروض ذات األهمية الفردية. ثم يقوم  أوال بتقييم 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
جماعي للقروض التي ليست ذات أهمية فردية والقروض التي تعتبر كبيرة ولكن ال يوجد دليل موضوعي متاح على انخفاض الفرع بتقييم 

 القيمة بموجب التقييم الفردي.
األصول المالية الناشئة أو المشتراة مبلغ مخصص للخسارة بقيمة  9يثبت الفرع بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

شهرا إذا لم تزداد مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير بشكل كبير منذ اإلثبات اإلولي (المرحلة  12ساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ت
 شهرا التالية.  12). يمثل هذا المبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد خالل الـ 1رقم 

إثبات خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي لألصل المالي ("الخسائر المتوقعة  9ي إلعداد التقارير المالية رقم يطلب المعيار الدول
وإثبات األصول المالية التي انخفضت قيمتها  )2على مدى عمر األصل") التي قد تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (المرحلة رقم 

). مطلوب من الفرع بموجب المتطلبات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحديد "التخلف 3 في تاريخ التقرير (المرحلة رقم
(الئحة  28/2010من تصنيف القروض من دليل اإليضاح واإلرشادات المعممة رقم  1.1عن السداد" بما يتوافق مع أحكام الفقرة 

 تصنيف القروض وأحكامها).
عة على مدى عمر األصل أحداثل التخلف عن السداد خالل العمر المتوقع لألداة المالية. يقيس الفرع خسائر تمثل خسائرة االئتمان المتوق

االئتمان المتوقعة بالنظر إلى مخاطر التخلف عن السداد خالل الفترة التعاقدية القصوى(بما في ذلك أي تمديد لمقترض) التي يتعرض لها 
إدارة المخاطر. يتم تحديد الحد األقصى للفترة التعاقدية بناء على التاريخ الذي  فترة أطول بغرضل لمخاطر االئتمان حتى إذا نظر الفرع

 يحق للفرع فيه المطالبة بسداد سلفة أو إنهاء التزام أو قرض.
رض يشمل السحب الفردي على المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان وبعض تسهيالت االئتمان الدوار للشركات كال من عنصر الق

 وااللتزام غير المسحوب، وفي هذه الحاالت، فإن القدرة التعاقدية للفرع على المطالبة بالسداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال يحد من
تعرض الفرع لخسارة االئتمان خالل المدة التعاقدية للتسهيالت. ليس لهذه التسهيالت مدة محددة أو هيكل سداد خاص وتدار على أساس 

وفي حين أن الفرع لديه القدرة على إلغاء هذه التسهيالت بشكل فوري، إال أن هذا الحق التعاقدي ال يتم تنفيذه في عملية إدارة جماعي. 
مخاطر االئتمان اليومية العادية ولكن عندما يكون الفرع على علم بزيادة مخاطر االئتمان على التسهيالت فقط. وبالتالي، بالنسبة لهذه 

يس الفرع خسارة االئتمان المتوقعة على مدى فترة أطول من الحد األقصى لمدة التعاقد. تقدر هذه الفترة األطول مع األخذ التسهيالت، يق
في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع الفرع اتخاذها لتخفيف خسائر االئتمان. تشمل إجراءات إدارة مخاطر االئتمان 

 سهيالت. خفض الحدود وإلغاء الت
يستخدم الفرع ثالثة مكونات رئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وهي احتمال التخلف عن السداد والخسارة المحددة والتعرض 
 االفتراضي. لذلك، استفاد الفرع من المعايير الحالية المستخدمة لتحديد الطلب على رأس المال وفقا لمعايير بازل باستخدام أسلوب تقييم

 قدر اإلمكان على مستوى المعاملة.  الئتمان الداخلي وممارسات إدارة المخاطر الداخليةا
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، يتأثر المبلغ المخصص لخسارة االئتمان بمجموعة متنوعة من الخصائص الرئيسية 9 لغرض المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
منها على سبيل المثال ال الحصر، الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد وانخفاض القيمة ذات الصلة وكذلك العمر المتوقع لألصل 

األصول المالية استنادا على العمر المتوقع أو التعرض  2رقم  ةالمالي. ونتيجة لذلك، يرتفع المبلغ المخصص لخسائر االئتمان للمرحل
االفتراضي. كما يؤدي أيضا دمج توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى إحداث تأثير إضافي 

ت احتمالية التخلف عن السداد على مدى عمر على المبلغ المخصص لخسائر االئتمان لكل مرحلة. يتضمن حساب الفرع اشتقاق بيانا
األصل من مصفوفات الترحيل التي تعكس التوقعات االقتصادية من أجل حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األصل. كما 

ي لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتحديد ما إذا كان األصل المالي قد يجب تحديد واحد أو أكثر من المؤثرات الت
 .3انخفضت قيمته االئتمانية وبالتالي ينبغي تصنيفه على أنه في المرحلة رقم 

ر عند تحديد ما إذا كانت مخاطر يضع الفرع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبر
ائتمان األداة المالية (أي، خطر التخلف) قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات المبدئي وعند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة وذلك بموجب 

ة للفرع وتقييم مخاطر . ويتضمن ذلك، معلومات كمية ونوعية تستند على الخبرة التاريخي9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 االئتمان والمعلومات التطلعية (بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي) التي سيتم مناقشتها بشكل مفصل الحقا.

لقد وضع الفرع إطار يشمل كال من العمليات الكمية والنوعية لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية محددة قد زادت بشكل 
ثبات المبدئي. يتوافق إطار الفرع مع عملية إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. تقارن العمليات الكمية للفرع التخلف المحتمل ملحوظ منذ اإل

مقومة على اساس  في تاريخ التقرير مع التوقعات األولية في تاريخ اإلثبات المبدئي. إذا تخطى العمر المتبقي التخلف المحتمل لمعاملة
تخلف المحتمل للحد األدنى للتصنيف بناء على التوقعات المبدئية، فسيتم اعتبار المعاملة منخفضة ائتمانيا بشكل كبير. التوقع الحالي لل

يتوافق تصنيف الحد األدنى الذي يتم تحديده على أساس محفظة األوراق المالية ويتحقق من صحته سنويا مع كمية توزيع التصنيف 
ألولي للمعاملة والمعلومات التطلعية المتاحة في البداية. تتيح عمليات االستفادة النوعية من مؤشرات المستقبلي المستمدة من التصنيف ا

ر إدارة المخاطر الحالية للفرع (مثل قوائم المراقبة واإلدارة من قبل قسم التدريبات ومحفزات التسامح) إمكانية تحديد ما إذا كانت مخاط
يوما على تاريخ  30كبير. عالوة على ذلك، تحول األصول المالية إلى المرحلة الثانية إذا مضى ائتمان األًصل المالي قد زادت بشكل 

 استحقاقها.
، عند تعديل شروط األصل المالي وعدم تأدية التعديل إلى شطب اإلثبات فيتم إثبات 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اعتباره الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المعدلة المخصومة بسعر الفائدة الربح أو الخسارة في بيان الدخل ب
قد زادت بشكل كبير يعكس المقارنة  الفعلي األصلي. وبالنسبة لألصول المالية المعدلة، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل

 بين:
 الفترة المتبقية في تاريخ التقرير بناء على الشروط المعدلة مع احتمالية التخلف على مدى -
احتمالية التخلف على مدى الفترة المتبقية المقدرة على اساس البيانات الواردة في اإلثبات المبدئي والشروط  -

 التعاقدية األصلية.
لق توقعات التسامح بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة وبشكل عام، يعتبر التسامح مؤشرا نوعيا للتخلف عن السداد وانخفاض االئتمان وتتع

كبيرة في مخاطر االئتمان. يحتاج العميل بعد التسامح إلى إثبات سلوك دفع جيد مستمر على مدى فترة زمنية طويلة قبل عدم اعتبار 
مرة  1ض إلى المرحلة رقم أو اعتبار التخلف المحتمل قد انخفض بشكل كبير بحيث يعود تصنيف التعر 3التعرض في المرحلة رقم 

 أخرى.
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بشكل فردي لذلك، قرر الفرع  بين األصول المالية المهمة بشكل فردي وغير المهمة 9ال يميز المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 3و 2و 1قياس المبلغ المخصص لخسائر االئتمان على أساس المعاملة الفردية. وبالمثل، فإن تقييم نقل األصول المالية بين المرحلة رقم 

المحاسبة  يجري أيضا على أساس المعاملة الفردية. للحصول على معلومات مفصلة حول طريقة انخفاض القيمة الحالية بموجب معيار

 9"استخدام التقديرات واألحكام". ونتيجة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4يرجى الرجوع إلى التوضيح رقم  39الدولي رقم 

 توجد زيادة في الذاتية حيث يستند مخصص خسائر االئتمان على معلومات معقولة وداعمة تأخذ في اعتبارها سيناريوهات االقتصاد الكلي

 كما هو منصوص عليه في دويتشه بنك ريسيرش. 

تتم مراقبة سيناريوهات االقتصاد الكلي باستمرار باإلضافة إلى استخدامها حساب خسارة االئتمان المتوقعة للفرع وتشكل هذه المعلومات 

لمعلومات المقدمة من دويتشة بنك أيضا أساس أداء تخطيط رأس مال الفرع واختبار القدرة على التعامل مع األزمات المالية. تستخدم ا

ريسيرش إلنشاء سيناريوهات مستقبلية محتملة من خالل استخدام البنية التحتية الختبار قدرة الفرع على الصمود في األزمات المالية مع 

االستخدام العام للمعلومات . تتم مراقبة 9إدخال التعديالت المناسبة لتتوائم مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التطلعية بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي وكذلك التعديالت التي تأخذ في االعتبار العوامل االستثنائية من خالل مجموعة مراقبة 

 مخاطر خسائر االئتمان والتمويل التابعة للفرع.

ء إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة عند اإلثبات يعتبر األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية عند الشراء أو االبتدا

المبدئي، أي أنه تم تصنيفه على أنه متخلف عن السداد من خالل إدارة مخاطر االئتمان. تسمى هذه األصول المالية المتخلفة عن السداد 

(عادة ما يكون سعر الشراء الذي يتضمن توقعات  أصول مالية مشتراه أو أصول مالية منخفضة االئتمان وتثبت مبدئيا بالقيمة العادلة

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل) وبالتالي ال يخصص أي مبلغ مالي منفصل لخسارة االئتمان عند اإلثبات المبدئي. 

ى عمرها، وجميع التغييرات وبالتالي، تقاس األصول المالية المشتراة أو المنخفضة ائتمانيا لتعكس خسائر االئتمان المتوقعة على مد

الالحقة في خسائر االئتمان على مدى عمر األصل، سواء كانت إيجابية أو سلبية، بحيث يتم إدراجها في بيان الدخل كمكون من مكونات 

 فقط. 3خسائر االئتمان. األصول المالية المشتراة أو المنخفضة ائتمانيا يمكن تصنيفها في المرحلة 

فإن الفرع يحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي  2والمرحلة رقم  1المالية في المرحلة رقم  وأما بالنسبة لألصول

 3على القيمة الدفترية اإلجمالية (أي دون خصم خسائر االئتمان المتوقعة). بينما يحتسب إيراد الفوائد لألصول المالية في المرحلة رقم 

ئدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي القيمة الدفترية اإلجمالية مطروحا منها المبلغ المخصص للخسارة). من خالل تطبيق معدل الفا

وبالنسبة لألصول المالية المصنفة على أنها مشتراه أو منخضة ائتمانيا فقط، يحتسب إيراد الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي 

مبدئي لخسائر ائتمانية أخرى) على التكلفة المطفأة لتلك األصول المشتراه أو المنخفضة ائتمانيا.  المعدل حسب االئتمان (على أساس توقع

، فإن الفرع سيعرض بشكل منفصل في 9بعد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1ونتيجة لتعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 خدام طريقة الفائدة الفعلية.بيان الدخل إيرادات الفوائد المحسوبة باست

شهرا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على تلك األدوات التي لم  12هذه الزيادة المقدرة مدفوعة بمتطلبات تسجيل مبلغ مخصص يساوي 

ائر المتوقعة على تزداد مخاطرها االئتمانية بشكل كبير منذ اإلثبات المبدئي وكذلك زيادة عدد األصول المالية التي ينبغي تطبيق الخس

 مدى عمرها.
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 األدوات المالية 9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   3.13.2
 

 فيما يلي موجز التغييرات المتعلقة بالتصنيف:
 

صنيف األصلي الت أصول مالية/ (خصوم)
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
39 

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 
9 

القيمة الدفترية األصلية 
بموجب المعيار الدولي 

 39للمحاسبة رقم 
 درهم إماراتي

القيمة الدفترية الجديدة 
بموجب المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية 

 9رقم 
 درهم إماراتي

المصرف  أرصدة لدى
المركزي بدولة اإلمارات 

 535,655 535,655 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة العربية المتحدة

 821,415 821,415 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة مستحقات من مصارف 

 296,907 296,907 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة قروض وسلف للعمالء

 212,587 212,587 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة
مستحقات لمصارف 

 1,499 1,499 تكلفة مطفأة خصوم أخرى ومؤسسات مالية أخرى

 1,335,699 1,335,699 تكلفة مطفأة خصوم أخرى ودائع عمالء

 249,181 249,181 تكلفة مطفأة خصوم أخرى خصوم أخرى
مليون درهم إماراتي ووفقا ألنظمة  3.26 يبلغ 9ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبلغ المخصص النخفاض القيمة وفق

مليون درهم إماراتي. وقد اعتمد الفرع المبلغ األعلى بين الرقمين وهو  14.62مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تبلغ 
  مليون درهم إماراتي في دفاتر حساباته. 14.62

 
 روفات ضريبة الدخلمص 3.14

تضم ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة. تثبت مصروفات ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتعلق بالبنود 
 المعترف بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

دام معدالت الضريبة المطبقة في تاريخ الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخ
 التقرير من خالل القوانين واللوائح الضريبية في إمارة أبوظبي وأي تعديالت على الضريببة المستحقة فيما يتعلق بالسنة السابقة.

ير المالي والمبالغ تثبت الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروف المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية لألصول والخصوم لغرض التقر
المستخدمة ألغراض الضرائب. تقاس الضريبة المؤجلة بالمعدالت المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها وفقا للقوانين التي تم 

 سنها بحلول تاريخ التقرير.
الخاضعة للضريبة متاحة ويمكن استخدام يثبت أصل الضريبة المؤجلة فقط بالحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون األرباح المستقبلية 

األصل مقابلها. تراجع أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفض إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل معه تحقيق المزايا 
  الضريبية ذات الصلة.

لتي يكون فيها تحديد الضريبة النهائي التقديرات مطلوبة عند تحديد مخصصات ضرائب الدخل. هناك العديد من المعامالت والحسابات ا
غير مؤكد أثناء سير العمل العادي. يثبت الفرع الخصوم المتعلقة بقضايا التدقيق الضريبي المتوقعة بناء على تقديرات ما إذا كان سيتم 

ي تم تسجيلها مبدئيا، فإن هذه فرض ضرائب إضافية. وعندما تكون النتيجة النهائية للضرائب لتلك األمر مختلفة عن المبالغ المؤجلة الت
 الفروق ستؤثر على ضريبة الدخل وأحكام الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم فيها هذا التحديد.
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 الضمانات المالية والتزامات القروض .3.15
محددة لتعويض الحامل عن الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق مدين محدد  الضمانات المالية هي عقود تتطلب من الفرع تسديد مدفوعات

 في السداد عند استحقاقه وفقا لشروط أداة الدين. "التزامات القروض" هي التزامات ثابتة لتوفير االئتمان بموجب شروط محددة مسبقا.
ة أقل من السوق مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة تقاس الخصوم الناشئة عن الضمان المالي أو االلتزام بتقديم قرض بسعر فائد

الية العادلة األولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام المالي. ثم تحمل الحقا الخصوم بالقيمة األعلى من هذا المبلغ االمطفأ والقيمة الح
 ألي مدفوعات مستقبلية عندما يكون الدفع بموجب العقد محتمال.

 
 حاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام الم .4
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للفرع 4.1
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للفرع، وضعت اإلدارة األحكام التالية، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات لها تأثير كبير 

 ات المالية .على المبالغ المثبتة في البيان
 

 قياس القيمة العادلة 4.1.1
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم تلقيه نظير بيع أصل أو سيدفع لنقل خصم في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

ة العادلة لاللتزام مخاطر تعكس القيم القياس في رأس المال أو غيابه، السوق األكثر فائدة الذي يمكن للفرع الوصول إليه في ذلك التاريخ.
 عدم األداء. 

الت يقيس الفرع، عند إمكان ذلك، القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشطا إذا تمت معام
 األصل أو الخصم بمعدل وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على اساس مستمر. 

ناك سعر محدد في سوق نشط، فإن الفرع يستخدم تقنيات تقييم تزيد من استخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها ذات الصلة وعندما ال يكون ه
 ويقلل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. تتضمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في

 ر أي صفقة.اعتبارهم عند تحديد سع
أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو  -وبالتالي، يعتبر عادة سعر الصفقة هو أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند اإلثبات المبدئي

عادلة بالسعر المعروض في سوق المستلم. وإذا قرر الفرع أن القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن إثبات القيمة ال
لية مبدئيا نشط ألصل أو التزام مماثل وال تستند على تقنية تقييم تستخدم البيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، ثم يتم قياس األداة الما

 بالقيمة العادلة، ثم تعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي وسعر المعاملة.
بعد ذلك، يثبت هذا الفرق في الربح أو الخسارة على اساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في موعد ال يتجاوز موعد الدعم الكامل 

 للتقييم ببيانات السوق القابلة للمالحظة أو غلق المعاملة. 
صول والمراكز الطويلة بالسعر المدفوع وإذا كان لألصل أو الخصم المقاس بالقيمة العادلة سعر مدفوع فإن الفرع حينئذ يقيس األ

 والخصوم والمركز القصير بالسعر المطلوب.
القيمة العادلة لوديعة مصرفية تحت الطلب ال يقل عن المبلغ المستحق عند الطلب مخصومة من التاريخ األول الذي قد يطلب فيه دفع 

 المبلغ. 
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 ادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة(تابع) األحكام المحاسبية الهامة والمص .4
 

 (تابع) قياس القيمة العادلة 4.1.1
 يثبت الفرع التحويالت بين مستويات ترتيب القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. 

 

 ترتيب القيمة العادلة
 يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات: يقيس الفرع القيمة العادلة باستخدام الترتيب التسلسلي التالي الذي

ينظر لألداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط  : سعر السوق المعروض (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.1المستوى رقم 
هذه األسعار معامالت سوقية فعلية إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من بورصة أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية وتمثل 

 ومتكررة بانتظام على اساس تجاري. 
: تقنيات التقييم التي تستند على مدخالت يمكن مالحظتها إما مباشرة (أي مدخالت السوق) أو بشكل غير مباشر (أي 2المستوى رقم 

لسوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ أو مشتقة من األسعار). تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم قياسها باستخدام أسعار ا
األسعار المعروضة ألدوات مماثلة؛ أو أساليب تقييم أخرى يمكن فيها مالحظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر من 

 بيانات السوق.
الفئة جميع األدوات المالية التي تشتمل فيها تقنية  : تقنيات التقيييم باستخدام مدخالت كبيرة ال يمكن مالحظتها. تشمل هذه3المستوى رقم 

التقييم على مدخالت تستند على بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن 
إجراء تعديالت أو افتراضات ال يمكن هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها بناء على األسعار المعروضة ألدوات مماثلة حيث يلزم 

 مالحظتها لتعكس الفروق بين األدوات.
 

 االحتماالت  4.1.2
ن قد يشارك الفرع في الدعاوى الناشئة في إطار سير العمل العادي بسبب طبيعة عملياته. يستند المبلغ المخصص لخصوم االحتماالت الناشئة ع

موثوقية تقدير هذا التدفق الخارجي. تخضع مثل هذه األمور للعديد من أوجه عدم اليقين وال الدعاوى إلى احتمال تدفق موارد اقتصادية خارجية و
 يمكن التنبؤ بشكل أكيد بنتيجة األمور الفردية.

 منشأة قائمة 4.1.3
عمل في أجرت اإلدارة تقييما لقدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأن الفرع لديه الموارد الالزمة لمواصلة ال

المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تشكك في قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة 
 ناجحة. وبناء عليه، يظل استمرار إعداد البيانات المالية على أساس استمرار النشاط.

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4.2

لي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة حتى تاريخ بيان المركز المالي نجد فيما ي
والتي لها مخاطر كبيرة حيث قد تؤدي إلى تعديل جوهري لتقديرات القيمة الدفترية لألصول والخصوم خالل السنة المالية التالية وهي 

 كما يلي:
 

 ات والمعدات الممتلك 4.2.1
تستهلك الممتلكات والمعدات على مدى العمر االفتراضي المقدر لها والذي يقوم على أساس االستخدام المتوقع لألصل والتلف والبلى 

 المادي المتوقع الذي يعتمد على العوامل التشغيلية. ال ترى اإلدارة أي قيمة متبقية حيث أنها تعتبر غير مادية.
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 ع) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة(تاب .4
 

 (تابع) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4.3
 

 المحددة على األصول المالية رسوم انخفاض القيمة 4.2.2
م ما إذا كان يتم إثبتا رسوم يقيم الفرع انخفاض قيمة األصول المالية على اساس مستمر ومراجعة شاملة على أساس ربع سنوي لتقيي

انخفاض القيمة في بيان الدخل. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى تقدير كبير من قبل اإلدارة لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 
دفقات النقدية بشأن المستقبلية عند تحديد مستوى تكلفة انخفاض القيمة المطلوبة. وبناء عليه، تصدر اإلدارة أحكاما عند تقدير هذه الت

الوضع المالي للطرف المقابل ووسائل التسوية وصافي القيمة القابلة للتحقق ألي ضمانة إضافية أساسية. تستند هذه التقديرات على 
لية افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغييرات مستقب

 في رسوم انخفاض القيمة.
 

 رسوم انخفاض القيمة الجماعية المحددة على األصول المالية 4.2.3
باإلضافة إلى رسوم انخفاض القيمة المحددة على أصول تنخفض قيمتها فرديا، فإن الفرع أيضا يحتفظ بمخصص النخفاض القيمة 

م يتم تحديدها على أنها منخفضة القيمة بشكل محدد. وبناء عليه، الجماعي لألصول المالية ذات الخصائص االقتصادية المماثلة والتي ل
تأخذ اإلدارة في االعتبار التركيزات وجودة االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية عند تقييم الحاجة إلى رسوم انخفاض قيمة 

ج الخسائر المتأصلة ولتحديد معايير المدخالت جماعية. ومن أجل تقييم المبلغ المخصص، يتم وضع افتراضات لتحديد طريقة عمل نموذ
 المطلوبة بناء على الظروف االقتصادية التاريخية والحالية.

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية 4.2.4

لذلك يقوم الفرع في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر يدل على انخفاض قيمة األصل. إذا وجد أي مؤشر على ذلك، أو عند 
 اختبار انخفاض القيمة السنوي ألي من األصول، حينئذ يقوم الفرع بتقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد. طلب 

يستند احتساب القيمة العادلة بدون تكاليف التخلص من األصل أو وحدة التوليد النقدي على توفر البيانات من معامالت بيع المباني التي 
 أو أسعار السوق التي يمكن مالحظتها بدون تكاليف إضافية للتخلص من األصل.  أجريت على مدى الذراع ألصول مماثلة
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 أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة .5
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 
    

 390,083  474,045 الحساب الجاري
 145,572  105,238 دي لدى المصرف المركزياالحتياطي النق

 579,283  535,655 
 
 مستحقات من مصارف .6

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘  
    

Nostros 111,447  174,769 
 646,646  533,900 ودائع سوق المال

 645,347  821,415 
 
 النقد والنقد المعادل بغرض التدفق النقدي 6.1    

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 
    

 535,655  579,282 أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 821,415  645,347 مستحقات من مصارف

  بدون: ودائع سوق المال مع تاريخ استحقاق
 أكثر من ثالثة أشهر 

-  (459,187) 

 (145,572)  )105,238( بدون: االحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي
 1,119,391  752,311 
 

 قروض وسلف للعمالء .7
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  هم إماراتيدر 000‘ 
    

 287,909  361,951 قرض ألجل محدد للعمالء*
 12,727  41,557 تسهيالت السحب على المكشوف المتاحة للعمالء

 3,300  18,364 أوراق تجارية للعمالء
 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف

 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة
 296,907  415,311 إجمالي القروض والسلف

 ستيرلينج آند ويلسون انترناشيونال سوالر. ش. م. ح.مليون درهم إماراتي مرتبطة بـ  146*تشمل القروض ألجل محدد للعمالء مبلغ 

يحل موعد سداد جزء كبير من المبلغ بحلول شهر مايو  .2018ديسمبر  31تحقة حتى من إجمالي القروض والسلف المس %40يمثل 

 . (تعرض العام السابق لنفس العميل: ال يوجد)2019
 الحركة في المبلغ العام المخصص النخفاض القيمة

 2018 
 درهم إماراتي  000‘

2017 
  درهم إماراتي 000‘ 

ضمن  
 الميزانية

خارج 
 الميزانية

ضمن  ياإلجمال
 الميزانية

خارج 
 الميزانية

 اإلجمالي

 12,772 10,516 2,256 15,515 8,486 7,029 رصيد افتتاحي
 2,743 (2,030) 4,773 (893) (425) (468) رسم/ (عكس)
 15,515 8,486 7,029 14,622 8,061 6,561 رصيد اإلقفال
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 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى .8
 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ 
    

 1,281  1,099 مصروفات مدفوعة مسبقا
 2,016  4,126 فائدة مستحقة القبض

 704  - عمولة مستحقة القبض
 9,415  4,871 ذمم مدينة داخل المجموعة                                         

 894  1,142 أصول أخرى
 11,238  14,310 

 أصول غير ملموسة .9
  

 درهم إماراتي 000‘ التكلفة
 648 إضافات خالل السنة

 648 2018يسمبر د 31حتى 
  

  انخفاض القيمة
 129 انخفاض القيمة خالل السنة

 129 2018ديسمبر  31حتى 
  

  القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة
  

 519 2018ديسمبر  31حتى 
 

 الممتلكات والمعدات .10
 عقار مستأجرتحسينات  

 
 اإلجمالي  معدات مكتبية 

 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ التكلفة
 3,715  1,354  2,361 2017يناير  1حتى 

 -  -  - إضافات خالل السنة
 3,715  1,354  2,361 2017ديسمبر  31حتى 
 3,715  1,354  2,361 2018يناير  1حتى 

 132  65  67 إضافات خالل السنة
 3,847  1,419  2,428 2018ديسمبر  31حتى 

      االستهالك المتراكم
 1,441  578  863 2017يناير  1حتى 

 939  319  620 تكاليف السنة
 2,380  897  1,483 2017ديسمبر  31حتى 
 2,380  897  1,483 2018يناير  1حتى 

 1,014  367  647 تكاليف السنة
 3,394  1,264  2,130 2018ديسمبر  31حتى 

 1,335  457  878 2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية حتى 
 453  155  298 2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية حتى 
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 مستحقات لعمالء .11

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 469,224  66,654 ودائع ألجل من عمالء الشركات
 866,475  686,461 مالءحسابات جارية للع

 753,115  1,335,699 
 

 خصوم أخرى .12
 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي000‘  

 980  20 فائدة مستحقة
 8,486  8,061 )7مخصص انخفاض القيمة لعناصر خارج الميزانية (توضيح رقم 

 1,702  2,019 مستحقات العالوات
 2,149  2,001 دخل مؤجل على الضمانات وخطابات االئتمان

 2,661  2,719 )23منافع نهاية الخدمة (راجع التوضيح رقم 
 40,125  12,948 )22ذمم دائنة داخل المجموعة (راجع التوضيح رقم 

 2,006  24,860 مستحقات أخرى
 52,628  58,109 

 
 المال واالحتياطي رأس .13

  
 رأس مال موقوف  
 يمثل رأس المال الموقوف مساهمة رأس المال التي قدمها المقر الرئيسي للفرع دون التزام برد هذا المبلغ.  

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ 

 246,100  246,100 رأس مال موقوف
 

 احتياطي قانوني 
من ربح السنة لالحتياطي القانوني  %10، يتعين على الفرع تخصيص 1980لسنة  10من القانون االتحادي رقم  82 وفقا للمادة رقم

 من رأس ماله الموقوف. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %50حتى يساوي هذا االحتياطي 
 

 صافي إيراد الفوائد .14
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

    الفوائدإيراد 
 15,829  3,049 ودائع لدى المصارف

 7,673  14,292 قروض وسلف للعمالء
 17,341  23,502 
    

    مصروفات الفوائد
 664  1,638 ودائع من مصارف

 12,404  4,520 ودائع من عمالء
 6,158  13,068 
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 صافي إيراد الرسوم والعموالت .15

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  

    إيراد الرسوم والعموالت
 4,555  3,860 رسوم إدارة النقد

 19,321  15,797 رسوم إصدار خطابات الضمان
 9,484  7,139 رسوم إصدار خطابات االئتمان

 4,327  2,341 أخرى
 29,137  37,687 
    
    نفقات الرسوم والعموالت 
 1,571  1,001 رسوم إدارة النقد 
 1,500  1,298 مصروفات متعلقة بالتمويل التجاري  

 -  860 أخرى
 3,159  3,071 

 
 دخل آخر:

"آثار التغيرات في سعر  21األجنبية المحقق وتأثير إعادة تقييم العملة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم يمثل إيراد صرف العمالت 
 صرف العمالت األجنبية"

 
 مصروفات عامة وإدارية .16

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  
    

 13,185  12,931 رواتب
 2,971  4,141 منافع
 1,719  2,042 عالوة

 23,976  18,224 )22رسوم داخل الكيان (توضيح رقم 
 668  673 إيجار مباني

 4,048  5,027 مصروفات عامة ومصروفات أخرى
 43,038  46,567 

  
 موظفا). 19: 2017موظفا ( 18بلغ عدد الموظفين في الفرع  2018ديسمبر  31حتى 

 
 خضوع للضريبة .17

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

    حركة في االلتزام الضريبي الحالي:
 6,059  1,501 في بداية العام

 (6,059)  (1,501) مبالغ مدفوعة خالل السنة
 1,501  1,720 مصروفات الضريبة للعام الحالي

 1,501  1,720 في نهاية العام
 

 التسوية بين المصروفات الضريبية واألرباح المحاسبية
فيما يلي التسوية بين المصروفات الضريبية الحالية المحسوبة على األرباح المحاسبية بمعدل الضريبة المعمول به مع مصروف الضريبة 

الحالي للسنة.

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) الخضوع للضريبة .17

 
 2017  2018 تسوية مصروف الضريبة

 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  
 3,430  1,387 الربح قبل الضريبة 

    
    إضافة:

 686  278 من صافي الربح المحاسبي %20ضريبة بنسبة 
 815  1,442 مصاريف غير قابلة للخصم

 1,501  1,720 إجمالي مصروف الضريبة الحالي
    

 %43.8  %123.9 معدل الضريبة الفعلي
                 

 التزامات عرضية  .18
ويطلب من الفرع بموجب هذه العقود تسديد مدفوعات  يدخل الفرع في سياق العمل العادي بانتظام في خطابات ضمان وخطابات ائتمان.

قصى للدفع المحتمل الناتج عن هذه للمستفيد بناء على تخلف الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته أو األداء بموجب اتفاقية التزام. الحد األ
 الضمانات وااللتزامات االئتمانية هو على النحو التالي:

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 3,837,771  3,479,234 ضمانات
 662,571  363,601 خطابات ائتمان

 129,332  205,351 التزام غير مستعمل
 4,048,186  4,629,674 
 

 التزامات .19
 : ال يوجد)2017( 2018ديسمبر  31ال توجد التزامات رأس مالية أو التزامات إيجارية حتى  

 
 إدارة مخاطر رأس المال .20

 
 مقدمة ونبذة عامة

 تشمل جميع أنشطة الفرع تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة من درجات المخاطر أو مجموعة منها. 

 يث يتعرض الفرع للمخاطر المادية التالية من استخدامه لألدوات المالية والعمليات التشغيلية:ح

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -

 مخاطر تشغيلية -

 مخاطر رأس المال -
 

 إطار إدارة المخاطر
الملكية لضمان اإلشراف على المسائلة الفعالة  وضع المقر الرئيسي إطار إدارة المخاطر يحدد فيه هيكل ثابت لحوكمة المخاطر وهيكل

للمخاطر وإدارتها بفعالية على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى المجموعة ومستوى تشغيل الكيان. ومع ذلك، إن المسؤولية األساسية عن 
سات إدارة المخاطر التي وضعها إدارة المخاطر تقع على عاتق إدارة الفرع. حيث تقع على عاتق اإلدارة في الفرع مسؤولية ترتيب سيا

 المقر الرئيسي المصممة لدعم صياغة الرغبة في المخاطرة وتوجيه الموظفين ووضع إجراءات لرصد المخاطر ومراقبتها.

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 إدارة مخاطر االئتمان 20.1

لطرف المقابل للفرع عن الوفاء بالتزامه المترتب عليه بموجب عقد. مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا تخلف العميل أو ا
لذلك، يستخدم الفرع معايير المجموعة واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادرة عن المصرف المركزي 

 والسياسات واإلجراءات المخصصة لرصد وإدارة المخاطر الناجمة عن تلك األنشطة.
األصول المالية للفرع التي من المحتمل تعرضها لمخاطر االئتمان من األرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية تتكون 

المتحدة والمبالغ المستحقة من مصارف والقروض والسلف للعمالء والذمم المدينة من المجموعة والذمم المدينة األخرى. تدار مخاطر 
 ال لدى مصارف ذات تصنيف ائتماني مناسب.االئتمان من خالل وضع أمو

كما تجرى عمليات تدقيق دورية من خالل التدقيق الداخلي للمجوعة وقسم االمتثال الداخلي للتأكد من االلتزام بالمعايير والسياسات 
 التنظيمية المحلية وسياسات المجموعة عند الموافقة على أرصدة المدينين وإدارتها. 

 االئتماني للفرع في تاريخ بيان المركز المالي هو على النحو التالي:الحد األقصى للتعرض 
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 535,655  579,283 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 821,415  645,347 مستحقات من مصارف
 303,936  421,872 قروض وسلف للعمالء

 9,415  4,871 دينة داخل المجموعةذمم م
 3,614  5,267 ذمم مدينة أخرى (بدون المبالغ المدفوعة مقدما)

 1,656,640  1,674,035 
 

 التعرض لالئتمان خارج الميزانية
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 3,837,771  3,479,234 ضمانات
 662,571  363,601 نخطابات ائتما

 129,332  185,802 التزامات غير مستخدمة
 4,028,637  4,629,674 

لم يستحق سداد أي من القروض والسلف المقدمة للعمالء أو انخفضت قيمتها في تاريخ التقرير. من المتوقع أن تكون المبالغ المستحقة 
 ة لالسترداد بالكامل. من أطراف ذات صلة قابل

 
 خطر التركيز

 يراقب الفرع تركيزات مخاطر االئتمان حسب النشاط االقتصادي والتوزيع الجغرافي. 
 
 التحليل حسب النشاط االقتصادي للقروض والسلف المقدمة للعمالء            

 االقتصادي: فيما يلي التحليل حسب النشاط
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 260  - بترول وغاز

 17,681  39,697 صناعة
 -  146,315 طاقة متجددة
 246,015  67,011 تشييد مباني

 8,760  168,849 تجارة
 31,220  - أخرى

 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف
 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة 

 296,907  415,311 لقروض والسلفإجمالي ا
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
  

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان20.1
 

 التوزيع الجغرافي للقروض وسلف العمالء
 المناطق التالية: يمكن تحليل دفتر قروض الفرع قبل أخذ أي ضمانة إضافية محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى في االعتبار إلى

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘  

 303,936  421,872 الشرق األوسط وأفريقيا
 -  - األمريكتين

 -  - آسيا
 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف

 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة 
 296,907  415,311 سلفإجمالي القروض وال

 
  إدارة مخاطر السيولة 20.2

كد، تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها. تتمثل طريقة الفرع في إدارة السيولة في التأ
ند استحقاقها في ظل الظروف العادية واألزمات االقتصادية دون تكبد قدر اإلمكان، من امتالكه دائما لسيولة كافية للوفاء بالتزاماته ع

 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الفرع.
 

 نبذة عن تاريخ استحقاق األصول والخصوم
دية لألصول . يحلل الجدول التالي االستحقاقات التعاق2018ديسمبر  31تاريخ استحقاق األصول والخصوم الخاصة بالفرع حتى 

 فترة المتبقية في تاريخ التقييم.والخصوم بناء على ال
 درهم إماراتي  000‘ 2018ديسمبر  31
 

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

رصيد لدى المصرف المركزي بدولة 
 579,282 - - - 105,238 474,044 اإلمارات العربية المتحدة

 645,348 - - - - 645,348 مستحقات من مصارف
 421,872 - - 241,552 138,763 41,557 قروض وسلف للعمالء

 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
- 11,238 - - - 11,238 

 بولمديونية العمالء للق
3,069 15,388 - - - 18,457 

 519 - 519 - - - أصول غير ملموسة
 453 - 453 - - - الممتلكات والمعدات

 1,164,018 270,627 241,552 972 - 1,677,169 
       خصوم 

 753,115 - - 1,530 65,124 686,461 مستحقات لعمالء
 572,208 - - - 572,177 31 مستحقات لمصارف

 44,566 - - - 41,847 2,719 خصوم أخرى
 18,457 - - - 15,388 3,069 خصوم قيد القبول

 1,720 - - - 1,720 - التزام ضريبي حالي
 692,280 696,256 1,530 - - 1,390,066 

 287,103 - 972 240,022 (425,630) 471,738 فجوة آجال االستحقاق 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر السيولة   20.2
 

 درهم إماراتي 000‘  2017ديسمبر  31
 

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

أكثر 
 3من 

 سنوات

 اإلجمالي

رصيد لدى المصرف المركزي بدولة 
 535,655 - - - 145,572 390,083 اإلمارات العربية المتحدة

 821,415 - - 459,187 - 362,228 حقات من مصارفمست
  قروض وسلف للعمالء

12,727 
 
282,745 

 
1,435 

 
- 

 
- 

 
296,907 

  مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
- 

 
14,310 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,310 

  مديونية العمالء للقبول
- 

 
161,764 

 
37,794 

 
- 

 
- 

 
199,558 

 1,335 - 1,335 - - - الممتلكات والمعدات
 765,038 604,391 498,416 1,335 - 1,869,180 

       خصوم 
 1,335,699 - - 469,224 - 866,475 مستحقات لعمالء

 1,499 - - - - 1,499 مستحقات لمصارف
 58,109 - - - 55,448 2,661 خصوم أخرى

 199,558 - - 37,794 161,764 - خصوم قيد القبول
 1,501 - - - 1,501 - التزام ضريبي حالي

 870,635 218,713 507,018 - - 1,596,366 
 272,814 - 1,335 (8,602) 385,678 (105,597) فجوة آجال االستحقاق  

 
 إدارة مخاطر السوق 20.3

ازته مخاطر السوق هو خطر تأثير تغيرات سعر السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة على دخل الفرع أو قيمة حي
 لألدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العائد.

 
 مخاطر معدل الفائدة:

ة التي يحتمل مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األداءة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تشمل األدوات المالي
أن تكون عرضة لمخاطر معدل الفائدة األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحقات من المصارف والقروض 

 والسلف للعمالء والمبالغ المتسحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمصارف.
نقطة  100التي تحمل فوائد بنسبة  2018ديسمبر  31ية في لو زادت / انخفضت أسعار الفائدة على صافي األصول في السنة المنته

 أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن التأثير على نتائج الفرع سيكون على النحو التالي:
  2018 2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘  

 4,814 ± 3,720 ± تغير في معدالت سعر الفائدة 

       
  لعمالت:مخاطر ا

تشمل هذه التعرضات األصول المالية والخصوم المالية للفرع  يتعرض الفرع لمخاطر العمالت من خالل المعامالت بالعمالت األجنبية.
 التي لم تصنف بعملة القياس الخاصة بالفرع. يخفف الفرع من مخاطر العمالت عن طريق إبرام عقود مشتقات بالعملة األجنبية.
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 ) إدارة المخاطر المالية(تابع .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر السوق 20.3
 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2018ديسمبر  31حتى 

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

512,239 561,278 143,585 7,529 1,224,631 

 421,872 - 300,006 38,190 83,676 للعمالء (إجمالي) قروض وسلف
 29,693 561 21,441 5,326 2,365 أصول مالية أخرى

 598,280 604,794 465,032 8,090 1,676,196 
      خصوم

 753,114 9,089 331,374 80,939 331,712 مستحقات لعمالء
 572,208 20 55,092 517,096 - مستحقات لمصارف
 63,024 43 43,540 8,725 10,716 خصوم مالية أخرى

 342,428 606,760 430,006 9,152 1,388,346 
 

 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2017ديسمبر  31حتى  

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول   

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

433,815 176,044 705,401 41,810 1,357,070 

 303,936 - 241,848 8,756 53,332 قروض وسلف للعمالء (إجمالي)
 212,587 656 186,040 7,311 18,580 أصول مالية أخرى

 505,727 192,111 1,133,289 42,466 1,873,593 
      خصوم

 1,335,699 39,800 841,154 168,847 285,898 مستحقات لعمالء
 1,499 1,499 - - - مستحقات لمصارف
 251,271 672 192,632 27,088 30,879 خصوم مالية أخرى

 316,777 195,935 1,033,786 41,971 1,588,469 
نسبة يعكس المبلغ المذكور في الجدول أدناه التأثير المحتمل ولكن المعاكس على بيان الدخل على أساس تقلب سلبي أو إيجابي للعملة ب

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. في تاريخ التقرير، لدى الفرع صافي تعرض العمالت المفتوحة التالي فيما يتعلق بالعمالت  1%
 غير المرتبطة:

            
 2018ديسمبر  31 العملة

 درهم إماراتي000‘ 
 2017ديسمبر  31

 درهم إماراتي000‘ 
  

 صافي
 التعرض

ن التأثير على بيا
 الربح أو الخسارة

 
صافي 
 التعرض

التأثير على بيان الربح أو 
 الخسارة

 (42) (4,214) (23) (2,265) جنيه بريطاني
 (51) (5,093) (14) (1,420) يورو

 - 28 - (10) فرنك سويسري
 1 118 - 4 ين ياباني

 
 مخاطر أسعار أخرى 
 يحتفظ بأي توظيف أموال في أسهم.ال يتعرض الفرع لمخاطر أسعار أخرى بشكل كبير ألنه ال  
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 إدارة المخاطر التشغيلية 20.4

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناشئة عن االحتيال أو األنشطة غير المصرح بها أو الخطأ أو اإلهمال أو عدم الكفاءة أو 
 المخاطر التشغيلية مالزمة ألي مؤسسة وتغطي مجموعة واسعة من القضايا.إخفاق األنظمة أو األحداث الخارجية. 

يخضع الفرع ألنظمة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي الذي يتم مراقبته من خالل إدارة االمتثال والتدقيق. باإلضافة إلى 
صدار إرشادات قياسية مفصلة عالية المستوى. مما يفسر كيفية ذلك، قامت إدارة الفرع بتدوين عملية إدارة مخاطره التشغيلية من خال إ

إدارة الفرع للمخاطر التشغيلية من خالل تحديد المخاطر وتقييمها ورصدها ومراقبتها والتخفيف منها وتصحيح أحداث المخاطر التشغيلية 
 وتنفيذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية.

لفرع مسؤولية إدارة هذه المخاطر من خالل بيئة قائمة على الضوابط بحيث تكون فيها العمليات موثقة ومصرح بها ومستقلة يتحمل ا
 وتسوية المعامالت ومراقبتها. 

لية يدعم ذلك برنامج مستقل للمراجعات الدورية تقوم به إدارة االمتثال والتدقيق الداخلي للمجموعة ومراقبة أحداث المخاطر التشغي
الخارجية التي تضمن بقاء الفرع متماشيا مع أفضل الممارسات والتعلم من الدروس المستفادة من حاالت اإلخفاق التشغيلي المنشورة 

 داخل المجال.
 وبناء عليه، فإن الفرع مسؤول عن تنفيذ المعايير التالية: 
 .إسناد المسؤولية عن المخاطر التشغيلية في الفرع 
 ات لتسجيل وتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وإعداد تقارير بالمخاطر التشغيلية بشكل مناسب ودوري.استخدام نظم معلوم 
 .تقييم المخاطر الكامنة في العمليات واألنشطة والمنتجات 
  .إبالغ اإلدارة ببيانات خسائر المخاطر التشغيلية 
 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين حيث أنه فعال من حيث التكلفة 

 
 إدارة مخاطر رأس المال 20.5 

 
 عملية إدارة رأس المال

 تتمثل أهداف الفرع عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي فيما يلي:
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 على االستمرار كمنشأة مستمرة وزيادة عوائد المساهمين.  حماية قدرة الفرع 
 .الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير أعمال الفرع 

 يحلل رأس المال التنظيمي للفرع إلى مستويين:
ألخرى المتعلقة المستوى األول من رأس المال، ويشمل رأس المال المساهم واالحتياطيات واألرباح المحتجزة والتعديالت التنظيمية ا

 بالبنود المدرجة في حقوق الملكية ولكنها تعامل بشكل مختلف ألغراض حساب كفاية رأس المال.
المستوى الثاني من رأس المال، ويشمل مخصص انخفاض القيمة واحتياطيات القيمة العادلة المتعلقة باألرباح/ الخسائر غير المحققة من 

 للبيع. تطبق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال:  االستثمارات المصنفة على أنها متاحة
 على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة. %7.0ينبغي أن يكون رأس المال العادي من المستوى األول 

  على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة.  %8.5ينبغي أن يكون رأس المال من المستوى األول 
 جمالي رأس المال المحسوب كمجموع رأس المال من المستوى األول ورأس المال من المستوى الثاني يجب أن يكون إ

 على األقل من نسبة األصول ذات المخاطر المرجحة. 10.5%
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5
اطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة. تشمل مخاطر االئتمان كال من المخاطر تقيم أصول الفرع من حيث مخاطر االئتمان ومخ

داخل الميزانية العمومية وخارجها. تعرف مخاطر السوق على أنها خطر الخسائر داخل الميزانية العمومية وخارجها في المواقف الناتجة 
مالت األجنبية ومخاطر تعرض حقوق الملكية ومخاطر عن تحركات أسعار السوق وتشمل مخاطر معدل الربح ومخاطر صرف الع

السلع. بينما تعرف المخاطر التشغيلية على أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عمليات غير كافية أو فاشلة بسبب أشخاص أو أنظمة داخلية 
 أو أحداث خارجية. 

ة على النحو المسموح به من قبل مصرف دولة اإلمارات يتبع الفرع منهجا موحدا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلي
 .3من معايير بازل  1العربية المتحدة المركزي وفقا للقاعدة رقم 

تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس منتظم من خالل إدارة الفرع باستخدام أساليب تستند على المبادئ 
لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقدم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية على التوجيهية التي وضعتها 

 أساس شهري/ أو ربع سنوي. 
 لجميع متطلبات رأس المال المفروضة عليه. 2018ديسمبر  31امتثل الفرع خالل السنة المنتهية بتاريخ 

كان مطلوبا من جميع المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحفاظ على  2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية بتاريخ 
 . %10.5نسبة كفاية رأس المال عند معدل 

 ويبلغ عنها وفقا إلرشادات مصرف دولة اإلمارات العربية المركزي.  3يحتسب الفرع نسب بازل 
اإلجراءات عن العام السابق. ومع ذلك، فإنها خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو 

 اإلدارة.
 

 نسبة كفاية رأس المال
 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي هي على النحو التالي: 3تتمثل نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل 

 
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي 000‘ 

   من رأس المال  1المستوى رقم 
 246,100 246,100 رأس مال موقوف

 5,320 5,320 احتياطي قانوني
 (428) - الخسارة االكتوارية في خطط مستحقات التقاعد

 21,822 21,489 أرباح محتجزة
 - )5,200( خصم تنظيمي من رأس المال 

 272,814 267,709 من رأس المال 1 إجمالي المستوى رقم
   من رأس المال  2المستوى رقم 

 12,930 12,186 المخصص النخفاض القيمة
 285,744 279,894 من رأس المال 2إجمالي المستوى رقم 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5

 
 (تابع) نسبة كفاية رأس المال

 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي على النحو التالي: 2نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل  تتمثل
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي000‘  

 285,744 279,894 إجمالي قاعدة رأس المال 
   

   ذات المخاطر المرجحة  األصول
 468,594 437,376 في الميزانية العمومية األصول ذات المخاطر المرجحة -ر االئتمان مخاط

 565,801 537,466 خارج الميزانيةالعمومية لألصول ذات المخاطر المرجحة -مخاطر االئتمان 
 123 2,957 مخاطر السوق
 108,822 103,974 مخاطر تشغيلية

 1,143,340 1,081,773 إجمالي األًصول ذات المخاطر المرجحة
   

   نسبة رأس المال
 %24.99 %25.87 إجمالي نسبة رأس المال

   
 %23.86 %24.75 من نسبة رأس المال 1المستوى رقم 

 
 تصنيف المحاسبة والقيم العادلة .21

 .ةيبين الجدول أدناه تصنيف الفرع لكل فئة من فئات األصول المالية والخصوم والقيم العادل

 
 ترتيب القيمة العادلة 

 تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لألصول والخصوم المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ذات الطبيعة قصيرة األجل (حتى عام واحد) تعادل
 من ترتيب القيمة العادلة. 3قيمتها الدفترية. وبالتالي فإنها تصنف ضمن المستوى رقم 

 
 

 
 األصول

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2018 

درهم 000‘ 
 إماراتي

 القيمة العادلة
2018 

درهم  000‘
 إماراتي

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

 القيمة العادلة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

579,283 579,283 535,655 535,655 

 821,415 821,415 645,347 645,347 مستحقات من مصارف
 296,907 296,907 415,311 415,311 قروض وسلف للعمالء

 212,587 212,587 28,597 28,597 أصول مالية أخرى 
 1,668,538 1,668,538 1,866,564 1,866,564 

     خصوم 
 1,335,699 1,335,699 753,115 753,115 مستحقات لعمالء

 1,499 1,499 572,208 572,208 مستحقات لمصارف
 251,271 251,271 63,023 63,023 خصوم مالية أخرى 

 1,388,346 1,388,346 1,588,469 1,588,469 
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 معامالت مع أطراف ذات صلة .22
تعتبر األطراف مرتبطة إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير عليه عند اتخاذ القرارات 
المالية أو التشغيلية. وفي حالة الفرع، تشمل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين في المقر الرئيسي والشركات التابعة له وموظفي 

العليا والشركات الذين هم مالكها الرئيسيين. تجرى المعامالت المصرفية مع األطراف ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام المتفق  اإلدارة
 عليها المعتمدة من اإلدارة.

  اآلرصدة والمعامالت مع أطراف ذات صلة بخالف المفصح عنه في أي مكان آخر في البيانات المالية هي كما يلي:
 

 ذمم مدينة داخل المجموعة -مدفوعة مسبقا والذمم المدينة األخرى المبالغ ال
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 6,810  844 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة

 1,677  1,256 فروع دويتشه بنك في ألمانيا 
 928  2,770 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 4,870  9,415 
 

 ذمم دائنة داخل المجموعة -خصوم أخرى 
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 32,729  8,304 فروع دويتشه بنك في اإلمارات العربية المتحدة

 153  420 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة
 514  637 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 4,848  1,425 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 786  773 فروع دويتشه بنك في سنغافورة

 1,095  1,389 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 12,948  40,125 
 

 
 2018 أرصدة أخرى مع أطراف ذات صلة

درهم  000‘
 إماراتي

 2017 
 درهم إماراتي 000‘

    المحتفظ به لدى أطراف ذات صلة النقد والنقد المعادل

 45,065  565,346 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 89,274  76,539 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 641,885  134,339 
 

 بما في ذلك ودائع سوق المال التي جميعها ذات طبيعة قصيرة األجل.
 

    دى أطراف ذات صلةودائع سوق المال ل
    مستحقات من مصارف 

 459,187  533,900 المقر والفرع الرئيسي لدويتشه بنك
    

    مستحقات لمصارف 
 1,499  572,208 فروع دويتشه بنك في ألمانيا

 
 مليون درهم إماراتي من المقر الرئيسي للتعرضات الكبيرة. 517بما في ذلك قرض بقيمة 
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 معامالت مع أطراف ذات صلة)(تابع)( .22
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
    معامالت مع أطراف ذات صلة:

 8,738  1,412 صافي دخل الرسوم والعموالت المكتسبة من أطراف ذات صلة
 15,707  6,296 صافي دخل الفائدة من أطراف ذات صلة

 23,976  18,224 )16رسوم داخل الكيان (توضيح رقم 
 

 أجر اإلدارة العليا
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 1,796  1,986 رواتب
 685  350 منافع

 135  107 عالوات
 2,443  2,616 

 
 منافع نهاية الخدمة .23

 
 حركات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

   2018 
 اراتيدرهم إم000‘ 

 2017 
 درهم إماراتي 000‘ 

 2,012  2,661  يناير 1االلتزام االفتتاحي لمنافع نهاية خدمة الموظفين في 
 (68)  (253)  مدفوعات مباشرة من صاحب العمل

 60  84  تكلفة فائدة
 395  524  تكلفة الخدمة الحالية

 158  (297)  تحويالت بين الفروع
 104  -  الدخل الشامل اآلخرخسارة اكتوارية مثبتة في 

 2,661  2,719  ديسمبر  31الرصيد حتى 
 

 افتراضات اكتوارية
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في حساب التزام المنفعة المحدد على النحو التالي:

   2018 2017 
 سنويا %3.10 سنويا %3.10 معدل الخصم

 سنويا %2.00 سنويا % 2.00 متوسط زيادة الراتب المتوقعة
 سنة 60 سنة 60 التقاعد العادي (للذكور واإلناث) سن

 
 أرقام المقارنة .24

أعيد تصنيف أرقام مقارنة محددةعند الضرورة لتتماشى مع عرض العام الحالي. ترى اإلدارة أن تأثيرها محدود على اإلفصاحات 
 ومتطلبات العرض فقط.

دويت�سه بنك اإيه جي فرع اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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عربي ودويل

و�سملت �أعمال �لعنف �ملتقطعة يف �لولية جمزرة عام 1983 قتل فيها 
نحو �ألفي �سخ�س.

ومت تعزيز �لجر�ء�ت �لأمنية يف �لولية خوفا من ردود فعل بعد ن�سر 
�إ�للسللايف ومت حظر  �أمللن  �ألللف عن�سر  ع�سرين  نحو  ن�سر  وقللد  �لائحة. 
�لتجمع يف بع�س �ملناطق. ومل يبلغ عن ح�سول �أي ��سطر�بات �ل�سبت.

�أن وجودهم ووجود  �إثبات  مل ت�سمل �لائحة �سوى �لذين متكنو� من 
عائاتهم يف �لهند يعود �إىل ما قبل 1971.

لكن عملية �لإثبات هذه ت�سكل حتدياً كبري�ً للعديد من �لأ�سخا�س يف 
كبرية،  فيها  �لأمية  ون�سبة  للفي�سانات  �ملعر�سة  �لفقرية  �ملنطقة  هذه 

بينما ل ميلك كرث �لوثائق �ل�سرورية.
�ل�سعب  حللزب  لهدف  �نعكا�ساً  ي�سكل  �إنلله  �لإجلللر�ء  هللذ�  منتقدو  ويقول 

وينتمي  فقط.  ديانته  �أتباع  خدمة  �حلاكم  جاناتا(  )بهار�تيا  �لهندي 
رئي�س �لوزر�ء ناريندر� مودي �إىل هذ� �حلزب �لقومي �لهندو�سي �لذي 

يدير كذلك ولية �أ�سام.
قانوناً مينح �جلن�سية  يناير  �لثاين  كانون  �لهندي يف  �لربملان  و�أ�سدر 
�أنهم  طاملا  �لأقلللل،  على  �سنو�ت  �ست  منذ  �لهند  يف  يعي�سون  لأ�سخا�س 

لي�سو� م�سلمني.
و�أثار ذلك خماوف د�خل �لأقلية �مل�سلمة يف �لهند �لتي يبلغ عدد �أفر�دها 

نحو 170 مليون ن�سمة ب�ساأن م�ستقبلهم.
ودعا �أميت �ساه وزير �لد�خلية وم�ساعد مودي �إىل طرد “�لطفيليني”. 
وقال، قبل فوز “بهار�تيا جاناتا” بالنتخابات يف �أيار/مايو، �إنه �سوف 

يقوم “بحملة يف كافة �أنحاء �لباد لطرد �لدخاء«.

للجزء  �لللذ�تللي  �حلكم  �أغ�سط�س  �آب  من  �خلام�س  يف  نيودلهي  وعلقت 
�لذي تديره من ك�سمري. ودخلت �ملنطقة ذ�ت �لغالبية �مل�سلمة �أ�سبوعها 
من  �مل�ستبعدين  و�أملللام  لات�سالت.  �لكامل  �سبه  �حلظر  مللن  �لللر�بللع 
�ل�سجل �لوطني للمو�طنني 120 يوماً لا�ستئناف �أمام حماكم خا�سة 

بالأجانب تقول �حلكومة �إنها تقوم بزيادة عددها.
�ملحاكم هم غالباً غري موؤهلني  �أع�ساء هذه  �إن  يقولون  نا�سطني  لكن 
لعملهم وبع�سهم يخ�سع بتد�بري متعلقة بل”�أد�ئه”، وت�سوبها تناق�سات 

و�أخطاء.
و�أكدت منظمة �لعفو �لدولية �ل�سبت �أن �لأمثلة عن �أ�سخا�س �عتربو� 
�أجانب ب�سبب �أخطاء كتابية مثل �ختافات يف طريقة هجاء �لأ�سماء، 

“�سائعة على نحو مروع«.
�أن معظم  �إىل حقيقة  �إ�للسللافللة  �لأخللطللاء  �لكبري مللن  �لللعللدد  ودفلللع هللذ� 
ناطقني  هندو�ساً  يكونون  قد  �لوطني  �ل�سجل  لو�ئح  من  �مل�ستبعدين 
باللغة �لبنغالية، �لعديد من د�خل حزب “بهار�تيا جاناتا” �إىل �نتقاد 

�لإجر�ء.

•• غواهاتي-اأ ف ب:

�أعلنت �سلطات ولية �أ�سام �لهندية �أن نحو مليوين من �سكانها مل يتم 
�إدر�ج �أ�سمائهم يف �سجل لتعد�د �ملو�طنني يف هذه �لولية �لو�قعة ب�سمال 
�لتي  �لهندو�سية  �لقومية  �حلكومة  من  مببادرة  �أجللري  �لباد،  غللرب 

تنوي تطبيقه يف مناطق �أخرى.
�سكان  �سخ�س من  مليون   31،1 �إن ما جمموعه  �أ�سام  وقالت حكومة 
 1،9 لكن  للمو�طنني،  �لللوطللنللي  �ل�سجل  لللو�ئللح  على  �أدرجللللو�  �لللوليللة 
وقد  �للو�ئح.  على  يدرجو�  ومل  موؤهلني  غري  �عتربو�  �آخرين  مليون 

تكون غالبية هوؤلء �لذين ��ستثنو� من �ل�سجل م�سلمني.
و�للسللهللدت �أ�للسللام مللنللذ وقلللت طللويللل تللدفللق �أعللللد�د كللبللرية مللن �ملهاجرين 
�ل�ستعماري  �حلكم  خللال  خ�سو�ساً  �أخلللرى،  مناطق  مللن  د�خلها  �إىل 
�لربيطاين وخال حرب �ل�ستقال يف بنغاد�س عام 1971 �لتي فّر 

خالها �ملايني �إىل �لهند.
و�لديني.  �لثللنللي  للتوتر  بلللوؤرة  �لللوليللة  جعل  �إىل  لعقود،  ذلللك،  و�أدى 

الهند ت�ستبعد مليوين �سخ�س من خانة املواطنة 

�أنللليللل�لللس �جللللربلللوعلللي ع�سو  و�أفلللللللاد 
�لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لانتخابات، 
�إفريقيا  تون�س  لوكالة  ت�سريح  يف 
�لأحكام  لهذه  طبقا  باأنه  لاأنباء، 
�لللللبللللاتللللة و�للللنلللهلللائللليلللة يللللكللللون علللدد 
�لرئا�سية  لانتخابات  �ملرت�سحني 

26 مرت�سحا. 
ويف ما يلي قائمة �أ�سماء �ملرت�سحني 

�ملقبولني نهائيا: 
منجي �لرحوي، حممد عّبو، عبري 
مو�سي، نبيل �لقروي، حممد لطفي 
حمادي  جمعة،  �ملللهللدي  �ملللر�يللحللي، 
�جلللبللايل، حللمللة �لللهللمللامللي، حممد 
�لكرمي  عللبللد  �ملللللرزوقللللي،  �ملللنلل�للسللف 
حممد  مللرزوق،  حم�سن  �لزبيدي، 
�لها�سمي  حممد  نلللوري،  �ل�سغري 
�لفتاح مورو، عمر  �حلامدي، عبد 
مللنلل�للسللور، يللو�للسللف �للل�للسللاهللد، قي�س 
�سليم  �لللفللخللفللاخ،  �للليللا�للس  �للسللعللّيللد، 
�سعيد  �للللللومللي،  �سلمى  �لللريللاحللي، 
�سعيد،  �للل�للسللايف  �أحللمللد  �لللعللايللدي، 
�لناجي جلول، حامت بولبيار، عبيد 

بريكي، �سيف �لدين خملوف.

حيادية
بال�ستحقاق  مللتلل�للسللل  �للسلليللاق  ويف 
�ملوؤقت  �لللرئلليلل�للس  �أكللللد  �لللرئللا�للسللي، 
بها  توجه  كلمة  �لنا�سر يف  حممد 
وجوب  على  �لتون�سي،  �ل�سعب  �إىل 
وو�سائل  و�مللل�للسللاجللد  �لد�رة  حلليللاد 

�لنتخابية  �لعللام خال �حلملة 
لا�ستحقاق �لرئا�سي، م�سدد� على 
�أن �مل�س من م�سد�قية �لدولة ومن 
�لتي  �لظروف  جتاوز  على  قدرتها 

متر بها �لباد مرفو�س.
�نطلقت  �حلملة  �لنا�سر”  وقلللال 
منذ مدة و�سمعنا ور�أينا �ملرت�سحني 
يف خمتلف و�سائل �لعام لكن ما 
يلفت �لنللتللبللاه �أن �أحللد�ثللا متللت يف 
�لأ�سبوع �ملا�سي بعد �جر�ء�ت �منية 
�ملرت�سحني  باحد  تتعلق  وق�سائية 
��سارة  – يف  �لرئا�سية  لانتخابات 
– ع�سية  �لقروي  نبيل  �يقاف  �ىل 
�حللللملللللللة �لنلللتلللخلللابللليلللة و�أحللللدثللللت 
متفاوتة  فلللعلللل  وردود  تلل�للسللويلل�للسللا 
�مل�ستوى  علللللى  �لللسلللو�ء  وتللل�لللسلللاوؤلت 
�مل�ستوى  علللللى  حللتللى  �أو  �لللوطللنللي 
حممد  و��للللللسللللللاف   .« �لقللللللليلللملللي 
“ر�أينا و�سمعنا ماحظات  �لنا�سر 
�سيا�سيني  عللن  �للسللادرة  و�نللتللقللاد�ت 
�أي�سا  �سمعنا  لكن  �سحافيني،  �أو 
ت�ساوؤلت من ��سدقائنا يف �خلارج، 
�ل�ساعات  بع�س  �أن  هللذ�  يف  و�ملهم 
ت�سكك  ت�سربت  �لأقلللاويلللل  وبللعلل�للس 
..هل  �لنللتللخللابللات  ملل�للسللد�قلليللة  يف 
يلزم  ومثلما  �لنللتللخللابللات؟  �ستتم 
�ملو�سوع  …هذ�  �للسللفللافللة  ب�سفة 
يجب �ن نعتني به وننظر فيه لن 
�لت�سكيك يف م�سد�قية �لنتخابات 
�لدولة،  م�سد�قية  يف  ت�سكيك  هو 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
يللثللري دونلللاللللد تر�مب  عللنللدمللا     
�إمللكللانلليللة دعلللوة فللادميللري بوتني 
�إىل جمموعة �ل�سبع �لكربى، عام 
�ملتحدة، قد  �لللوليللات  2020 يف 
�لعقوبات  بلللاأن  �لعللتللقللاد  ي�سيطر 
مد�ها  �للسلليللنللحلل�للسللر  رو�لللسللليلللا  �للسللد 
ب�سرعة. ل �سيء من هذ�، بل على 
�لللعللكلل�للس، مللنللذ �للسللم �للسللبلله جزيرة 
�لقرم يف فرب�ير 2014، ترت�كم 
�لتي  �للللتلللقللليللليلللديلللة  �لإجلللللللللللللر�ء�ت 

يعتمدها �لغرب بثبات.
   يف �لأ�سهر �لتي تلت �سّم رو�سيا 
�لأوكر�نية، منعت  ل�سبه �جلزيرة 
و�لحتاد  وكند�  �ملتحدة  �لوليات 
رو�سًيا  مللل�لللسلللوؤوًل   48 �لأوروبلللللللي 
جتميد  ومت  �أر��سيها،  دخللول  من 
ثللللم طالت  للللا.  �أيلللل�للللسً ممللتلللللكللاتللهللم 
�للللللقلللللر�ر�ت �لنلللتلللقلللامللليلللة حللللو�يل 
ع�سرين �سركة يف قطاعات �لت�سلح 
و�لطاقة، من بينها �سركة �لنفط 

�لعماقة “رو�سنفت”. 
نقل  �أي  يللللحللللظللللر  ومللللللنللللللذئللللللذ، 

للتكنولوجيا.
�ملوؤ�س�سات  �ن�سمت  ذللللك،  بللعللد     

�ملالية �إىل مع�سكر �ملعاقبني.
�لبنك  حلللللرملللللان  �للللسللللّو�للللس  وقللللللد   
�لرو�سي، من �سبكات فيز� وما�سرت 
�لدولية،  عللمللللليللاتلله  علللللى  كللللللارد، 
بنكاً  ع�سر  �سبعة  �سيعاين  وقريبا 

�خر من �مل�سري نف�سه  .
�ل�سغط،  ملللن  جلللديلللدة  جلللوللللة     
 2017 عللللام  �للسلليللف  �للُسللّجلللللت يف 

وفعا ذهبت بع�س �لل�سن �خلبيثة 
�ىل �لت�سكيك يف �جهزة �لدولة ويف 
�لمن ويف �لق�ساء وهو ما جعلني 

�توجه بهذه �لكلمة لل�سعب«.
للدولة  “�أن  �لنا�سر  حممد  و�كللد 
ملل�للسللد�قلليللة و�أنلللهلللا حللريلل�للسللة على 
ظللللروف  يف  �لنلللتلللخلللابلللات  تلللتلللم  �ن 
�ملتناف�سني  لكل  تعطي  و�ن  �سفافة 
». ودعللا كل من  حظوظا مت�ساوية 
يحمل �ل�سلطة ويعمل با�سمها �إىل 
باعتباره  �لإد�رة  بللحلليللاد  �لللللتلللز�م 
مبّينا  �لد�ستور،  مللبللادئ  مللن  مللبللد�أ 
�أن �جهزة �لدولة حمايدة. كما دعا 
�ملتناف�سني �إىل �لبتعاد عن �لعنف 

�للفظي و�ل�ستفز�ز و�ن يكونو� يف 
م�ستوى ح�ساري، موؤكد� �أن تون�س 
تللقللوم علللللى �ملو�طنة  دوللللة مللدنلليللة 
وعلوية  �لللل�لللسلللعلللب  �ر�دة  وعلللللللللى 
�حلريات  تللامللني  وعلللللى  �للللقلللانلللون 
و�لعد�لة  �لدميقر�طية  وجتللذيللر 

�لجتماعية،

خماوف
�لعام  �لأملللللللني  علللللرّب  جلللهلللتللله،  مللللن 
لل�سغل  �لللتللونلل�للسللي  �لللعللام  لللاحتللاد 
نور �لدين �لطبوبي، �أم�س �ل�سبت، 
�لنتخابي  �مل�سار  على  تخوفه  عن 
بال�سعي  و�لللسلللفللله  علللللام  ملللنلللاخ  فللللى 

مهما  �ل�سلطة  �ىل  �لللو�للسللول  ور�ء 
ح�سر  مللن  حمللذر�  �لتكاليف  كانت 
و��للسللتللغللال �مللللللف �لجللتللمللاعللي يف 
�لللل�لللسللليلللا�لللسلللي.  وقللللللال خلللللال نللللدوة 
ملنظوري  �ملكونني  لتكوين  �قليمية 
�لنتخابات  مللر�قللبللة  يف  �لحتلللللاد 
�لقادمة  و�لللتلل�للسللريللعلليللة  �لللرئللا�للسلليللة 
“�أنا   ، �لللغللربللي  �للل�للسللمللال  بللاإقللللليللم 
خللائللف على �مللل�للسللار �لنللتللخللابللي فى 
ملللنلللاخ عللللام يللتلل�للسللم بللاللل�للسللعللي ور�ء 
كانت  مهما  �ل�سلطة  �إىل  �لو�سول 
حر�ك  غياب  ظللل  وفللى  �لتكاليف، 
وطنية  ق�سايا  �أجللل  من  �جتماعي 

جوهرية ».

بالن�سبة للبنية �لتحتية �لنفطية 
�لرو�سية، فا جمال ل�ستثمار �أي 

دولر.

ا�صتهداف حزام بوتني
   لكن هذ� لي�س كل �سيء. تعتزم 
مو�سكو  معاقبة  �ي�سا  و��سنطن 

تلللدخلللللللهلللا يف �لنلللتلللخلللابلللات  علللللللى 
ربيع  �لأمللريللكلليللة. يف  �لللرئللا�للسلليللة 
عقوبات  فللر�للسللت   ،2018 عللللام 

جللديللدة، �للُسللّلللطللت هلللذه �مللللرة على 
�سبعة  لللبللوتللني:  �لأوىل  �للللد�ئلللرة 
�ل�سركات  وعلل�للسللر�ت  �وللليللغللار�للس، 

�خلللللز�نللللة  وز�رة  قللللللللررت  حلللليللللث 
فر�س  تقلي�س  زيلللادة  �لأمريكية 
على  �لرو�سية  �ل�سركات  ح�سول 
�آجللللال  تللخللفلليلل�للس  �لللتللمللويللل، ومت 
��ستحقاقات ديون �لبنوك �لكربى 
�أما  �لن�سف.  �إىل  �لنفط  و�سركات 

�أ�سول  وُجللّمللدت  ميتلكونها،  �لتي 
�مل�سوؤولني  كللبللار  مللن  ع�سر  �سبعة 
�حللللكلللومللليلللني، مللللن بلليللنللهللم �أحللللد 
�إيغور  �لكرملني:  ل�سّيد  �لأوفلليللاء 
ل�سركة  �لللقللوي  �ملللديللر  �سيت�سني، 
“رو�سنفت”.  �لللعللمللاقللة  �لللنللفللط 

ت�سيمزوف،  �سريغي  ا،  �أي�سً ولكن 
رئللليللل�لللس �لللسلللركلللة رو�للللسللللتللللك، وهلللي 
�سركة متخ�س�سة يف �لتكنولوجيا 
�ملتقدمة.    ورغم كلماته �لرقيقة 
تللر�مللب من  �أمللللام  لللبللوتللني، لي�س 
خيار �سوى �لتوقيع على �لن�سو�س 
�لكونغر�س.     عليها  ي�سوت  �لللتللي 
�سبه  يف  �جلللللمللللود  ملللو�جلللهلللة  ويف 
�أوكر�نيا،  و�للسللرق  �لللقللرم  جللزيللرة 
مزقتها  �لللللتللللي  �مللللنلللطلللقلللة  وهللللللي 
�حلرب، يو��سل �لحتاد �لأوروبي 
يتم  �لللتللي  فللر�للس عقوباته  للا  �أيلل�للسً
جتديدها كل �ستة �أ�سهر، كما كان 
ويوجد  �ملا�سي.  يونيو  يف  �حلللال 
 170 �لآن  �ل�سود�ء  �لقائمة  على 
حمرومون  كلليللاًنللا،  و44  ا  �سخ�سً

من �لن�ساط يف �خلارج.
�آخلللر جاء  حللدًثللا  �أن      خ�سو�سا 
ليزيد �لعاقات مع مو�سكو �سوء: 
ق�سية �سكريبال، �لتي �سميت على 
�ملزدوج،  �ل�سابق  �لعميل  ذ�ك  ��سم 
�بنته  ملللع  تلل�للسللملليللملله  مّت  و�لللللللذي 
يف لللنللدن بللغللاز �لعلل�للسللاب. عملية 
�لع�سكرية  �مللللخلللابلللر�ت  نللفللذتللهللا 
حتقيق  بلللحللل�لللسلللب  �للللللرو�لللللسللللليلللللة، 
�للسللكللوتللانللد يللللللارد. �لللنللتلليللجللة، يف 
بد�ية �أغ�سط�س، فر�ست �لوليات 
�مللللتلللحلللدة جمللمللوعللة جلللديلللدة من 
��ستخد�م  بلليللنللهللا،  مللن  �لللعللقللوبللات 
و��للسللنللطللن حلللق �لللنللقلل�للس �للسللد �أي 
ملل�للسللاعللدة تللطلللللبللهللا مللو�للسللكللو من 
�لبنك  �أو  �لللدويل  �لنقد  �سندوق 
�لدويل.. من �لو��سح �أن �لنفر�ج 
ل يلوح يف �لأفق.      عن لوبوان

ت�صديد على حياد الإدارة وامل�صاجد وو�صائل الإعالم:

تون�س: القائمة النهائية للمرت�سحني لالنتخابات الرئا�سية
الحتاد العام التون�صي لل�صغل يعربرّ عن تخوفه على امل�صار النتخابي

حممد �لنا�سر يدعو �ىل حياد �لد�رة

م�سافة �سا�سعة بني �لقو�ل و�لفعال

�نطاق �ل�سباق �ىل قرطاج

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• اإيف كورنو 

    من وجهة نظر �لطرفني، �ستوؤدي �ملحادثات 
�جلارية، و�لتي بد�أت قبل عام، قريًبا �إىل �تفاق. 
من ناحية، ممثلو حركة طالبان، �لذين و�سلو� 
وطاردهم   ،1996 عللام  كللابللول  يف  �ل�سلطة  �إىل 
تقوده  �سنو�ت حتالف ع�سكري دويل  بعد خم�س 
�للللوليلللات �ملللتللحللدة، وعلللللى �جلللانللب �لآخللللر، وفد 
دبلوما�سي من  ز�د،  زملاي خليل  برئا�سة  �أمريكي 

�أ�سل �أفغاين.
نز�ع  �إنلللهلللاء  �إىل  �لأبللليللل�لللس  �لللبلليللت  يلل�للسللعللى  �أن     
خفت حدته، لكنه يبقى �لأطللول يف تاريخ �لبلد 
“ثمانية ع�سر عاًما” هو �أمر منطقي، وين�سجم 
تر�مب عدة  دونالد  �أعللرب عنها  �إر�دة  متاًما مع 
�لرتللبللاط مب�سارح خمتلفة  بفك  تق�سي  مللر�ت، 

تتورط فيها �لوليات �ملتحدة.
    �إّن �لطريقة هي �لتي تطرح م�سكلة، �ذ تذّكر 
ب�سكل غريب بال�سابقة �لفيتنامية: رحيل �لقو�ت 
�لأمريكية من �جلنوب بعد مفاو�سات يف باري�س 

مع نظام هانوي، كان مقدمة ل�سقوط �سايغون.

�صانع �صالم
تللللورط �لوليات  �نللله ل مللقللارنللة بللني     ل �للسللك 
�ملللتللحللدة يف �أفللغللانلل�للسللتللان وملللا كلللان عللللليلله دورهلللا 
عدد  و�سل  لقد  �آ�سيا:  �سرق  جنوب  يف  وتورطها 
مئة  �إىل  كابول  نظام  حلماية  �ملر�سلني  �جلنود 
�ألف )حالًيا 14 �ألفا(، يف حني كان عددهم ي�سل 
 47 مع  �جلنوبية،  فيتنام  يف  مليون  ن�سف  �إىل 

�ألف قتيل.
   يف �ملللقللابللل، فلللاإن حجج دونللالللد تللر�مللب قريبة 
نيك�سون:  ريت�سارد  �سلفه  حّفزت  �لتي  تلك  من 
�إعادة  تتطلب  �لتي  �لد�خلية  �ل�سيا�سة  �عتبار�ت 
“�لأولد” �إىل وطنهم يف �أ�سرع وقت ممكن، حتى 

لو كان على طريقة “بعدي �لطوفان«.
�أدت  �لتي  ووتللرغلليللت،  ف�سيحة  مو�جهة  ففي     
ياأمل  �لغ�سا�س”،  “ريت�سارد  كان  ��ستقالته،  �إىل 
يف �إعادة �لعتبار ل�سورته لدى �لر�أي �لعام عن 

�سعبية  غللري  �أ�سبحت  و�للسللع حللد حلللرب  طللريللق 
قادًر�  يكون  �أن  تللر�مللب  يريد  جانبه،  مللن  جللد�. 
علللللى �لللرت�للسللح لللوليللة ثللانلليللة �لللعللام �ملللقللبللل، وهو 

يحمل لقب �سانع �ل�سام.
   لكن باأي ثمن؟ مثل �سلفه، يتفاو�س �لرئي�س 
يف موقع �ل�سعيف �إىل �لقوي، �أمام عدو ي�سيطر 
�ل�ساعات،  �سيد  ويظل  �لباد،  ن�سف  على  فعلّيا 
و�سيفتك يف �لنهاية تنازلت كبرية. عام 1975، 
عمليات  ودمللرتلله  �لأمريكي،  �لللد�عللم  عنه  تخلى 
�جلي�س  يللقللاوم  مل  �لفيتكونغ،  وت�سلل  �لللهللروب، 
�لو�سع  هللو  وهللذ�  طللويللًا.  �جلنوبي  �لفيتنامي 
�للللذي تللوجللد فلليلله �لللقللو�ت �لأفللغللانلليللة يف �لوقت 

�حلايل.

وعود
   من �ملرجح �أن تكون نتيجة �ملحادثات �حلالية 
كارثية. ففي مقابل �ن�سحاب �لكتيبة �لأمريكية، 
ملللع �حلكومة  فللتللح حلللللو�ر  �للسللتلل�للسللمللن طلللاللللبلللان 
خارج  �لآن  حتى  بقيت  �لتي  �حلالية،  �لأفغانية 
خيمة  �أي  تللقللدمي  بللعللدم  و�ستتعهد  �ملللفللاو�للسللات، 
وماذ لأي حركة �إرهابية؛ هم �لذين ��ست�سافو� 

تنظيم �لقاعدة �أثناء وجود عنا�سره يف كابول.
   وهذ� نوع من �لوعود �لتي ل تلزم �أي �سخ�س، 
ل �للسلليللمللا �للللذيلللن تلللوللللو� �للسلليللاغللتللهللا. هلللل متلك 
د�ع�س،  على  للق�ساء  و�لو�سائل  �لإر�دة  طالبان 
�لتي ُزرعللت يف �لباد مللوؤخللًر�؟ ومللاذ� عن جهاز 
د�ئًما  ا  حري�سً كان  �لذي  �لباك�ستاين،  �ملخابر�ت 
علللللى زعللزعللة ��للسللتللقللر�ر �أفللغللانلل�للسللتللان، خللوًفللا من 

روؤيتها تنعطف �إىل �ملد�ر �لهندي؟
�لأفللغللان بروؤية  ُي�سّلم  �ن     يف كل حلظة، ميكن 
باأنهم  �لللدعللاء  مللع  �ل�سلطة،  �إىل  طللالللبللان  علللودة 
قلللد تلللغلللريو�، هلللم �للللذيلللن قلللاملللو�، عللنللدمللا كانو� 
ورجمو�  �لللللل�للسللو�للس،  �أيللللدي  بقطع  �ل�سلطة،  يف 
�لن�ساء �لز�نيات باحلجارة، ومنعو� تعليم �لبنات، 

و�ملو�سيقى، و�لطائر�ت �لورقية ...

ترجمة خرية �ل�سيباين

اأفغان�ستان: متالزمة فيتنام...!

* كبري �ملحررين يف �لق�سم �لدويل ملجلة لوبو�ن �لفرن�سية 
وحتديد�ً م�سوؤول عن �أخبار �لدول �لأوروبية.

•• الفجر - تون�س
النتخابية  احلــمــلــة  لنــطــالق  الــتــنــازيل  الــعــد  ـــداأ  ب
اأم�س ال�صبت  الرئا�صية ر�صميا داخل تون�س، وانطالقها 
والإعــالم  الت�صال  وحــدة  اعلنت  ان  بعد  ــارج،  اخل يف 
الق�صائية  العامة  اجلل�صة  اأنرّ  الإداريــــة،  باملحكمة 
املتعلقة  النزاعات  يف  البترّ  اأنهت  الإداريــة  للمحكمة 
لأوانها،  ال�صابقة  الرئا�صية  لالنتخابات  الثاين  بالطور 
القانون  طبق  ونهائيا  باتا  حكما،  ع�صر  اأحد  واأ�صدرت 

النتخابي.
الت�صال  لــوحــدة  بــالغ  وفــق  املحكمة  اأ�ــصــدرت  حيث 
�صكال،  بالرف�س  حكمني  الإداريــة،  باملحكمة  والإعــالم 
وخم�صة اأحكام بالرف�س اأ�صال، ونق�س اأربعة اأحكام من 

الطور الأول والق�صاء من جديد بالرف�س اأ�صال.

»اأ�صمع كالمك اأ�صدقك...«:

الغرب -رو�سيا: اخلطاب يتطور، والعقوبات باقية...!
لي�س اأمام ترامب من خيار �صوى التوقيع على الن�صو�س التي ي�صوت عليها الكونغر�س

���س��م  م���ن���ذ   
���س��ب��ه ج��زي��رة 
ترتاكم  القرم، 
الإج�������راءات 
ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة 
يعتمدها  التي 
بثبات ال��غ��رب 

ف�����ر������س�����ت 
ال�����ولي�����ات 
املتحدة عقوبات 
ج������دي������دة 
هذه  ت�ستهدف 
الدائرة  امل��رة 
لبوتني الأوىل 

ا فر�س عقوبات يتم جتديدها كل �صتة اأ�صهر يوا�صل الحتاد الأوروبي اأي�صً
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عربي ودويل

�لر�بعة  �لفئة  مللن  �إعلل�للسللاًر�  لُي�سبح  دوريلللان  �لإعلل�للسللار  قللّوة  ��ستّدت 
رياح  مع  فئات،  خم�س  ي�سّم  �لللذي  �سافري-�سمب�سون  مقيا�س  على 
تبلغ �سرعتها حو�ىل 215 كلم �ساعة، على ما �أعلن �ملركز �لوطني 

�لأمريكي لاأعا�سري.
�أّن  �إىل  غ،  ت   00،30 �ل�ساعة  للله  ن�سرة  �أحلللدث  يف  �ملللركللز،  و�أ�للسللار 
كلم   925 نحو  ُبعد  على  �لأطل�سي  �ملحيط  فللوق  موجود  �لإع�سار 
�سرق مدينة وي�ست بامل بيت�س بفلوريد� وعلى ُبعد 645 كلم �سرق 

جزر �لبهاما.
وُيتوّقع و�سول �لإع�سار �إىل ولية فلوريد� جنوب �لوليات �ملتحدة 

�لإثنني �أو �لثاثاء، ح�سب �ملركز.
و�أ�سدر حاكم فلوريد� رون دي�سانتي�س �إعان طو�رئ لكل مقاطعات 
�لولية �لل67، د�عًيا مايني �ل�سّكان �إىل �ل�ستعد�د للعا�سفة �لتي 

قال �إّنها مُيكن �أن تتحّول “حدًثا كبرًي�«.
و�أ�ساف “نتوقع كّمية كبرية من �لفي�سانات... وندعو جميع �سكان 

فلوريد� �إىل تخزين طعام و�أدوية وماء ملّدة تكفي �سبعة �أّيام«.
وقال �حلر�س �لوطني يف فلوريد� �إّنه و�سع نحو �ألفني من عنا�سره 

يف حال تاأّهب، كما �سي�سع �ألفني �آخرين .

 ك�سف خبري لدى معهد “روبرت كوخ” �لأملاين لاأبحاث و�لتحاليل، 
�أن كمية مادة �لري�سني، �لتي مت �لعثور عليها بحوزة د�ع�سي تون�سي 
و�إ�سابة  لقتل  تكفي  كانت   ،2018 عام  �لأملانية  كولونيا  مدينة  يف 
13 �ألف �سخ�س. و�أو�سح �خلبري خال حماكمة �لتون�سي وزوجته 
�سديدة  �ملللادة  كمية  �أن  دو�سلدورف،  ملدينة  �لإقليمية  �ملحكمة  �أمللام 
�حل�سابية  �لناحية  من  تكفي  كانت  عليها  �لعثور  مت  �لتي  �ل�سمية 
لقتل 13500 �سخ�س، و�إ�سابة عدد ماثل. ويف �ملقابل، �أكد �خلبري 
�أن عدد �ل�سحايا �لفعلي حال وقوع هجوم بهذه �ملادة قد يكون �أقل 
من ذلك بو�سوح، م�سري�ً �إىل �أنه مل يتم من قبل ��ستخد�م �لري�سني 

يف هجمات تفجريية.
حجم  مثل  �لهجوم،  مكان  على  ب�سدة  يتوقف  �ملللادة  تاأثري  �أن  وذكللر 
للحر�رة  مقاوم  �ل�سموم  �لنوع من  هذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً  مغلق،  مكان 
على نحو كبري. وقدرت �ل�ستخبار�ت �لأملانية �سحايا هجوم حمتمل 
�تهاماً  وزوجللتلله  �لللرجللل  ويللو�جلله  قتيل.  مئة  مللن  بللاأكللرث  بالري�سني 

بالإعد�د لهجوم با�ستخد�م �ساح بيولوجي.
�ملا�سي  �لعام  بيولوجية  مللادة  ب�سناعة  قيامهما  �لتللهللام  ويت�سمن 
ل�ستخد�مها يف �سن هجوم �إرهابي يف �أملانيا. ويو�جه �لثنان عقوبة 

�ل�سجن ملدة ت�سل �إىل 15 عاماً.
230 كرة  �لإنلللرتنلللت  عللرب  �للللزوجلللان  ��للسللرتى  �لللبلليللانللات،  وبح�سب 
فولذية و�آلفاً من بذور �لري�سني، وح�سا على �ملو�د �ملتفجرة عرب 
بولند�  �إىل  �ملتهم  و�سافر  �أملانيا.  يف  بها  مرخ�س  غري  نارية  �ألللعللاب 

خ�سي�ساً من �أجل هذ� �لغر�س.

�لأمللريكللي مايك  �خلللارجلليللة  وزيلللر  �أملل�للس  �ل�سمالية  كللوريللا  هاجمت 
�أن  حمذرًة من  بل”�ملارق”،  يانغ  �سلوك بيونغ  ب�سبب و�سفه  بومبيو 

تطلعاتها ب�ساأن حمادثات نووية مع و��سنطن “تتو�رى تدريجياً«.
وتاأتي تعليقات بيونغ يانغ فيما �ملحادثات على �مل�ستوى �لعملي مع 
تر�مب  دونللالللد  �لأمللريكللي  �لرئي�س  �تللفللاق  رغللم  متعرثة،  و��سنطن 
على  يونيو  حللزيللر�ن  يف  �أون  جونغ  كيم  �ل�سمايل  �لللكللوري  و�لزعيم 
يف  �لأخلللرية  �لأ�سابيع  يف  تطور  �أي  يح�سل  ومل  �حللللو�ر.  ��ستئناف 
�أ�سلحة  �سل�سلة جتارب على  �ل�سمالية  كوريا  �إجللر�ء  �ل�سدد مع  هذ� 
�ملتحدة  �لللوليللات  بللني  م�سرتكة  ع�سكرية  مللنللاور�ت  على  �حتجاجاً 
وكوريا �جلنوبية. وقال نائب وزير �خلارجية �لكوري �ل�سمايل �سو 
“تطلعاتنا  �إن  �ملركزية  �لكورية  �لوكالة  ن�سرته  بيان  يف  هوي  �سون 
ب�ساأن حو�ر مع �لوليات �ملتحدة تتو�رى تدريجياً ونحن م�سطرون 
�إىل �إعادة �لنظر بكل �لإجر�ء�ت �لتي �تخذناها حتى �لآن«. وجاءت 
ت�سريحات �سو رد�ً على تعليقات �أدىل بها وزير �خلارجية �لأمريكي 
“�سلوك  باأنها  �ل�سمالية  كوريا  �أن�سطة  فيها  و�سف  �لأ�للسللبللوع،  هللذ� 

مارق” ل ميكن �لتغا�سي عنه.

عوا�صم

وا�شنطن

برلني

�شيول

طالبان ت�سّن هجومًا على قندوز الأفغانية  
 •• قندوز-اأ ف ب:

على  �جتللاهللات  عللدة  مللن  �أملل�للس هجوماً  مللن حركة طالبان  �سن متمردون 
قندوز، �ملدينة �ل�سرت�تيجية �لو�قعة يف �سمال �أفغان�ستان و�لتي تعر�ست 
وياأتي �لهجوم �لذي ل يز�ل جارياً يف وقت  لهجمات متكررة منذ 2015. 
ت�سعى �لوليات �ملتحدة و�أفغان�ستان �إىل �لتو�سل لتفاق يوؤدي �إىل �ن�سحاب 

�آلف �لع�سكريني �لأمريكيني من �أفغان�ستان مقابل �سمانات �أمنية عدة.
�إن �لعملية بد�أت ، حني تقّدم مقاتلون من طالبان د�خل  وقال م�سوؤولون 
�أنحاء  �لنار يف كافة  �إطاق  �ملدينة �نطاقاً من �جتاهات متعددة. و�سمع 
مدينة قندوز عا�سمة �لولية �لتي حتمل �ل�سم نف�سه، يف ظل تاأكيد كا 
�لطرفني �أن قو�ت �جلانب �لآخر قد ��ست�سلمت. وقالت طالبان �إنها �سيطرت 
�لأفغانية خم�س غار�ت  �لقو�ت �جلوية  �سنت  فيما  على عدة مباٍن مهمة، 
على �لأقل. و�أكد م�سوؤولون يف قو�ت �لأمن �لأفغانية �أن لديهم ما يكفي من 
�لعنا�سر على �لأر�س ل�سّد �لعتد�ء. ور�أى �سديق �سديق �ملتحّدث با�سم 
�لرئي�س �أ�سرف غني على تويرت �أن هجوم طالبان يظهر “�أنهم ل يوؤمنون 

بفر�سة �ل�سام �لتي قدمتها لهم �لوليات �ملتحدة وحكومة �أفغان�ستان«.
وتابع “من جهة يتحدثون مع �لوليات �ملتحدة، ومن جهة ثانية يهاجمون 

قرى �لنا�س وبيوتهم. لن نرتك هجومهم بدون رد«.
وقال �ملتحدث با�سم �حلكومة فريوز با�ساري �إن 42 متمرد�ً من طالبان قد 

قتلو�، و�ن�سمت �لقو�ت �خلا�سة �لأفغانية �إىل عملية �سّد �لهجوم.
وكان مر��سل وكالة فر�ن�س بر�س يف قندوز حتدث يف وقت �سابق عن دوي 
�أ�سلحة خفيفة وثقيلة يف �أربعة مو�قع من �ملدينة. لكن بحلول �لظهر، بد� 
�أن جميع خطوط �لهو�تف �ملحمولة قد قطعت. من جهته، �أعلن �ملتحدث 
�ل�سيطرة على  �إىل  �أدى  �ل�سبت  �أن هجوم  ذبيح �هلل جماهد  با�سم طالبان 

عدة مباٍن مهمة.

العامل يحتفل باليوم الدويل ملناه�سة التجارب النووية

ح�صابات حتدد عمل القاعدة

َمن يحرك التنظيمات الإرهابية يف جنوب اليمن؟
•• اليمن-وكاالت:

ك�سفت تطور�ت �لأيام �ملا�سية عن ��ستغال �لتنظيمات 
�إعادة  �أجلللل  مللن  �ليمن  جللنللوب  يف  لللاأحللد�ث  �ملتطرفة 
�لتي  �جلللهللة  بلل�للسللاأن  تلل�للسللاوؤلت  و�للسللط  �سفوفها،  تنظيم 
جهات  حل�ساب  طبقا  وتختفي  تظهر  �إنها  �إذ  حتركها، 

�سيا�سية مثل حزب �لإ�ساح، بح�سب حمليني.
ويف هذ� �ل�سياق يبدو لفتا �أن يتحول، �خل�سر جديب، 
�أبلللرز قلللادة تنظيم �لللقللاعللدة يف �ليمن،  وهللو و�حلللد مللن 
�لذر�ع  �إىل  �لإرهللابلليللة،  �لعمليات  ع�سر�ت  عن  �مل�سوؤول 
�لأمين لوزير �لد�خلية �ليمني، �أحمد �ملي�سري، وقائد� 

حلر��سته.
�لإ�ساح  قللو�ت  يف  قائد�  جديب  �أ�سبح  �أن  لبث  ما  ثم 
�حللتللال علللدن خال  �لللتللي حللاولللت  �ملللو�للليللة لل�سرعية 

�لأيام �ملا�سية، قبل �أن تنك�سر على �أ�سو�رها.
�أنه  رغم  �ليمنية،  �ل�سرعية  يف  منا�سب  جديب  و�حتل 
�لأمر  و�ليمنية،  �لللدوللليللة  �لإرهللللاب  قللو�ئللم  يف  مطلوب 
�لذي يثري �سكوكا ب�ساأن �لتز�م حكومة �لرئي�س عبد ربه 

من�سور هادي مبكافحة �لإرهاب.
�حلكومة  بني  �لعانية  �لعاقة  بجاء  �لأمللر  ويظهر 
وقت  حتى  كللانللت  �لللتللي  �ليمن،  يف  �لإرهللللاب  وتنظيمات 
قريب ت�سيطر على كربيات مدن وحمافظات �جلنوب، 
�أب�سع  فيها  وترتكب  و�سبوة،  و�بللني  وح�سرموت  كعدن 

�جلر�ئم �سد �آلف �ليمنيني.
وجيزة،  فرتة  خال  وتا�سى  فتبدل  ما�سيا  بات  لكنه 
على  قلللادرة  �أمنية  قلللو�ت  و�إنلل�للسللاء  ترتيب  �إعلللادة  بف�سل 
مو�جهة �لإرهاب وهزميته، فكانت �لنخب و�لأحزمة يف 
حمافظات �جلنوب، �لتي �نبثقت من �ملقاومة �جلنوبية 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لدويل  باليوم  �لعامل  يحتفل  �ليوم 
�تخذت  �لنووية.  �لتجارب  ملناه�سة 
�ملللتللحللدة يف  �لللعللامللة للللاأمم  �جلمعية 
 29 2009 �لقر�ر باإعان يوم  عام 
يللومللا دوللليللا ملناه�سة  �آب-�أغلل�للسللطلل�للس 
جمهورية  مببادرة  �لنووية  �لتجارب 
�للللقلللر�ر �إىل  يلللدعلللو  كللاز�خلل�للسللتللان. و 
�آثار  بلل�للسللاأن  و�لتثقيف  �لللوعللي  زيللللادة 
لاأ�سلحة  �لللتللجللريللبلليللة  �لللتللفللجللري�ت 
�لنووية �أو �أي تفجري�ت نووية �أخرى 
و�سرورة وقفها باعتباره من �لو�سائل 
عامل  �إيللجللاد  هللدف  بتحقيق  �لكفيلة 

خال من �لأ�سلحة �لنووية.

تر�صانة كربى
بعد ح�سولها على �ل�ستقال يف عام 
1991 �أ�سبحت كاز�خ�ستان �ساحبة 
�أ�للسلللللحللة �لدمار  تللر�للسللانللة ملللن  �أكللللرب 
1216 ر�أ�لللس  تللتللاألللف ملللن  �للل�للسللامللل 
�لعابرة  �لبال�ستية  لل�سو�ريخ  نللووي 
للقار�ت و خمزونات نووية للقاذفات 
�لإ�سرت�تيجية. و يفوق جممل �لقدرة 
كاز�خ�ستان  ورثللتللهللا  �لللتللي  �لللنللوويللة 

تللر�للسللانللات �لأ�للسلللللحللة �للللنلللوويلللة لكل 
فرن�سا  و  �للل�للسللني  و  بللريللطللانلليللة  ملللن 
جمتمعة.   �أجرى �جلي�س �ل�سوفياتي 
�لنووية  �لتجارب  �أوىل   1949 عللام 
يف �أجو�ء منطقة “�سيميبالتين�سك” 
تو�زي م�ساحتها  �لتي  كاز�خ�ستان  يف 
عدة  بعد  و  تقريبا،  �إيطاليا  م�ساحة 
�سنو�ت من هذه �لتفجري�ت �لنووية 
بع�س  يف  كللللانللللت  �لللللتللللي  �حلللللللر�ريللللللة 
�لأحيان تفوق يف قوتها �لقنبلة �لتي 
بع�سرين  هللريو�للسلليللمللا  علللللى  �ألللقلليللت 
�ل�سهول  بللللاد  يف  �نللتلل�للسللرت  �للسللعللفللا 
�سائعة حول �لأ�سر�ر �خلطرية �لتي 
ت�سببها لكل من �لإن�سان و �حليو�ن. 
ففي �لفرتة من عام 1949 و حتى 
1989 كانت �لتجارب تتم كل ثاثة 
�أ�سابيع حيث مت �جر�ء 752 تفجري� 
نوويا منها 78 فوق �سطح �لأر�س و 
26 يف �جلو، �أما �لبقية فكانت حتت 

�لأر�س كاز�خ�ستان. 

قرار تاريخي.                          
و يف 29 �أغ�سط�س 1991 وقع رئي�س 
نور�سلطان  كللاز�خلل�للسللتللان  جللمللهللوريللة 
نللاز�ربللايللف مللر�للسللومللا تللاريللخلليللا حول 

وتديرها. وبعدما متكنت قو�ت �حلز�م �لأمني من طرد 
ميلي�سيات حزب �لإ�ساح من عدن �خلمي�س، تعر�ست 
د�ع�س  تنظيم  تبنى  �إرهابية  لهجمات  �جلمعة،  �ملدينة، 

و�حد� منها.

ح�صابات حتدد عمل القاعدة
حديث  يف  �ليو�سفي،  �سمري  �ل�سيا�سي،  �لباحث  ويقول 
�لقاعدة موجود  تنظيم  �إن  نيوز عربية”،  “�سكاي  �إىل 
بالفعل يف �ليمن منذ ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي، ويتمركز 

�لتي جنحت يف حترير عدد من �ملحافظات �ليمنية من 
�سيطرة �لوجه �لخر لاإرهاب �مليلي�سيات �حلوثية.

�لعربي، متكنت  �لتحالف  وتدريب من  وتاأهيل  وبدعم 
�لمنية، من حترير  و�لأحللزمللة  و�لنخب  �لأمللن  قللو�ت 
عدن ثم �أبني فلحج ف�ساحل ح�سرموت �أكرب حمافظات 

�لباد من �سيطرة تنظيمي �لقاعدة ود�ع�س .
وبد�أت تلك �ملناطق تعي�س عهد� من �لأمن و�ل�ستقر�ر 
و�سيئا من �لرخاء، وهو �لمر �لذي كان من �لطبيعي 
�أل يروق جلماعات �لإرهاب و�لأحز�ب �لتي ترتبط بها 

“�سيميبالتين�سك”  مللوقللع  �إغللللاق 
للتجارب �لنووية.

ر�بطة  بلد�ن  �أول  كاز�خ�ستان  كانت   
من  �أخللرجللت  �لللتللي  �مل�ستقلة  �لللللدول 
�لنووية،  �لأ�للسلللللحللة  جميع  �أر��للسلليللهللا 
�أر��سي  �أ�سبحت  �حلللني  ذلللك  منذ  و 

جائزة نازاربايف لعامل 
خال من الأ�صلحة النووية 

�ل�سيا�سيني  للللللقللادة  �جللللائلللزة  مُتللنللح 
تعزيز  يف  مل�ساهمتهم  و�لجتماعيني 
جمال  يف  جهودهم  و  �لعاملي  �لأملللن 
عدم �لنت�سار �لنووي. مُتنح �جلائزة 

كاز�خ�ستان خالية متاما من �لأ�سلحة 
�لنووية. و كان قر�ر كاز�خ�ستان حول 
�لللتللخلللللي �لللطللوعللي عللن �للسللفللة �لقوة 
�لنووية ل �سابق له و خطوة جديدة 
يف بلللنلللاء �للللعلللاقلللات �ملللتللحلل�للسللرة بني 

�لدول. 

كل �سنتني يف 29 �أغ�سط�س مبنا�سبة 
�لتجارب  ملللنللاهلل�للسللة  �للللللدويل  �لللليلللوم 

�لنووية.
 .2016 تللاأ�للسلل�للسللت �جلللائللزة يف علللام   
�مللك عبد  �لفائز �لأول باجلائزة هو 

�هلل �لثاين ملك �لأردن .

يف  و�للسللبللوة،  و�لبي�ساء  �أبلللني  بللني  مللا  جبلية  مناطق  يف 
جنوبي �لباد.

ت�سعينيات  يف  �جلللنللوب  �إىل  دخللل  �لتنظيم  �أن  و�أ�للسللاف 
تكن  ومل  �ل�سلطة،  مللع  متللت  �سفقة  يف  �ملا�سي  �لللقللرن 

ظهرت ب�سورته �لإرهابية، كما هي عليه �لآن.
وفقا  تللعللود  ثللم  تللذهللب  �ليمن  يف  “�لقاعدة”  �إن  وقلللال 
حللل�للسللابللات جللهللات مللعلليللنللة، ملل�للسللري� �إىل �أنلللله عللنللدمللا مت 
�جلبال،  �إىل  فرت  �جلنوبية  �ملحافظات  يف  حما�سرتها 
وعادت موؤخر� ل�سن هجمات بعد �أن طلب منها �أن تقوم 

بهذ� �لدور.
“لاأ�سف �ل�سرعية متورطة يف هذ� �مللف )..(  و�أ�ساف 

كنا نتوقع منها �أن حتارب �حلوثي منذ 5 �سنو�ت«.

الإ�صالح والقاعدة
فيقول  �ل�سالح،  �أحمد  �ل�سيا�سي،  و�لكاتب  �لباحث  �أما 
لل”�سكاي نيوز عربية” �إنه “�إذ� تتبعنا حركة �لتنظيمات 
�إىل  �سن�سل  وخمولها،  ن�ساطها  ناحية  من  �لإرهللابلليللة، 
��ستنتاج مفاده �أن هذه �جلماعات لديها غرفة عمليات 

موحدة حتركها متى �ساء«.
وت�سن  تظهر  �ليمن  يف  �لإرهابية  �لتنظيمات  �إن  وقللال 
هجمات، عندما يكون حزب �لإ�ساح يف ز�وية �سيقة �أو 

يخ�سر مو�قعه ونفوذه. 
�ل�سنو�ت  �خللتللفللت خلللال  هلللذه �جلللمللاعللات  �أن  و�أ�لللسلللاف 
�ملا�سية يف �جلنوب، ب�سبب ت�سحيات �لنخب و�لأحزمة 

و�ملقاومة �جلنوبية.
�أنهم  رغم  �حلوثي،  ي�ستهدفو�  �لإرهابيني مل  �أن  و�أكللد 
ي�ستهدفو�  ذلك  عن  عو�سا  ور�حللو�  عدوهم،  يعتربونه 

خ�سوم �جلهات �لتي حتركهم.

طعن املدان بقتل روبرت كنيدي يف حمب�سه  
 •• لو�س اجنلي�س-رويرتز:

ذكرت تقارير �إعامية �أن �سرحان �سرحان، �لاجئ �لفل�سطيني �ملد�ن باإطاق �لنار على مر�سح �لرئا�سة 
�لأمريكية روبرت كنيدي مما �أدى لوفاته يف عام 1968، �أ�سيب بطعنات يف حمب�سه بكاليفورنيا. 
وكان موقع )تي.�إم.زد( �لإلكرتوين لأخبار �مل�ساهري �أول من �أعلن نباأ طعن �سرحان )75 عاما( نقا 
عن م�سادر مل يحددها. ورد� على طلب لتاأكيد �إ�سابة �سرحان، قال جيفري كالي�سون �ملتحدث با�سم 
�لقريبة  �إ�ساحية ريت�سارد جيه. دونوفان  �إن نزيا يف  �إد�رة �لإ�ساح و�لتاأهيل بولية كاليفورنيا 
من �سان دييجو تعر�س للطعن. وذكر يف بيان �أن �ل�سجني �مل�ساب ُنقل �إىل م�ست�سفى خارج �ل�سجن 
و�أن حالته م�ستقرة ومت حتديد �جلاين. و�أحجم كالي�سون يف بريد �إلكرتوين لحق عن حتديد هوية 

�مل�ساب وعز� ذلك �إىل �سيا�سة �لإد�رة �لتي تق�سي بعدم ك�سف �أ�سماء �ل�سحايا.
و�أد�نت هيئة حملفني �سرحان يف عام 1969 باغتيال روبرت كنيدي يف �لعام �ل�سابق باإطاق �لنار 
من م�سد�س و�سط ح�سد �سغري كان يحيط باملر�سح �لدميقر�طي يف حجرة للموؤن بفندق �أمبا�سادور 

يف لو�س �جنلي�س.

�جلمعة، خال م�ساركته يف �لتظاهرة يف �خلرطوم: “ندعو 
من  �لثالث  يف  فقدو�  �لللذي  �ل�سخا�س  وجللود  مكان  لك�سف 
م�ستقل”  حتقيق  لل”فتح  �أيلل�للسللاً  د�علليللاً  يونيو)حزير�ن(” 
لك�سف م�سريهم. وتز�منت هذه �لتظاهرة مع �ليوم �لعاملي 
ل�سحايا �لختفاء �لق�سري. وكان حتقيق ر�سمي خل�س �ىل 
�ل�سريع بقيادة حممد  �لدعم  قللو�ت  �أ�سخا�س من   8 تللورط 
�أي�ساً  متهمون  و�لثمانية  �لقمع.  عملية  يف  دقلللللو  حللمللد�ن 
بارتكاب جر�ئم يف منطقة د�رفور غرب �ل�سود�ن خال حكم 
�ملجل�س  يف  �لللثللاين  �لللرجللل  دقلللللو  لكن  �لب�سري.  ح�سن  عمر 
�لنللتللقللايل �لللعلل�للسللكللري �حلللاكللم مللنللذ �لطلللاحلللة بللالللبلل�للسللري يف 
�أبريل )ني�سان( نفى �أي م�سوؤولية لقو�ته  �حلادي ع�سر من 

مبا ح�سل خال فك �لعت�سام.

•• اخلرطوم-وكاالت:

على  �ل�سلطات  �خلللرطللوم، حلث  تظاهرة يف  �سارك مئات يف 
�لللتللحللقلليللق يف �خللتللفللاء علللدد ملللن �ل�للسللخللا�للس خلللال تفريق 
عن  يقل  ل  ما  وكللان  �ملا�سي.  )حللزيللر�ن(  يونيو  �عت�سام يف 
يونيو )حزير�ن( خال  �لثالث من  قتلو� يف  127 �سخ�ساً 
تفريق �عت�سام كان قائماً منذ نحو �سهرين �أمام مقر �لقيادة 
�أطباء  جلنة  نقلت  ما  ح�سب  �خلللرطللوم،  يف  للجي�س  �لعامة 

مقربة من حركة �ملعار�سة.
�أن  )�آب(  �أغلل�للسللطلل�للس  �أعلللللللن مللطلللللع  �للللسللللود�ين  وكلللللان حمللللام 
�سخ�ساً   11 م�سري  لك�سف  فتحت”  ق�سائية  “�جر�ء�ت 
حممد،  معاوية  معتز  وقللال  �ملفقودين.  عللد�د  يف  يعتربون 

تظاهرة يف ال�سودان تطالب بك�سف م�سري املفقودين

قد تقو�س الهجمات حكومة املهدي

حرب بالوكالة قد تفّجر العراق جمددًا

ا�صمئزاز وياأ�س
��ستقر�ر  �لهجمات  تلك  تهدد  �لعر�ق،  يف  �لتنظيمات  �أقللوى  با�ستهد�ف  ولكن 
بني  �حلياد  على  �لبقاء  �لعر�ق  على  �ل�سعب  من  وجتعل  �لعر�قية،  �حلكومة 
�لتحرك  مبقدورهم  لي�س  �أنلله  �لعر�قيون  ويللدرك  و�إيلللر�ن.  �ملتحدة  �لللوليللات 

بقوة، ولكن هذ� ل يقلل من �سعورهم بال�سمئز�ز و�لياأ�س. 
يف هذ� �ل�سياق، قالت �إينا رودولف، باحثة لدى �ملركز �لدويل لدر��سة �لتطرف 
�ل�سعب  �أطلليللاف  بللني  �لللنللطللاق  و��للسللع  ملللز�ج  “�ساد  لللنللدن:  كللولللدج يف  يف كينغز 
�أو  �أمريكية  كانت  �سو�ء  �خلارجية،  �لتدخات  من  �ل�ساأم  من  ونللوع  �لعر�قي، 

�إير�نية. و�أعتقد �أنه من �ملهم بالن�سبة 
مللل�للسللوؤولللني �أمللريللكلليللني مللتللابللعللة �لللللر�أي 
�للللعلللام �للللعلللر�قلللي، وعللللدم �لللتللقللللليللل من 
�لعر�ق«.  �للسلليللادة  علللللى  �لللرتكلليللز  �للسللاأن 
وبر�أي �لكاتبة، قد تقو�س �لتفجري�ت 
قررت  �إذ�  وخللا�للسللة  �مللللهلللدي،  حللكللومللة 
�ألوية PMF �لرد عرب �سرب �أهد�ف �أمريكية �أو حتى �إ�سر�ئيلية. ول ي�ستطيع 
�ملهدي ��ستعد�ء �لوليات �ملتحدة �أو �إ�سر�ئيل، ولكنه يعتمد على PMF ب�سبب 
�لنتخابات  يف  �لللثللاين   PMF قلللو�ت  ترتيب  جللاء  فقد  �ل�سلطة.  يف  موقعه 
�لربملانية، و�ساركت يف ت�سكيل �لئتاف �لذي �أو�سل �ملهدي �إىل رئا�سة �لوزر�ء. 

وتلفت �لكاتبة لعدم ��ستقر�ر �لو�سع �ل�سيا�سي يف �لعر�ق مع كل هجوم جديد

نتانياهو
ويف �لأ�سبوع �ملا�سي، ع�سية �آخر �لهجمات، �أجرى نتانياهو لقاء�ت عدة �أوحى 
من خالها �أن �إ�سر�ئيل كانت ور�ء بع�س تلك �لنفجار�ت. وقال رد�ً على �سوؤ�ل 
�لعر�ق:  يف  �إير�نية  �أهلللد�ف  �سد  �لتعبئة  �ستعلن  �إ�سر�ئيل  كانت  �إذ�  ما  حللول 
يد  �أطلقت  وبالطبع  تدمرينا.  تريد  دولللة  �سد  مناطق  عللدة  يف  نعمل  “نحن 
�إير�نية«.   خمططات  لإحباط  يلزم  ما  كل  بتنفيذ  و�أمرتهم  �لأمنية،  �لقو�ت 
�أمريكيون جمهولون يف لقاء�ت مع �سحيفة نيويورك تاميز  و�أكد م�سوؤولون 
يف  �لهجمات  لتز�من  �لكاتبة  وت�سري  �لهجمات.  تلك  عن  �إ�سر�ئيل  م�سوؤولية 
�أي�ساً جماعات مدعومة  �لعر�ق مع �أخرى متت يف لبنان و�سوريا، و��ستهدفت 
من �إير�ن. وفيما قد يبدو �لت�سعيد مفاجئاً بنظر مر�قبني خارج �ملنطقة، �إل 
�أنه ياأتي عقب �أ�سهر من توتر�ت مت�ساعدة بني �لوليات �ملتحدة و�إير�ن، و�أثناء 
�لتح�سري لنتخابات �إ�سر�ئيلية يو�جه فيها نتانياهو مناف�سة �سر�سة. ولذ� قال 
�لأو�سط:  �ل�سرق  كارنيغي يف  بارز غري مقيم لدى مركز  زميل  حارث ح�سن، 
�لنتخابات.  �إىل  �لآن وهو يف طريقه  �لو�سع  ت�سعيد  “لنتانياهو م�سلحة يف 
وهو يعتقد �أن مزيد�ً من �ل�ستقطاب �سوف ي�ساعده يف و�سع نف�سه يف مكانة 

من يد�فع عن �إ�سر�ئيل �سد عدة خ�سوم«.

•• عوا�صم-وكاالت:

مع ��ستعادة �لعر�ق ��ستقر�ره �لن�سبي، 
مدمرة،  حللللرب  ملللن  علللاملللاً   16 بللعللد 
�أنلللهلللكلللتلللهلللم تلك  يللخلل�للسللى عللللر�قلللليللللون 
�إ�سر�ئيلية  �حلرب، من جتدد هجمات 

و�أمريكية �سد قو�ت مدعومة من �إير�ن د�خل بلدهم.  ومن بغد�د كتبت، بي�سا 
ماجد، �سحفية م�ستقلة تركز يف عملها على �سيا�سات و�قت�ساد يف �ملنطقة، �أنه 
عندما �أدى هجوم غام�س بو��سطة طائرة دون طيار ملقتل عن�سرين من قو�ت 
�حل�سد �ل�سعبي) PMF(، ولوح رئي�س �لوزر�ء �لإ�سر�ئيلي، بنيامني نتانياهو، 
�إىل تورط �إ�سر�ئيل يف �لهجوم، كان ذلك �أحدث موؤ�سر على �أن �لعر�ق لن ي�سعر 

با�سرت�حة من �لقتال. 
�ساحة  �إىل  �لعر�ق  �لآن حتويل  يتم  ثانية،  �لعر�قيون ينه�سون  بد�أ  ففي وقت 
معركة بني �أطر�ف خارجيني.  وت�سف كاتبة �ملقال قو�ت PMF باأنها مزيج 
من �ألوية �سبه ع�سكرية، يرتبط معظمها باإير�ن، وقد �ساعدت على طرد د�ع�س 

من �لعر�ق يف نهاية 2017. 
ومنذ حني، ي�سعى رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي، عادل عبد �ملهدي، وحتت �سغط من 
�أمللل حتقيق  �لعر�قي على  قللو�ت �جلي�س  �لألوية �سمن  تلك  و��سنطن، لدمج 
16 عاماً، منذ �لغزو  �ل�ستقر�ر يف بلد مزقه �سر�ع مل يتوقف تقريباً طو�ل 

�لأمريكي يف 2003. 

اإ�صارة وا�صحة
�إ�سر�ئيل  بللني  لل�سر�ع  �سديد  ت�سعيد  �إىل  �إ�للسللارة  يف  �لكاتبة،  وح�سب  ولللكللن، 
و�إير�ن، يبدو نتانياهو م�ستعد�ً لتنفيذ عمليات يف �لعر�ق لأول مرة منذ ق�سف 
وقد  ح�سني.  �للسللد�م  بناه  �لللذي  متللوز،  مفاعل   1981 عللام  يف  �لإ�سر�ئيليني 
�إير�ن،  �سد  ت�سدد�ً  �أكرث  دونالد تر�مب خطاً  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �تخذت 
�لعر�ق  يف  �إير�نياً  مدعومة  عنا�سر  �سد  �أو�سع  جوية  حلملة  بدعمها  ولوحت 

و�سوريا ولبنان.
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 132578
با�سللم: روكبوينت جروب، �ل. �ل. �سي.

وعنو�نه: وودلون �ت �ولد باركاند، 3953 ميبل �فينيو، �سويت 300، د�ل�س، تك�سا�س 
75219، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

و�مل�سجلة بالرقم )106155( بتاريخ 2010/07/13
�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف : 2019/08/06 وحتى تاريخ : 2029/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 133200
با�سللم: موموتاين جونتنكان ليمتد

وعنو�نه: 4-30، 2- ت�سوم، �يت�سيوكا، ميناتو- كو، �و�ساكا 552-0012، �ليابان
و�مل�سجلة بالرقم )151781( بتاريخ 2011/09/21

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/08/30 وحتى تاريخ : 2029/08/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 133201
با�سللم: موموتاين جونتنكان ليمتد

وعنو�نه: 4-30، 2- ت�سوم، �يت�سيوكا، ميناتو- كو، �و�ساكا 552-0012، �ليابان
و�مل�سجلة بالرقم )152719( بتاريخ 2011/09/25

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/08/30 وحتى تاريخ : 2029/08/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
قم�سية للملكية �لفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 135988
با�سللم: بريكي با�ستيك �ساناي يف تيكاريت �نونيم �سريكتي

وعنو�نه: �تاتورك ماهالي�سي، �يرزنكان كادي�سي رقم 24، �تا�سهري- ��سطنبول/ تركيا
و�مل�سجلة بالرقم )149055( بتاريخ 2011/08/23

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلماية يف : 2019/11/17 وحتى تاريخ : 2029/11/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314343         بتاريخ: 2019/07/23
با�سللم: �سركة �أجنحة �ل�سام للطري�ن �ملحدودة �مل�سوؤولية

وعنو�نه: �جلمهورية �لعربية �ل�سورية - دم�سق - فردو�س - مقابل �سينما �لفردو�س - بناء �سركة فيلب�س ط 
4 - عقار /2105 /  - مق�سم 33 - �ساحلية جادة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لنقل �جلوي؛ خدمات تاأجري �لطائر�ت؛ خدمات �لطري�ن؛ �لنقل؛ �لتغليف وتخزين �ل�سلع؛ تنظيم 
�لرحات و�ل�سفر و�ل�سياحة؛ نقل �لأ�سخا�س؛ نقل �لب�سائع؛ تاأجري �ل�سيار�ت

�لو�قلعة بالفئة: 39
و�سف �لعامة: عبارة �أجنحة �ل�سام بحروف عربية ��سفلها عبارة CHAM WINGS بحروف لتينية 

وعلى �جلانب ر�سم د�ئرة بد�خلها طري باللونني �لبي�س و�ل�سود
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314463         بتاريخ: 2019/07/24
UK00003414322 :رقم �لأولوية

تاريخ �لأولوية: 2019/07/16
�لبلد �لأولوية: �ملمكلة �ملتحدة

با�سللم: �ي جي جروب ليمتد
وعنو�نه: كانون بريج هاو�س، 25 دوجيت هيل، لندن �ي �سي 4 �ر  2 و�ي �يه، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �ملالية؛ خدمات �لبحوث و�لتحليل و�لتنبوؤ و�لتقييم و�ل�ست�سار�ت �ملالية؛ �ملعلومات مالية؛ �إعد�د 
�لتقارير �ملالية وحتليلها؛ خدمات �لبحوث �لقت�سادية و�ملالية؛ �إعد�د و حتديد �سعر للمعلومات ب�ساأن �أ�سعار 
�ل�سرف؛ �لتقدير�ت و�لتقييمات �ملالية؛ �إعد�د و حتديد �سعر لأ�سعار �لبور�سة �أو تد�ول �ل�سهم و�ملوؤ�سر�ت؛ 

�ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�خلدمات �ل�ست�سارية �أو �لن�سح �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �سابقا
�لو�قلعة بالفئة: 36

و�سف �لعامة: عبارة IG PRIME باحرف لتينية مكتوبة باللون �ل�سود
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314715         بتاريخ: 2019/07/29
با�سللم: �سركة �ي تي ��س �ر�سوي خلدمات �ل�سياحية �مل�ساهمة

وعنو�نه: مريديفينكوي ماه. نور �سوك جي بلوك 11/1 كاديكوي، ��سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنقلل وتغليف وتخزين �ل�سللع وتنظيم �لرحات و�ل�سفر
�لو�قلعة بالفئة: 39

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة etstur بحروف لتينية باللون �لحمر
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314716         بتاريخ: 2019/07/29
با�سللم: �سركة �ي تي ��س �ر�سوي خلدمات �ل�سياحية �مل�ساهمة

وعنو�نه: مريديفينكوي ماه. نور �سوك جي بلوك 11/1 كاديكوي، ��سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية
�لو�قلعة بالفئة: 41

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة etstur بحروف لتينية باللون �لحمر
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 313440         بتاريخ: 2019/07/08
با�سللم: مياوو مياوو فود برودكت�س ��س دي �ن. بي �ت�س دي.

وعنو�نه: منرب 1، لوت 2907، جالن �سري بينجكول، باريت �سينجكو�جن، 
�سري جادينج 83300، باتو باهات، جوهور، ماليزيا

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أو كعك؛  ب�سكويت؛ ب�سكويت ه�س مقرم�س؛ مقرم�سات بنكهة �جلمربي؛ رقائق )منتجات �حلبوب(؛ كيك 

وجبات خفيفة ��سا�سها �حلبوب؛ وجبات خفيفة ��سا�سها �لأرز؛ �خلبز؛ �ملعجنات �أو �لفطائر؛ �حللويات 
�لو�قلعة بالفئة: 30

ر�أ�س  �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة مياوو مكررة مرتني بحروف عربية وحرف و�و على �سكل  و�سف 
قطة ��سفلها كلمة MIAOW مكررة مرتني بحروف لتينية بحيث يظهر حرفo على �سكل ر�أ�س قطة 

باللون �ل�سود و�لرماد 
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 313474         بتاريخ: 2019/07/09
با�سللم: �سوكولوف دمييرتي

وعنو�نه: رو�سيا �لإحتادية، 115280، مو�سكو، �سارع �أفتوز�فود�سكايا، رقم 1/9- 148
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات حد�ئق �ملاهي؛ خدمات �لرتفيه؛ خدمات �مل�سيف )خدمات �لفنانني للرتفيه(؛ تنظيم �ملباريات 
�أو �ملناف�سات )للتعليم �أو �لرتفيه(؛ توفري مر�فق �لرتفيه �أو توفري ت�سهيات �لإ�ستجمام؛ خدمات �لنو�دي 
�أو  �لتمثيليات  �لعطات )للرتفيه(؛ عر�س  �لرتفيه؛ خدمات مع�سكر�ت  �لتعليم(؛ معلومات  �أو  )للرتفيه 
�لألعاب  خدمات  �لرتفيه؛  �أو  �لت�سلية  قاعات  خدمات  توفري  �لإ�ستجمام؛  عن  معلومات  �حلية؛  �لعرو�س 
�ملقدمة مبا�سرة عرب �لإنرتنت من �سبكة �لكمبيوتر؛ تنظيم �لأحد�ث �لرتفيهية �لتاأثريية؛ خدمات غرفة 

�ألعاب �لأطفال؛ خدمات مر�كز �لرتفيه؛ خدمات مر�كز �لأ�سرة للت�سلية و�لرتفيه
�لو�قلعة بالفئة: 41

�لحمر  باللون  بحروف لتينية   BRICOBILANDIA كلمة  عبارة عن  �لعامة  �لعامة:  و�سف 
و�ل�سفر  �لللغللامللق  و�لزرق  و�لزرق  �لللغللامللق  و�لحللمللر  �لحللمللر  بللاللللو�ن  ملللبللاين  كللاريللكللاتللريي  ر�للسللم  فوقها 

و�لربتقايل و�لخ�سر و�لخ�سر �لغامق و�لبي�س
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314177         بتاريخ: 2019/07/21
با�سللم: جنوين هوي كانه

وعنو�نه: يل تيان هاملت، جنوين �إك�سا كوموين، دوجن هوجن دي�سرتيكت، تاي بينه بروفين�س، فيتنام
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أور�ق  �ل�سجائر؛  فاتر  �ل�سجائر؛  علب  �ل�سجائر؛  �سناديق  معباأة؛  �سجائر  �ل�سجائر؛  �لتبغ؛  �ل�سيجار؛ 
�ل�سجائر؛ �أور�ق فاتر �ل�سجائر؛ �أدو�ت �ملدخنني

�لو�قلعة بالفئة: 34
باللون  ب�سكل خا�س بحروف لتينية  Black Owl مكتوبة  �لعامة عبارة عن كلمات  �لعامة:  و�سف 

�ل�سود
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314178         بتاريخ: 2019/07/21
با�سللم: جنوين هوي كانه

وعنو�نه: يل تيان هاملت، جنوين �إك�سا كوموين، دوجن هوجن دي�سرتيكت، تاي بينه بروفين�س، فيتنام
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أور�ق  �ل�سجائر؛  فاتر  �ل�سجائر؛  علب  �ل�سجائر؛  �سناديق  معباأة؛  �سجائر  �ل�سجائر؛  �لتبغ؛  �ل�سيجار؛ 
�ل�سجائر؛ �أور�ق فاتر �ل�سجائر؛ �أدو�ت �ملدخنني

�لو�قلعة بالفئة: 34
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة XIN بحروف لتينية باللون �ل�سود

�ل�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314716         بتاريخ: 2019/07/29
با�سللم: �سركة �ي تي ��س �ر�سوي خلدمات �ل�سياحية �مل�ساهمة

وعنو�نه: مريديفينكوي ماه. نور �سوك جي بلوك 11/1 كاديكوي، ��سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت
�لو�قلعة بالفئة: 43

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة etstur بحروف لتينية باللون �لحمر
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314873         بتاريخ: 2019/07/31
با�سللم: يا�سار دونديورما يف جيد� ماّديلريي �أنونيوم �سريكيتي

وعنو�نه: جازيانتيب كار�يولو �وزري، �يركينيز ميفكيي 5. كيه �أم، كاهر�مامنار�س / تركيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لغايات جتارية  �لتجارية  �ملعار�س  تنظيم  �إعانية؛  �أو  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم  و�لإعللان؛  �لدعاية 
�أو �إعانية؛ ت�سميم �ملو�د �لإعانية؛ توفري �سوق عرب �لإنرتنت للم�سرتين و�لبائعني لل�سلع و�خلدمات؛ 
�لبيانات  جتميع  لاآخرين؛  �ل�سحف  يف  �لإ�للسللرت�ك  تنظيم  �ل�سكرتارية؛  خدمات  �ملكتبي؛  �لن�ساط  تفعيل 
�لإح�سائية؛ تاأجري �لآلت و�ملعد�ت �ملكتبية؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ �لرد على �لهاتف 
للم�سرتكني غري �ملوجودين؛ ��ست�سار�ت �إد�رة �لأعمال؛ �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ و�إد�رة وتوجيه �لأعمال؛ 
�ملحا�سبة و م�سك �لدفاتر؛ خدمات وكالت �ملعلومات �لتجارية؛ توظيف �لأفر�د؛ خدمات وكالت �لتوظيف؛ 
خدمات وكالت �ل�ستري�د و�لت�سدير؛ تعيني �ملوظفني؛ �لبيع باملز�د �لعلني؛ خدمات جتميع ل�سالح �لغري 
�ملعاجلة؛  �للحوم  منتجات  و�ل�سيد؛  �لدو�جن  وحلوم  و�لأ�سماك  �للحوم  بها  و�ملعنى  �لب�سائع  من  ت�سكيلة 
�لبقول �ملجففة؛ ح�ساء، مرق �للحم؛ �لزيتون �ملعالج، معجون �لزيتون؛ �حلليب ومنتجات �حلليب؛ �لزبدة؛ 
�لزيوت �ل�ساحلة لاأكل؛ �لفو�كه و�خل�سرو�ت �ملجففة و �ملعاجلة و�ملجمدة و�ملطبوخة و�ملدخنة و�ململحة؛ 
معجون �لبندورة؛ �ملك�سر�ت �ملعاجلة و�لفو�كه �ملجففة كوجبات خفيفة؛ �لبندق �لقابل للدهن وزبدة �لفول 
�ل�سود�ين؛ طحينية )عجينة بذور �ل�سم�سم(؛ �لبي�س وم�سحوق �لبي�س؛ رقائق �لبطاطا و �لقهوة و�لكاكاو؛ 
�أو �لكاكاو؛ �مل�سروبات �لتي ��سا�سها �ل�سوكولته؛ �لبا�ستا )�ملعكرونة(، قطع  �مل�سروبات �لتي ��سا�سها �لقهوة 
�أ�سا�سها  �ملخابز  ومنتجات  معجنات  رقيقة(؛  )معكرونة  نودلز  )�لدمبلينج(،  �ملح�سوة  �لعجني  من  �سغرية 
�لدقيق؛ �حللويات �أ�سا�سها �لدقيق و�ل�سوكولتة؛ خبز، �سيميت )كعك تركي على �سكل حلقة مغطاة ببذور 
��سا�سها �لعجني  �أو كيك، بقاوة )حلويات  �أو �سندوي�سلت، فطائر، كعك  �ل�سم�سم(، فطرية �للحم، �سطائر 
�لك�سرتد، حلوى  �لبودينغ،  �ل�سر�ب؛ حلوى  �أو  بالقطر  �لعجني مغلفة  ��سا�سها  بالقطر(؛ �حللويات  مغلفة 
للمو�د  �لتو�بل  �لطعام؛  لغايات  �لعكرب  �لب�سري،  لا�ستهاك  �لنحل  �لغر�ء  �لع�سل،  �لأرز،  من  �لبودينغ 
�ل�سل�سات )�لتو�بل(، �سل�سة �لطماطم. �خلمرية، م�سحوق �خلبيز؛  �لغذ�ئية، فانيا )منكهات(، بهار�ت، 
�حللويات،  �ملثلج؛  �ل�ساي  �ل�ساي،  �مل�سحوق؛  �ل�سكر  �ل�سكر،  مكعبات  �ل�سكر،  للطعام؛  ن�سا  �سميد،  طحني، 
بوظة  �مل�سغ؛  علكة  )ويللفللر(؛  رقللائللق  �سكل  على  �لب�سكويت  �له�س،  �لب�سكويت  �لب�سكويت،  �ل�سوكولته، 
)�أي�سكرمي(، مثلجات �ساحلة لاأكل؛ �مللح؛ �لأغذية �خلفيفة ��سا�سها �حلبوب، �لف�سار �أو �لبو�سار، م�سحوق 
�ل�سوفان، رقائق �لذرة، حبوب �لإفطار، �لقمح �ملجهز لا�ستهاك �لب�سري، �ل�سعري �مل�سحوق لا�ستهاك 
�لب�سري، �ل�سوفان �ملجهز لا�ستهاك �لب�سري، حبوب �جلاود�ر �ملجهزة لا�ستهاك �لب�سري، �لأرز؛ دب�س 
لجل �لطعام من �جل متكني �لزبائن من معاينة ب�سهولة و�سر�ء هذه �لب�سائع ميكن تقدم هذه �خلدمات 
من خال متاجر �لبيع بالتجزئة �أو �أ�سو�ق �لبيع باجلملة �أو بو��سطة �لو�سائط �لإلكرتونية �أو كتالوجات 

�لطلب عرب �لربيد �ملبا�سر
�لو�قلعة بالفئة: 35

�لكحلي يف منت�سفها ر�سمة حبة  باللون  icemar باحرف لتينية  �لعامة عبارة كلمة  �لعامة:  و�سف 
بوظة على د�ئرة باللون �لحمر و�لبني و�لخ�سر و�لبي�س 

�ل�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / قم�سية للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 314874         بتاريخ: 2019/07/31
با�سللم: يا�سار دونديورما يف جيد� ماّديلريي �أنونيوم �سريكيتي

وعنو�نه: جازيانتيب كار�يولو �وزري، �يركينيز ميفكيي 5. كيه �أم، كاهر�مامنار�س / تركيا
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�يو�ء  �لنهارية؛  دور �حل�سانة  �ملوؤقتة،  �لإقامة  �ملوؤقت؛ حجز  �ليللو�ء  و�مل�سروبات؛  خدمات توفري �لطعمة 
�حليو�نات، خدمات �ملقاهى، تقدمي �لطعام و�ل�سر�ب وم�ستلزماتها، خدمات �ملطاعم

�لو�قلعة بالفئة: 43
�لكحلي يف منت�سفها ر�سمة حبة  باللون  icemar باحرف لتينية  �لعامة عبارة كلمة  �لعامة:  و�سف 

بوظة على د�ئرة باللون �لحمر و�لبني و�لخ�سر و�لبي�س 
�ل�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أغ�سط�س 2019   �ملودعة حتت رقم: 315728 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  10 يوليو 2019 

 با�سللم: تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت �إ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن 
 وعنو�نه:1، 1-ت�سومي، تويود�-ت�سو، كاريا-�سي �يت�سي-كني 448-8651، �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
)فاتر(  مر�سحات  �لللهللو�ء؛  وطللو�حللني  �ملياه  طو�حني  بخاف  كهربائي،  غري  رئي�سي  حمللرك  من  �أجلللز�ء 
لل�سيار�ت؛  �لوقود  خايا  لبطاريات  ح�سرياً  ت�ستخدم  هللو�ء  )فاتر(  مر�سحات  �لتربيد؛  هللو�ء  لتنظيف 
للمكائن؛  هلللو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للمحركات؛  هلللو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للللللهللو�ء؛  )فللاتللر(  مر�سحات 

مر�سحات )فاتر( هو�ء ملحركات �ل�سيار�ت.
 �لو�قلعة بالفئة:  7 

و�سف �لعامة:  تتكون �لعامة من �حلرفني �لاتينيني »T« و »B« مكتوبني بخط مميز.
 �ل�سللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أغ�سط�س 2019   �ملودعة حتت رقم: 315730 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  10 يوليو 2019 

 با�سللم: تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت �إ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن 
 وعنو�نه:1، 1-ت�سومي، تويود�-ت�سو، كاريا-�سي �يت�سي-كني 448-8651، �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
هو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للهو�ء؛  )فللاتللر(  مر�سحات  و�خلللايللا؛  للبطاريات  ملحقات  وخللايللا؛  بطاريات 

ت�ستخدم ح�سرياً لبطاريات خايا �لوقود لل�سيار�ت. 
 �لو�قلعة بالفئة:  9 

و�سف �لعامة:  تتكون �لعامة من �حلرفني �لاتينيني »T« و »B« مكتوبني بخط مميز.
 �ل�سللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أغ�سط�س 2019   �ملودعة حتت رقم: 315731 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  10 يوليو 2019 

با�سللم: تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت �إ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن
 وعنو�نه:1، 1-ت�سومي، تويود�-ت�سو، كاريا-�سي �يت�سي-كني 448-8651، �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
)فاتر(  مر�سحات  �لللهللو�ء؛  وطللو�حللني  �ملياه  طو�حني  بخاف  كهربائي،  غري  رئي�سي  حمللرك  من  �أجلللز�ء 
لل�سيار�ت؛  �لوقود  خايا  لبطاريات  ح�سرياً  ت�ستخدم  هللو�ء  )فاتر(  مر�سحات  �لتربيد؛  هللو�ء  لتنظيف 
للمكائن؛  هلللو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للمحركات؛  هلللو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للللللهللو�ء؛  )فللاتللر(  مر�سحات 

مر�سحات )فاتر( هو�ء ملحركات �ل�سيار�ت.
 �لو�قلعة بالفئة:  7 

.»MIRO « و�سف �لعامة:  تتكون �لعامة من �حلرفني �ل�سينني �ملكتوبان ب�سكل مميز لكلمة
 �ل�سللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أغ�سط�س 2019   �ملودعة حتت رقم: 315732 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  10 يوليو 2019 

 با�سللم: تويوتا بو�سوكو كابو�سيكي كاي�سا، تعمل حتت �إ�سم تويوتا بو�سوكو كوربوري�سن 
 وعنو�نه:1، 1-ت�سومي، تويود�-ت�سو، كاريا-�سي �يت�سي-كني 448-8651، �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
هو�ء  )فللاتللر(  مر�سحات  للهو�ء؛  )فللاتللر(  مر�سحات  و�خلللايللا؛  للبطاريات  ملحقات  وخللايللا؛  بطاريات 

ت�ستخدم ح�سرياً لبطاريات خايا �لوقود لل�سيار�ت. 
 �لو�قلعة بالفئة:  9 

.»MIRO « و�سف �لعامة:  تتكون �لعامة من �حلرفني �ل�سينني �ملكتوبان ب�سكل مميز لكلمة
 �ل�سللرت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  1  �شبتمرب  2019 العدد 12719 
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عربي ودويل

�لأحز�ب  �أقامته  �لذي  �ل�سحي” 
�لتقليدية.

متنوع  �ئللللتللللاف  تلل�للسللكلليللل  ميلللكلللن 
يف وليللللة �للسللاكلل�للسللونلليللا، بللني حزب 
�لدميقر�طي  �مل�سيحي  �لحتللللاد 
و�حلزب �ل�سرت�كي �لدميقر�طي 
و�خل�سر، لغر�س ب�سيط وهو منع 
�جل  مللن  �لللبللديللل  حللزب  ��ستياء 
دري�سدن.  يف  �ل�سلطة  على  �ملانيا 
ويف هللذ� خمللاطللرة بللزيللادة غ�سب 
�لذين  �للل�للسللاخللطللني،  �لللنللاخللبللني 

تعبو� من �لعيب �لأجهزة. 
ي�ستكي  »لي�س لل�سيا�سيني روؤية”، 
يغريه  �للسلليللمللنلليللتللز،  ملللن  مللتللقللاعللد 
�لبديل  حللزب  ل�سالح  �لت�سويت 
من �جل �ملانيا، وهو حزب، كما هو 
�حلال يف فرن�سا، يعزف على وتر 

رف�س �لأحز�ب �لتقليدية.
�ليمني  فلللاإن  كللنلل�للسلله،  يف  ف�سل  �إذ� 
�ملزيد  بك�سف  �سيكتفي  �ملللتللطللرف 
“�ل�ستبل�سمنت”  ثلللغلللر�ت  ملللن 

وعيوبه.
عن لوفيغارو

�أنللله يللرفللع �حللللرج و�لعقد  كما لللو 
�لللذيللن يزعمون  �لللنللاخللبللني  علللللى 
�أنللهللم مللنللبللوذون يف بلللللد غللالللبللاً ما 
�ملتطرف  �لللليلللملللني  بلللللني  يللللربللللط 

وتاريخ �لنازية �لد�مي.
يف ولية �ساك�سونيا، وح�سب معهد 
�جل  من  �لبديل  �سيح�سل  �إن�سا، 
مقارنة  نللقللطللة   15 علللللى  �أملللانلليللا 
بفارق   ،2014 علللام  بللانللتللخللابللات 
�أربللللللع نلللقلللاط فللقللط علللن �لحتللللاد 
و�لذي  �لللدميللقللر�طللي،  �مل�سيحي 
�ملركز  علللللللى  ذللللللك  مللللع  يلللحلللافلللظ 

�لأول. 
ويف بر�ندنبورغ، بل 25 باملائة من 
نلللو�يلللا �لللتلل�للسللويللت، �للسلليللكللون حزب 
قدم  على  �ملانيا  �جللل  من  �لبديل 
�ل�سرت�كي  �حللللزب  مللع  �مللل�للسللاو�ة 
�لدميقر�طي، �لذي يقود �ملنطقة 
مللنللذ ثلللاثلللني علللاملللا، ملللن خال 
حتللالللف يلل�للسللاري. و�حللتللمللال روؤية 
حللزب �لللبللديللل مللن �جللل �ملللانلليللا يف 
�ل�سلطة، يخيف قطاعات عري�سة 
�لتي يئ�ست  �لأملللاين،  �ملجتمع  من 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�مل�سّيل  �لللغللاز  �أملل�للس  �ل�سرطة  �أطلقت 
تظاهرة  تلللفلللريلللق  مللللحلللاوللللة  للللللللدملللوع 
حيث  كونغ  هونغ  بللرملللان  قللرب  عنيفة 
حتدى ع�سر�ت �آلف �لأ�سخا�س قر�ر 
لجتياح  و�لأمللللطللللار  �لللتللظللاهللر  مللنللع 
�لربيطانية  �مل�ستعمرة  يف  عدة  �أحياء 

�ل�سابقة، جمدد�.
ترخي�س  عللدم  بللّررت  �ل�سرطة  وكانت 
�ل�سبت  �جلديدة  �حلا�سدة  �لتظاهرة 
مذكرًة  عنف  �أعللمللال  ح�سول  بخطر 
كانت  �لتي  �ملا�سي،  �لأحللد  مبو�جهات 
�لأخلللطلللر مللنللذ بلللدء �لحللتللجللاجللات يف 

حزير�ن يونيو.
وبعد ظهر �ل�سبت، �نت�سرت ح�سود من 
 - �لأ�سود  �للون  يرتدون  �ملتظاهرين 
رمز �حلركة - يف �سو�رع �أحياء عدة يف 
�سبه  بحكم  تتمتع  �لتي  �ملنطقة  قلب 
كونغ،  هونغ  “��ستعادة  وهتفو�  ذ�تللي. 
�لتوتر  حدة  و�رتفعت  ع�سرنا«.  ثللورة 
جمموعة  بلللد�أت  عندما  �لللظللهللر،  بعد 
بر�سق  �مللللتللل�لللسلللدديلللن  ملللللن  �لللسلللغلللرية 
�سرطيني  علللللى  حلللجلللارة  مللتللظللاهللريللن 
كانو� يقفون حول �ملجّمع �لذي ي�سّم 
�ملحلي”  “�لربملان  �لت�سريعي  �ملجل�س 

ومقّر حكومة هونغ كونغ.
�لنار  ملللتلللظلللاهلللرون  �أ�للللسللللرم  ومللل�لللسلللاء، 
بلللحلللاجلللز كلللبلللري قللللللرب �مللللللقلللللّر �للللعلللام 
يف  �سحايف  �أفلللاد  مللا  ح�سب  لل�سرطة، 

�ل�سيا�سية  طللبللقللتللهللا  روؤيللللللة  ملللن 
حتتوي تقدم هذ� �حلزب.

مبدا “الطوق ال�صحي«
حتت �سعار “متحدون” �لذي بّث 
عرب �سبكات �لتو��سل �لجتماعي، 
قام ع�سر�ت �لآلف من �ل�سخا�س 
�ملتطرف  �للليللمللني  �للسللد  مبلل�للسللرية 
در�للللسللللدن،  يف  �أغلل�للسللطلل�للس   24 يف 
عا�سمة �ساك�سونيا. تعبئة �أ�سعدت 
�ملللللدين  “�ملجتمع  مللنللظللملليللهللا. 

�لنلل�للسللحللاب مللن �لللتللحللالللف �لذي 
�مل�سيحي  �سكله مع حللزب �لحتللاد 
�مل�ستوى  علللللللى  �لللللدميللللقللللر�طللللي 
حكومة  ي�سعف  ممللا  �لللفلليللدر�يل، 
�أجنلليللا مللريكللل. قلللر�ر، �إن وجد، 

لن يتخذ قبل نهاية �لعام.
مللللن نلللاحللليلللة �أخلللللللللرى، لللللن متنع 
�لللللللللهللللللللزميللللللللة �ل�لللللللسلللللللرت�كللللللليلللللللني 
�لدميقر�طيني من �ل�ستمر�ر يف 
�لإقليمي،  �مللل�للسللتللوى  علللللى  �حلللكللم 
“�لطوق  مللللللبللللللد�  حلللللكلللللم  حتلللللللت 

�أو  �مل�سيحي �لدميقر�طي  �لحتاد 
يعد  مل  وبالتايل،  �خل�سر.  حللزب 
جماًل  �جتماعية،  كقوة  حلزبنا، 
يقول  �ملبارزة”،  هلللذه  يف  كلللبلللرًي� 
هللانللكللا كلليللللل�للسللي، مللر�للسللح �حللللزب 
�ل�للللسللللرت�كللللي �لللللدميللللقللللر�طللللي يف 

�ساك�سونيا.
وقد توؤدي هزمية �إ�سافية للحزب 
�ل�سرت�كي �لدميقر�طي يف هاتني 
�جلناح  ت�سجيع  �إىل  �ملللنللطللقللتللني، 
�لي�ساري للحزب على �لدعوة �إىل 

�لتاعب  ب�سدة على عدم  م�سمم 
�أحد  باد�خ�سي  رود�بللا  يقول  به”، 

قادة �حلركة. 
ملللن جللانللبلله، ل يللللرتدد جللللزء من 
�للل�للسللحللافللة �لأمللللانللليلللة، مللن و�سف 
بالنازيني.  �ملتطرف  �ليمني  قللادة 
و�جلللللمللللعللللة، كلل�للسللفللت جملللللللة دير 
زعيم  �أن  �لأ�لللسلللبلللوعللليلللة،  �للسللبلليللغللل 
�لللللبللللديللللل مللللللن �جلللللللل �ملللللانلللليللللا يف 
كالبيتز،  �أنللدريللا�للس  بللر�نللدنللبللورغ، 
م�سرية  يف   2007 عللللام  �لللسلللارك 

�لذهبي  �للللفلللجلللر  حلللللزب  نللظللمللهللا 
�للللللنلللللازي �جللللللديلللللد، حللليلللث عمد 
�ل�سليب  بتعليق  �مل�ساركني  بع�س 

�ملعقوف على �سرفة فندقهم.
�لنتخابية،  �ل�سطرجن  رقعة  على 
�للللللسلللللليللللللكللللللون �ل�للللللللسللللللللرت�كلللللللليللللللللون 
�لدميقر�طيون، �سركاء �لئتاف 
�لكبري يف برلني، �أول من يتحمل 
وطاأة �خرت�ق �ليمني �لر�ديكايل، 
باخلونة  و�لللسلللفلللهلللم  يلللتلللم  حللليلللث 
بع�س  قلللبلللل  مللللن  �ل�لللسلللرت�كللليلللني 

حزب  يللتللجللاوزهللم  �أو  مللوؤيللديللهللم، 
�خل�سر، �لذي ينمو حالًيا بقوة.

يللفللقللد �حلزب  �أن  وهلللكلللذ�، ميللكللن 
مرتبته  �لدميقر�طي  �ل�سرت�كي 
ل  بينما  بللر�نللدنللبللورغ،  يف  �لأوىل 
يجمع �أكرث من 8 باملائة من نو�يا 
�ساك�سونيا.  وليلللة  يف  �لت�سويت 
و”يوم �لأحد، �سينظر �لكثريون يف 
ل�سالح  �لت�سويت  فقط:  خيارين 
�أو  �ملانيا،  �جللل  مللن  �لبديل  حللزب 
باإعطاء �سوتهم حلزب  معار�سته 

تظاهر�ت  مللع   ،1997 علللام  �للل�للسللني 
بع�سها  يومية حتللّول  �سبه  وحتللّركللات 
�إىل مو�جهات عنيفة مع قو�ت �لأمن. 
تو�جهه  م�سبوق  غللري  �لللو�للسللع  وهلللذ� 
بحكم  تتمتع  �لللتللي  �ملنطقة  �سلطات 
مطالب  �ّت�سعت  ب�سعوبة.  ذ�تللي  �سبه 
�حلركة لت�سمل �لتنديد بنفوذ �ل�سني 
�مللللتلللز�يلللد يف هلللونلللغ كلللونلللغ وبلللرت�جلللع 

�حلريات.
نف�سها  على  ُتطلق  متظاهرة  وتللقللول 
��سم وونغ وتعمل كمحا�سبة “�إما �لآن 
مل  ولللد�ن  “لدي  وت�سيف  �أبد�”.  �أو 
ند�فع  نحن  هنا.  جّدتهما  لكن  ياأتيا 
�لتظاهر  عللن �حلللفللاظ على �حلللق يف 

للجيل �ملقبل«.
�ل�سنوية  ذكللللرى  �للل�للسللبللت  وُتللل�لللسلللادف 
تنظيم  بلللكلللني  للللرفللل�لللس  �خللللامللل�لللسلللة 
�نللتللخللابللات بلللالقلللرت�ع �لللعللام يف هونغ 
�للسللر�رة �نطاق  قلللر�ر �سكل  كللونللغ، يف 
�ّت�سمت  �للللتلللي  �ملظات”  “حركة 
هونغ  يف  �لتظاهر�ت  مللن  يللومللاً  بل79 
�لأر�سية  وهللّيللاأت   ،2014 عللام  كونغ 

لاحتجاجات �حلالية.
�لتي  �لتعبئة  �نتهت  �ملطاف،  يف نهاية 
كللانللت �آنللللذ�ك تللاريللخلليللة، مللن دون �أي 
تللنللازل مللن جللانللب �حلللكللومللة �ملركزية 
�حلاليني  �ملتظاهرين  �أمللا  �ل�سينية. 
فلللهلللم مللل�لللسلللملللملللون علللللللى عللللللدم تلللرك 
حركتهم متوت ببطء، لذلك يعتمدون 

�لبتكار يف �أ�ساليب حتركاتهم.

وا�سنطن تفر�س عقوبات على الناقلة الإيرانية 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

د�ريا”  “�أدريان  �لإير�نية  �لنفط  ناقلة  على  عقوبات  �ملتحدة  �لوليات  فر�ست 
حتد  يف  �سوريا  �إىل  �لنفط  تنقل  بلاأنها  موثوقة”  “معلومات  لديها  �أن  و�أكللدت 

لعقوبات و��سعة مفرو�سة على نظام �لرئي�س ب�سار �لأ�سد.
�حتجزتها قو�ت ��لبحرية �مللكية  و�ل�سفينة �لتي كانت حتمل ��سم “غري�س 1”، 
تنقل  باأنها  لا�ستباه  �أ�سابيع  ل�ستة  طللارق  جبل  يف  متوز/يوليو  يف  �لربيطانية 

�لنفط �إىل دم�سق، حليفة طهر�ن.
و�أفرجت �سلطات جبل طارق وهي �أر�س بريطانية، عن �ل�سفينة رغم �عرت��س 
�لوليات �ملتحدة بعد �أن قالت �إنها تلقت �سمانات خطية من �إير�ن باأن �ل�سفينة 

لن تتوجه �إىل دول م�سمولة بعقوبات يفر�سها �لحتاد �لأوروبي.
�ل�سفينة.  وجهة  ب�ساأن  وعللود  �أي  قطعت  تكون  �أن  لحللق  وقللت  يف  طهر�ن  ونفت 
وكتب وزير �خلارجّية �لأمريكي مايك بومبيو م�ساء �جلمعة يف تغريدة “لدينا 

معلومات موثوقة باأن �لناقلة يف طريقها �إىل طرطو�س، ب�سوريا«.
و�أعلنت وز�رة �خلز�نة �لأمريكية �أن �ل�سفينة “ملكّيًة م�سادرة” وفًقا لقر�ر يتعلق 
مبكافحة �لإرهاب و”كل من يقدم �لدعم +لدريان د�ريا 1+ يو�جه خطر فر�س 
�أخيلي�س كومار م�ستهدف  �لناقلة  فاإن قبطان  �لقر�ر  وبح�سب  عقوبات عليه”. 
�ي�سا بهذه �لعقوبات. ومنذ �أن �سمحت لها �سلطات جبل طارق باملغادرة، جتوب 
�ل�سفينة تكهنات عدة.  �ملتو�سط، ويثري كل تغيري يف �جتاه  �لبحر  د�ريللا  �دريللان 
جزيرة  مللن  �ل�سمال  �إىل  �مللليللاه  يف  �ل�سفينة  كللانللت  غ  ت   07،45 �ل�ساعة  وعللنللد 

قرب�س، بح�سب موقع “مارين تر�فيك” �لذي ير�سد حركة �ملاحة.
وكان لبنان قد نفى ما �أعلنه وزير �خلارجية �لرتكي مولود ت�ساو�س �وغلو من �أن 
مو�نئه �ست�ستقبل ناقلة �لنفط �لير�نية �ملحملة ب2،1 مليون برميل من �لنفط 

تبلغ قيمتها حو�ىل 140 مليون دولر.
وفيما نفت �ير�ن بيع �لنفط �إىل دم�سق، يقول �خلرب�ء �إن �ل�سيناريو �ملرجح هو 
�سوري.  �لنهائية هي مرفاأ  �لوجهة  فيما  �أخللرى،  �إىل  �سفينة  نقل �حلمولة من 
�أدريللان د�ريا �ملدرجة،  �آخر وجهات  �أن  و�أظهرت مر�قبة حركة �ملاحة �لبحرية 

وهي لي�ست بال�سرورة �مليناء �ملو�فق عليه، كانت يف تركيا.

�أطلقت �ل�سرطة  وكالة فر�ن�س بر�س. 
�لغاز �مل�سّيل للدموع ملحاولة تفريقهم 
فللليلللملللا �خلللللللرتق �مللللحلللتلللّجلللون حلللو�جلللز 
�لأمن  قللو�ت  ور�سقو�  �لربملان  حماية 

بزجاجات حارقة.
وتعّر�س �لربملان لاقتحام و�لتخريب 
�لذكرى  يف  متوزيوليو،  من  �لأول  يف 

�لربيطانية  �مل�ستعمرة  لإعللادة  �لل22 
�ل�سابقة �إىل �ل�سني.

جمموعة  نللظللمللت  �لللسلللابلللق،  وقللللت  ويف 
�أ�للسللخللا�للس ملل�للسللرية قلللرب مللقللّر رئي�سة 
لم،  كاري  �ملحلية  �لتنفيذية  �ل�سلطة 
وهو �ملقّر �ل�سباق للحاكم �لربيطاين 
“فيكتوريا  جللبللل  �للسللفللوح  علللللى  ويللقللع 

�ملتظاهرين  غ�سب  لم  وتثري  بيك«. 
�لقانون  م�سروع  ر�سمياً  �سحبها  لعدم 
�ملثري للجدل �لذي ين�ّس على ت�سليم 
�ملطلوبني لل�سني و�سكل يف حزير�ن/

يونيو �سر�رة �نطاق �لتعبئة.
وتللظللاهللرت جمللمللوعللة �أخللللرى يف حّي 
“كوزو�ي باي” �لتجاري وكان مكتظاً 

كللمللا كللل يلللوم �للسللبللت. ويللقللول متظاهر 
�أطلللللللق علللللى نللفلل�للسلله ��لللسلللم جللللاي “�أنا 
�لتظاهر”.  عللو�قللب  لأو�جلللله  م�ستعّد 
و�أ�ساف “لكن نحن، �أبناء هونغ كونغ، 

لدينا حرية �لتجّمع«.
هونغ  متّر  �أ�سهر،  ثاثة  قر�بة  ومنذ 
كللونللغ بللاأ�للسللو�أ �أزملللة منذ �إعللادتللهللا �إىل 

اليمني املتطرف يف اختبار اإقليمي حا�صم:

املانيا: حتالف اجنيال مريكل على كر�سي هزاز...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

وبراندنبورغ  �صاك�صونيا  ت�صكل  لــربلــني،  جــارتــان 
�صاللة  كانت  حيث  برو�صيا،  من  جــزًء  قــرون  طيلة 
منهما  كل  كان  �صلطتها.  احكمت  قد  هوهينزولرين 
ينتمي اإىل جمهورية اأملانيا الدميقراطية زمن احلرب 

الباردة اىل ان اأ�صبحت ليبزيغ يف �صاك�صونيا، معقل 
عاًما،  ثالثني  قبل  ال�صرقية  اأملانيا  يف  الحتجاجات 

مما اأدى يف النهاية اإىل �صقوط اجلدار.
املتطرف  اليمني  فان  �صبتمرب،   1 الأحد،  اليوم  لكن، 
هو الذي يحلم بجعل هاتني املنطقتني املخترب احلي 
لواحدة  تاريخه  يف  مرة  لأول  غــزوه  بعد  لأفكاره، 

التي  الالمركزية  الأقل، وال�صتفادة من  منهما على 
متنح احلكومات املحلية �صالحيات �صيا�صية وا�صعة.

والقوي  الب�صيط  الخـــرتاق  ن  احلـــالت،  كــل  ويف 
من  البديل  حلــزب  الـــراأي،  ا�صتطالعات  يف  املتوقع 
اله�س  التحالف  لتقوي�س  كافًيا  �صيكون  اأملانيا،  اجل 
لأجنيال مريكل، الذي يحكم البالد دون انقطاع منذ 

حزب  حزبها،  التحالف  هذا  ويجمع  �صنوات.  �صت 
واحلزب  املحافظ،  الدميقراطي  امل�صيحي  الحتــاد 

ال�صرتاكي الدميقراطي. 
األك�صندر  املتطرف  احلــزب  با�صم  الناطق  حث  وقد 
احــرارًا  “كونوا  قائال  �صيمنيتز  مدينة  يف  غولند 

وابقوا اأملان”، 

�ألك�سندر غولند.. كونو� �حر�ر�ً و�بقو� �أملان

��سرت�كيون يطالبون بالن�سحاب من �لئتاف

حتالف مريكل يف خطر �حلزب �ل�سرت�كي �كرب �خلا�سرين

�ليمني �ملتطرف يكت�سح �لملان بالتدرج

هزمية اإ�صافية للحزب ال�صرتاكي �صت�صجع جناحه الي�صاري على الدعوة اإىل الن�صحاب من التحالف

اإن مل يكن�صه، �صيكتفي اليمني املتطرف بك�صف املزيد من ثغرات »ال�صتبل�صمنت« وعيوبه
�سيدفع ال�سرتاكيون الدميقراطيون فاتورة اخرتاق اليمني الراديكايل يحلم اأق�سى اليمني بجعل �ساك�سونيا وبراندنبورغ املخترب احلي لأفكاره

مواجهات عنيفة يف حميط برملان هونغ كونغ  
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

�لدورة  فعاليات  �أم�س،  �لإملللار�ت،  تللر�ث  لنادي  �لتابع  �ل�سبابي  �لعني  مركز  �ختتم 
�لرت�ثية يف �لهجن، �لتي نظمها �ملركز حتت عنو�ن “خربة �لأجد�د تنقل لاأبناء”، 

�لللدورة و�أو�سح خليفة  �إكمال  حيث مت يف ختامها تكرمي �لطاب �لذين جنحو� يف 
�لطاب  باإك�ساب  �أهللد�فللهللا  حققت  �للللدورة  �أن  �لللعللني،  مركز  مدير  �ل�سام�سي  بطي 
�لللدورة باختبار  “�ختتمت  �أهم مفرد�ت �لرت�ث وهي �لإبللل، و�أ�ساف:  �خلربة باأحد 
�ملطية  �متطاء  �إىل  تركيب �خلطام  �لهجن من  مع  �لتعامل  للمنت�سبني يف طريقة 

وتوجيهها و�ل�سري بها، وذلك بح�سور �أولياء �لأمور �لذين عربو� عن ر�ساهم �لتام 
عن �لدورة و�أهد�فها ومدى ��ستفادة �ملنت�سبني منها، وعربو� عن �سكرهم لنادي تر�ث 
�ل�سمو  نهيان ممثل �ساحب  �آل  ز�يللد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ر�أ�سه  �لإمللار�ت وعلى 
رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي« وقدمت �لدورة  للطاب يف �أ�سبوعها �لأول �سرحاً لدور 

�لهجن منذ �لقدم يف جمتمع �لإمللار�ت، ونظمت ور�س عمل يف �لأ�سبوع �لثاين عن 
كيفية �لتعامل مع �لهجن، بينما خ�س�س �لأ�سبوع �لثالث لل�سرح �لنظري و�لعملي 
�لأخري  �لأ�للسللبللوع  كللان  فيما  �ملطية،  على  و�سعه  وكيفية  و�أجللز�ئلله  �ملطية  عتاد  عللن 

خم�س�ساً للتطبيق �لعملي لطريقة �متطاء �لهجن

•• بادن بادن-الفجر

جنلللحلللت دولللللللة �لإمللللللللللار�ت يف �إعللللللادة 
�أملانيا  �إىل  �لللعللربلليللة  �خللليللل  �للسللبللاقللات 
من جديد بعد غيابها لفرتة طويلة 
�لتو�فق  بتحقيق  جللهللودهللا  وتللوجللت 
بني منظمي �ل�سباقات و�حتاد �خليل 
��ستعادة  �أثلللملللر  ملللا  �لأمللللللاين  �لللعللربللي 
�حل�سور �لعاملي لتلك �ل�سباقات عرب 
بللو�بللة كللاأ�للس �للسللاحللب �للل�للسللمللو رئي�س 
�لأ�سيلة  �لللعللربلليللة  للخيول  �لللدولللة 
�سمن  تللقللام  �لللتللي  �ل�سابعة  بجولتها 
�ليوم  و�لع�سرين  �ل�ساد�سة  �لن�سخة 
�يفزهامي  ملل�للسللمللار  يف   “ �لأحللللد   “
�لع�سبي يف مدينة بادن بادن �لأملانية 
يف �أول �سباق للخيل �لعربي بعد فرتة 
بالتز�من مع عام  �لغياب، وذلك  من 

�لت�سامح.
حتظى  �لتي  �لرعاية  من  و�نطاقا 
بها �سل�سلة �سباقات �لكاأ�س �لغالية من 
قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  دعللم  و  �هلل” 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�يللد  بللن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�سمو  تللوجلليللهللات  ظللل  ويف   ، �مل�سلحة 
�ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�سوؤون  وزيللر  �لللللوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لرئا�سة حتر�س �لإمار�ت على رفعة 
�خللليللل �لللعللربللي و�إعللللاء �للسللاأنلله ودعم 

�مل�سامري  بللجللملليللع  و�مللللربلللني  �ملللللاك 
�إنتاج  زيللادة  على  وت�سجيعهم  �لعاملية 
�ملغفور  لنهج  تغزيز�  �لعربي،  �خليل 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان- 

طيب �هلل ثر�ه-.
في�سل  �لللسلللعلللادة  جللللهللللود  و�أ�لللسلللهلللملللت 
�لللرحللمللاين رئلليلل�للس �لحتلللللاد �للللدويل 
�لأ�سيلة  �لعربية  �خليول  ل�سباقات 
�ملهم  �لللللنللللجللللاح  بللللذلللللك  “�فهار” 
�لإجنللللاز�ت  �سجل  �إىل  ي�ساف  �للللذي 
 “ “ �فللهللار  �لللتللي يحققها  و�ملللكللا�للسللب 
�خليل  �سباقات  تطوير  �سعيد  على 
�لعربي و�لرتقاء به لأعلى �مل�ستويات 
�لرتويجية  �جلللللو�نللللب  جللملليللع  ملللن 
�ملنتجة  �لللللدول  و�لللتلل�للسللريللعلليللة ودعللللم 
و�لعمل  �لللل�لللسلللبلللاقلللات  علللللدد  وزيلللللللللادة 

باملنظومة �لذكية.
�سباق  �إىل  غلللللد�  �لأنلللللظلللللار  وتلللتلللجللله 
�أول  بلللللات  �لللللللذي  �للللغلللالللليلللة  �لللللكللللاأ�للللس 
فرتة  بعد  �لعربية  �خللليللول  �سباقات 
�لنللقللطللاع �لللطللويللل عللن �أملللانلليللا عقب 
�سباقات  لأجللنللدة  مللوؤخللر�  �ن�سمامها 
بادن  حمللطللة  ت�سهد  حلليللث   2019
خيول   7 بللني  حمتدما  تناف�سا  بللادن 
متثل �أقوى مر�بط �خليل �لعربي يف 
�أملانيا و�أوروبا على لقب �ل�سباق �لذي 
1600 مرت �سمن فئة  مل�سافة  يقام 
للخيول من  “ و�ملخ�س�س  “ لي�ستد 
عمر �أربع �سنو�ت فما فوق، مبجموع 

جو�ئز تبلغ 40 �ألف يورو.

�ل�سوط  �للسللمللن  �لللل�لللسلللبلللاق  ويللنللطلللللق 
�لأ�سبوع  “مهرجان  مللللن  �للللثلللاللللث 
�لكبري” �لذي يتاألف من 10 �أ�سو�ط 
و حتت�سنه بادن بادن �لو�قعة جنوب 
غرب �أملانيا و�لتي تعد �ملدينة �لناب�سة 

بالفرو�سية و�سباقات �خليول .
�يلللفلللزهلللامي عام  تللاأ�للسلل�للس ملل�للسللمللار  و 
بد�أ   ،2004 عللللام  ومللنللذ   1858
ي�ست�سيف �لعديد من �سباقات �خليل 
“مهرجان  مللثللل  �للللكلللبلللرية  �لللعللامللليللة 
ومن  �لكبري”  و”�ل�سبوع  �لربيع”، 
ثلللم مللهللرجللان �للسللبللاق �خلللليلللل ومللللز�د 
�أكتوبر  نهاية  يف  يقام  �لللذي  �خليول 

من كل عام.
�أعرق  مللن  �يفزهامي  م�سمار  يعد  و 
�خليل  �سباقات  ومنظمي  م�سامري 
يف �لعامل ويتميز بح�سور جماهريي 
كبري و�سط �أجو�ءه ر�ئعة، وي�ستقطب 
مايني �لزو�ر يف �ملهرجانات �لكبرية 
و�ملللنللا�للسللبللات �لللرتفلليللهلليللة �ملللقللامللة يف 
�لللتللي متثل قللوة �سياحية  بلللادن  بلللادن 
�لكاأ�س  �أملانيا. و يناف�س على لقب  يف 
�لللغللاللليللة �للللتلللي متللثللل �أعللللللرق و �أهلللم 
�لعامل  �سباقات كا�سيكية يف  �سل�سلة 
جمموعة مميزة من �خليول �لقوية 
و ت�سم قائمة �ملر�سحني �ملهر بيلز�م 
�آل  ر��للسللد  بللن  حللمللد�ن  �ل�سيخ  ل�سمو 
�ملالية  وزيللر  دبللي  حاكم  نائب  مكتوم 
وينحدر من ن�سل نظام، وي�سرف على 
وتريجانت  د�ميني  �لفرن�سي  تدريبه 

ويللللقللللوده �للللفلللار�لللس �ليلللرللللنلللدي تاج 
�و�للسلليلله، وبلللد�أ بلليلللللز�م �ملللولللود بتاريخ 
�مل�ساركات  عللامل   2015 فرب�ير   6
 18 بتاريخ  �لأوروبلليللة  �ل�سباقات  يف 
�سان  بللل�لللسلللبلللاق   2018 �أغللل�لللسلللطللل�لللس 
�سيبا�ستيان بفرن�سا وحل ثانيا يف �أول 
م�ساركة له، كما �أن لديه يف �سجله 8 
م�ساركات حتى �لآن كان �آخرها �لفوز 
بلقب �سباق كاأ�س �لوثبة �ستاليونز يف 

م�سمار لت�ست دو بو�س �لفرن�سي.
و يتو�جد �جلو�د “ م�سهور �خلالدية 
“ �لعائد لإ�سطبات �لعذبة ل�ساحب 
عبد�لعزيز  �لأملللللري  �مللللللكللي  �للل�للسللمللو 
�سعود  �آل  عبد�لعزيز  بللن  �أحللمللد  بللن 
�ملحطة  بلللللللقلللب  ملللللوؤخلللللر�  و�مللللللتلللللوج   ،
�لدولة  رئلليلل�للس  لللكللاأ�للس  �لللبلللللجلليللكلليللة 
نهاية  �أقيمت  �لتي  �لعربية  للخيول 
ولينجتون  م�سمار  يف  �ملا�سي  يوليو 

جمدد�  للفوز  م�سهور”   “ ويتطلع 
�ل�سعودية  �نت�سار�ت �خليول  وتعزيز 
�لعربية يف  �سباقات �خليل  يف م�سهد 

�مل�سامري �لأوروبية.
دو  روديلل�للس   “ �أي�سا  �لقائمة  وت�سم 
لوب “ �ملولود بتاريخ 8 مايو 2014 
وي�سرف  د�حلل�للس  ن�سل  مللن  ينحدر  و 
على تدريبه �ملدرب �لفرن�سي ت�سارلز 
�أ�للسللرف على تدريب  جللورديللان �لللذي 
19 �نللتلل�للسللار� يف  وحللقللق  خلليللا   73
يقوده  كما  �خليل  ب�سباقات  م�سريته 
وميلك  فللريلل�للس،  دي  �أدري  �لللفللار�للس 
�جللللو�د 4 �نللتلل�للسللار�ت مللن �أ�للسللل 13 
ملل�للسللاركللة و�للسللبللق للله �لللتللتللويللج بكاأ�س 
�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة للخيول 
�لربيطانية  �مللللحلللطلللة  يف  �للللعلللربللليلللة 
م�سمار  �سهدها  �لللتللي  �ملللا�للسللي  �لللعللام 
دوناك�سرت �سمن �لد�ربي �لإجنليزي 

�لعربي.
ويتو�جد بني �خليول �مل�ساركة �جلو�د 
طلليللف �بلللن عللامللر و�لللفللر�للس جلميلة 
�ألللبللان دو  �مللللدرب �لفرن�سي  بللاإ�للسللر�ف 
�أوليفييه  �لللفللار�للس  وبللقلليللادة  ملليللول 
فلللاز بلقب  �أن  لللله  و�للسللبللق  بلليلل�للسللللليللري، 
�لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�س 
فرن�سا  �لللعللربلليللة مبللحللطللة  للللللخلليللول 
لعام  �لأوروبية  �لفتتاحية للجولت 
لونغ  م�سمار  �سهدها  �لتي   2019
23 م�ساركة  �سامب، وميلك �جلو�د 

و5 �نت�سار�ت.
�جلو�د  �لرت�سيحات  يف  يتو�جد  كما 
“ماكان” ل�ستال �برييتيف، بقيادة 
وينحدر   ، بلليللدروز�  �دو�ردو  �لللفللار�للس 
جعبته  ويف  “د�ح�س”  نلل�للسللل  مللللن 
�ملهمة  �لنت�سار�ت  من  مميز  ر�سيد 
�لأوروبلليللة، فيما يكتمل  �ل�سباقات  يف 
ومادي  �مليلي  بعنوه  �مل�ساركني  عقد 

ل�سطبات �يكلب�س .
�ل�سابعة  �ملللحللطللة  تنظيم  ر�فلللق  وقلللد 
�لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  لكاأ�س 
بادن  يف  �لأ�للسلليلللللة  �لللعللربلليللة  للخيول 
من  و��للسللعللة  ترحيبية  �أ�لللسلللد�ء  بللللادن 
بلل�للسللبللاقللات �خليل  �ملللعللنلليللة  �جللللهلللات 
وملللدربلللي �خليول  وملللربلللي  وملللللاك 
بجانب و�سائل �لإعام �لأملانية �لتي 
�أهمية  و  �لللكللاأ�للس  مكانة  على  �للسللددت 
�لأول  �لأ�سيل  �لعربي  �خليل  �سباق 
�سباقات  ملل�للسللهللد  علللن  �للللغللليلللاب  بللعللد 

�لفرتة  طلللللللو�ل  �للللعلللربللليلللة  �خللللليللللول 
�ملا�سية، وي�سرف على تنظيم �سل�سلة 
رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  كاأ�س  �سباقات 
�لأ�سيلة،  �لعربية  للخيول  �لللدولللة 
�للجنة �لعليا �ملنظمة برئا�سة �سعادة 
�ليبهوين ع�سو �ملجل�س  مطر �سهيل 
�لللوطللنللي �لحتللللادي، و�للسللعللادة في�سل 
�أبوظبي  جمل�س  م�ست�سار  �لرحماين 
�ل�سباقات،  علللام  ملل�للسللرف  �لللريللا�للسللي، 
وذلك بالتن�سيق و�لتعاون مع �لحتاد 

�لملاين ل�سباقات �خليل �لعربية.
من ناحيته �أعرب �سعادة مطر �سهيل 
�لوطني  �ملللجللللل�للس  علل�للسللو  �للليللبللهللوين 
�ملنظمة  �للللللجللنللة  رئلليلل�للس  �لحتللللللادي 
�لدولة  رئي�س  كاأ�س  �سباقات  ل�سل�سلة 
للخيول �لعربية عن فخره و�عتز�زه 
بالدور �لريادي �لكبري �لذي �أحرزته 
�لللدولللة يف هلللذ� �للل�للسللدد بللدعللم �سمو 
�آل نهيان  ز�يلللد  بللن  �للل�للسلليللخ مللنلل�للسللور 
�سباقات  بللعللودة  �لكبرية  و�نعكا�ساته 
�خليل �لعربي �إىل �ملانيا، مبا يج�سد 
�حلللللر�للللس �للللكلللبلللري للللللاإملللللار�ت على 
حتقيق �لتو�فق بني �جلميع من �أجل 
�خليل  لقطاع  �ساملة  تنموية  خطط 
�لعربية على �ل�سعيد �لدويل و�عاء 
نهج �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ �لطامح 
لرعاية و�حلفاظ على �خليل �لعربي 

وزيادة �إنتاجه ودعم ماكه ومربيه.
يحققه قطاع  “ �سعد�ء مبللا   : وقللال 

جديدة  جناحات  من  �لعربي  �خليل 
تقديرنا  خال�س  عن  ونعرب  ومهمة 
ل�سباقات  �للللدويل  لللاحتللاد  و�سكرنا 
“ �فهار” برئا�سة  �لللعللربللي  �خللليللول 
في�سل �لرحماين �لذي يقود �لحتاد 
بللاقللتللد�ر وبلللجلللد�رة و��للسللتللطللاع عك�س 
�ل�سورة �ملثالية و�حلقيقية للكفاء�ت 
�لكثري  حتقيق  خللال  مللن  �لوطنية 
من �ملنجز�ت لاحتاد ومل�سرية �خليل 

�لعربية على �ل�سعيد �لعاملي« .
و�أكد �سعادة في�سل �لرحماين رئي�س 
للل�للسللبللاقللات �خليل  �لللللللدويل  �لحتللللللاد 
جمل�س  “ م�ست�سار  “ �فهار  �لعربي 
�أبوظبي �لريا�سي م�سرف عام �سل�سلة 
�لدولة للخيول  كاأ�س رئي�س  �سباقات 
�للسللبللاقللات �خليول  علللودة  �أن  �لللعللربلليللة 
�لللعللربلليللة �لأ�للسلليلللللة ملللن جللديللد �إىل 
�لبو�بة �لأملانية �إجناز �إمار�تي جديد 
يرتجم ر�سالة �لت�سامح و�ل�سام �لتي 
حتملها بجميع من�سات تو��سلها مع 

دول �لعامل.
وقلللللال : “ جنللحللت دوللللللة �لإملللللللار�ت 
بف�سل روؤية �سمو �ل�سيخ من�سور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يللد 
ودوره  �لرئا�سة  �سوؤون  وزيللر  �للللوزر�ء 
لهذه  �ل�سباقات  عللودة  يف  وتوجيهاته 
يلللدعلللم وي�سهم  �ملللهللمللة مبلللا  �للللدوللللة 
ب�سورة كبرية يف تعزيز خطط زيادة 
�لإنللللتللللاج و�إعلللللللاء �خلللليلللل �للللعلللربلللي و 

ح�سوره �لعاملي .

مناف�سات كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�سيلة تنطلق جمددا يف بادن بادن اليوم مب�ساركة 7 خيول

•• م�صقط-الفجر

بحثت �للجنة �لأوملبية �لعمانية مامح روؤيتها �ل�سرت�تيجية مع �لحتاد 
خلو�س  و�سعها  �لتي  �لرب�مج  ��ستعر��س  ومت  �لقوى،  لألعاب  �لعماين 

ت�سفيات دورة �لألعاب �لأوملبية �ملقررة يف طوكيو �سيف 2020.
فقد �لتقى رئي�س �للجنة �لأوملبية �لعمانية خالد �لبو�سعيدي مع عدد 
برئا�سة  �لقوى  لألعاب  �لعماين  �لحتللاد  من  بوفد  �للجنة  �أع�ساء  من 

يون�س �ل�سيابي وح�سور �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.

لألعاب  �لُعماين  �لحتللاد  وخطط  لرب�مج  ��ستعر��ساً  �لجتماع  تناول 
2020 وغريها من  �أوملبياد طوكيو  ��ستعد�د�ً خلو�س ت�سفيات  �لقوى 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  بع�س  �إىل مناق�سة  �إ�سافة  �مل�ساركات �خلارجية، 
عمل �لحتاد.  كما تناول �لجتماع �جلو�نب �لتي �سرتكز عليها �للجنة 
�لتي  �ل�سر�كة  من  يعزز  مبا  �لقادمة  �لفرتة  خللال  �لعمانية  �لأوملبية 
و�أهم  �ل�سلطنة  يف  �لريا�سي  �لعمل  �أطلللر�ف  وبقية  �للجنة  بللني  جتمع 
�للجنة �لأوملبية �لعمانية  �لتي �ستتبناها  �لروؤية �ل�سرت�تيجية  مامح 

خال �ملرحلة �لقادمة.

الأوملبية العمانية تبحث روؤيتها ال�سرتاتيحية 
مع احتاد األعاب القوى

اختتام الدورة الرتاثية يف الهجن بعنوان»خربة الأجداد تنقل لالأبناء«  مبركز العني



األحد    1   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12719  
Sunday   1   September   2019  -  Issue No   12719

19191917

الفجر الريا�ضي

 ••   ال�صارقة -الفجر

 برئا�سة �سعادة �أ�سامة �أحمد �ل�سعفار 
للدر�جات  �لآ�للسلليللوي  �لحتلللاد  رئي�س 
للدر�جات  �لإمار�تي  �لحتاد  ورئي�س 
لاحتاد  �لللتللنللفلليللذي  �مللللكلللتلللب  يللعللقللد 
�لآ�للللسلللليللللوي �جلللتلللملللاعللله �لللللللللللدوري يف 
�لعا�سرة و�لن�سف من �سباح �ليوم يف 
جدول  ويت�سمن  بدبي  �لحتللاد  مقر 
�لأمور  من  �لعديد  �لجتماع  �أعللمللال 
�لحتاد  و�أنلل�للسللطللة  م�سرية  تهم  �لللتللي 
�لجتماع  متابعة حم�سر  بينها  ومن 
�ل�سابق �لللذي عقد يف دبي يف فرب�ير 
�لبنود  و�إعتماده بعد مناق�سة  �ملا�سي 
تعديل  يف  و�لنظر  تنفيذها  مت  �لتي 
بالحتاد  �خللللا�لللسلللة  �للللللللو�ئلللح  بللعلل�للس 
�لللنلل�للسللف �سنوي  �لللتللقللريللر  ومللنللاقلل�للسللة 

للجان �لحتاد و�لطاع على عرو�س 
�لحتاد�ت �لآ�سيوية �لتي �ست�ست�سيف 

�لحتاد  �سينظمها  �لللتللي  �لللبللطللولت 
�جلنوبية  كوريا  من  2020وهي  يف 

للللبلللطلللوللللة �آ�للللسلللليللللا للللللللمللل�لللسلللملللار وملللن 
وتايلند  �لللطللريللق  لللبللطللولللة  مللاللليللزيللا 

و�أندوني�سيا  ب”  ت  م  لبطولة” 
�إىل  بللالإ�للسللافللة  �أكلل�للس   م  بللي  لبطولة 

علللر�لللس �لللليلللابلللان  للللللمللنللافلل�للسللات �لتي 
وبحث  طوكيو  دورة  �أطلللار  يف  �ستقام 

روزنللامللة �لللبللطللولت �لآ�للسلليللويللة �لتي 
�ستقام يف 20-21 و�لتذكري باجتماع 

�للللذي �سيعقد يف يف  �للللدويل  �لحتلللاد 
يورك�ساير2019 ..

•• بان�صكو-الفجر

فاز فريق كرة �لقدم بنادي �لإمار�ت يف �أوىل مبارياته �لتجريبية على فريق 
ناديجد� �لبلغاري بنتيجة 7 - 0 ، �أحد فرق �لدرجة �لثالثة يف بلغاريا وذلك 
�سمن مع�سكره �خلارجي �ملقام يف بان�سكو �لبلغارية و�لذي ي�ستمر حتى 13 
�سبتمرب �جلاري  �ملبار�ة جاءت مفيدة لل�سقور، و�سهد �ملبار�ة ناجي حممد 
ناجي ع�سو جمل�س �لإد�رة وبا�سم عبد �هلل �ل�سام�سي رئي�س �لبعثة، و�سجل 

�أهد�ف �ملبار�ة �لكولومبي تومي هدفني وخليل بن ن�سيب هدفني و�سعيد 
�سامل هدفني و�لرو�ندي حكيمو هدف.

يف  �سمت  بت�سكيلة  �لأول  �للل�للسللوط  يف  بلللاروت  عيد  �لإملللللار�ت  ملللدرب  لعب   
�لكوري  �هلل  وعبد  �سرور  �سعد  �لدفاع  خط  ويف  �سقر  علي  �ملرمى  حر��سة 
�لو�سط حممد جمال وخالد  �ل�سام  فيما مثل خط  ويو�سف حز�م وعبد 
خمي�س وخليل بن ن�سيب وعبد �هلل �لنعيمي ويف �ملقدمة �لكولومبي تومي 
باإجر�ء عدة تغيري�ت و  �ملدرب  �لثاين قام  �ل�سوط  �أما  و�لرو�ندي حكيمو، 

جيدة  ب�سورة  �لفريق  وظهر  �ملباريات  جو  �لاعبني  لدخول  تهدف  �لتي 
وقدم مبار�ة متو�سطة �مل�ستوى يدل على ح�سن �سري وجناح فرتة �لإعد�د 

�لثانية .
و�أعرب �ملدرب عيد باروت عن ر�ساه �لتام عن �ملبار�ة و�مل�ستوى �جليد للفريق 

�لذي قدموه خال �ملبار�ة رغم �سهولة �لفريق �لذي قابلوه نوعاً ما .
وقال �ملدرب �لنتائج يف مثل هذه �ملباريات ل تهم �إطاقا فاملهم هو �لأد�ء 
وجتربة �أكرب عدد من �لاعبني و�أ�ساف �أن �ملدرب يعمل على رفع �مل�ستوى 

�لفني و�لبدين جلميع �لاعبني خال فرتة �لإعللد�د �حلالية و�أنه �سعيد 
للغاية بامل�ستوى �لذي ظهر به �لاعبني ب�سكل عام  �لذين ي�سريون بخطى 
يعمل  �لتي  �لب�سيطة  �لأخللطللاء  بع�س  با�ستثناء  �ملع�سكر  يف  للغاية  ثابتة 
�جلهاز �لفني على ت�سجيلها وتو�سيحها لاعبني لتافيها خال �ملباريات، 
و�أ�ساد �ملدرب عيد باروت مب�ستوى �ملع�سكر وقال : ��ستطيع �أن �أ�سف �ملع�سكر 
باجليد حيث ي�ساعد على حتقيق �لأهللد�ف �ملرجوة منه و�أمتنى مع نهاية 

فرتة �لإعد�د �أن نكون و�سلنا للم�ستوى �ملاأمول قبل �لعودة �إىل �لإمار�ت.

•• �صوجن جو-الفجر

�إحللللر�ز  يف  �لللكللتللبللي  في�سل  �لللعللاملللي  بطلنا  جنللح 
�جلوجيت�سو  مللنللافلل�للسللات  يف  بللرونللزيللة  ملليللد�للليللة 
�لقتالية  لاألعاب  �لعامل  بطولة  �سمن  �ملقامة 
�جلنوبية،  بكوريا  جو  �سوجن  مبدينة  �ملختلطة 
وذلك بعد حتقيق �لفوز يف 3 نز�لت بوزن حتت 
�أ�سرت�ليا  بطل  �أر  بيج  على  �أبللرزهللا  كجم،   85
يللوجن بطل كوريا  و�للسللو جللون  �لأول،  �لللنللز�ل  يف 
فيما  و�لللر�بللع،  �لثالث  �ملركزين  حتديد  لقاء  يف 
تلقى خلل�للسللارة وحلليللدة مللن بطل كللاز�خلل�للسللتللان يف 
لعب  حقق  �لبطولة  نف�س  ويف  �لنهائي.  ن�سف 
�لكبي�سي  �هلل  عبد  �ل�ساعد  �لوطني  منتخبنا 
كجم،   85 �ل  فللوق  وزن  يف  �لربونزية  �مليد�لية 
برغم �أنها �مل�ساركة �لأوىل له على هذ� �مل�ستوى، 
نللز�لت قوية فاز يف ثاثة منها   4 حيث خا�س 

وتلقى خ�سارة وحيدة على يد حيدر ر�سيد بطل 
ر�سيد  ي�سبح  وبذلك  �ملخ�سرم.  و�آ�سيا  �لأردن 
�جلوجيت�سو  مناف�سات  يف  برونزيتني  �لإملللار�ت 
قو�مها  �إمللار�تلليللة  بعثة  مب�ساركة  حظيت  �لللتللي 
تختتم  �أن  �ملنتظر  ومللن  ولعللبللتللان،  لعللبللني   3
حتت  وزن  مبناف�سات  �للليللوم  �لإمللللار�ت  م�ساركة 
مها  فيها  �ستنخرط  �لتي  لل�سيد�ت  كجم   52
بلقب  �لفائزة  �لوطني  منتخبنا  لعبة  �لهنائي 
�ملو�سم  �لأ�للسللود  �حلللز�م  يف  حملية  لعبة  �أف�سل 
�ملا�سي على �سوء �لت�سنيف �لدويل �لذي ي�سدر 
عن �لحتللاد �لإمللار�تللي كل عللام ..ومل يوفق كل 
�لعامري حيث ودعا  �لربيكي ومللرمي  من مانع 

�ملناف�سات من �لأدو�ر �لأوىل.
على  �لإد�ري  �مللل�للسللرف  �لللزعللابللي  �هلل  عبد  و�أكلللد 
نللاجللحللة بكل  �مللل�للسللاركللة �لإملللار�تللليلللة  �أن  �لللبللعللثللة 
�ملقايي�س، حيث حققت ��ستفادة كبرية يف جمال 

�مل�ستويات  هللذه  على  �لدولية  �خلللرب�ت  �كت�ساب 
منتخب  عنا�سر  من   4 �أن  �إىل  م�سري�  �لعاملية، 
�لإمار�ت �خلم�س كلهم من �ل�ساعدين و�لوجوه 
في�سل  �لللعللاملللي  بطلنا  با�ستثناء  و�أنلللله  �للل�للسللابللة، 
للمرة  ي�ساركون  �لبعثة  �أفللر�د  باقي  فاإن  �لكتبي 

�لأوىل يف هذ� �حلدث �لكبري.
�لكتبي  في�سل  ملليللد�للليللة  �أن  �لللزعللابللي  و�أو�لللسلللح 
لي�ست مللفللاجللاأة لأنللله عللودنللا على �لإجنلللللاز�ت يف 
�ملللفللاجللاأة تكمن يف برونزية  �ملللحللافللل، ولللكللن  كللل 
عبد�هلل �لكبي�سي لأنه لعب حز�م �أزرق، و�سارك 
�أحزمة  و�جلله فيه مناف�سني ذوي  يف وزن �سعب 
بنية و�سود�ء �أكرث خربة منه لأن �لبطولة تقام 
كل  مثل  مثلها  �لأحللزمللة  ولي�س  �لأوز�ن  بنظام 
�لبطولت �لتي تقام حتت مظلة �لحتاد �لدويل 
للجوجيت�سو، م�سري� �إىل �أن ظهور �لكبي�سي بهذ� 
م�ستقبل  على  لاطمئنان  يدعو  �أمللر  �مل�ستوى 

�أمام حيدر  �لوحيدة  و�أن خ�سارته  �لاعب،  هذ� 
و�آ�لللسللليلللا و�للسللاحللب �حلللللز�م  �لأردن  بللطللل  ر�للسلليللد 
، ومن هنا  �لأ�سود طبيعية نظر� لفارق �خلربة 
نحن فخورون باإجنازه وكذلك مبا حققه بطلنا 
�لذي يرتك ب�سمته على  �لكتبي  �لعاملي في�سل 
كل بطولة ي�سارك بها. وقال �لزعابي �إن بطولة 
�أبوظبي  يف  و�لكبار  و�ل�سباب  للنا�سئني  �لعامل 
�ل�سباح  حديث  هي  �ملقبل  نوفمرب  �ستقام  �لتي 
كوريا،  بطولة  يف  �مل�ساركة  �لللوفللود  لكل  و�مل�ساء 
باأعلى  لها  ت�ستعد  �لللوفللود  كللل  �أن  لحظنا  وقللد 
�سهلة فيها،  �ملناف�سة  درجة، وبالتايل فلن تكون 
وقد ��ستفاد �أع�ساء �لبعثة من �لحتكاك �لدويل 
خال  من  �ملناف�سني  م�ستويات  على  و�لطلللاع 
تلك �مل�ساركة، كما �أننا �كت�سفنا �أن مدينة �سوجن 
ملنتخباتنا  ناجحة  مع�سكر�ت  لإقامة  ت�سلح  جو 

�لوطنية، حيث تتو�فر بها كل �لإمكانات.

الإمارات يك�سب ناديجدا البلغاري 0-7 

برونزيتان جلوجيت�سو الإمارات يف عاملية 
كوريا لالألعاب القتالية املختلطة

اجتماع هام لآ�سيوي الدراجات يف دبي اليوم
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 •• ت�صنغجو-الفجر

تاأهل لعبا �ملنتخب �لأردين للجوجيت�سو، با�سل فانو�س وح�سني �لر�سيد، �إىل نهائي مناف�سات بطولة 
�ل�ساد�س  �ستمر حتى  �لكورية �جلنوبي  ت�سنغجو  ت�ست�سيفها مدينة  و�لتي  �لعاملية  �لقتالية  �لألعاب 
من �سبتمرب �جلاري مب�ساركة دولية و��سعة. و�فتتح فانو�س م�سو�ره �سمن مناف�سات وزن )فوق 85 
كغم( بفوزه على �لاعب �لإمار�تي عبد �هلل �لكبي�سي قبل �أن يتجاوز �لكوري �جلنوبي وونغ يل. ويف 

�لدور ن�سف نهائي تفوق على �لبلجيكي �إليا�س هادي ليتاأهل �إىل �لنهائي حيث �سياقي �ملغربي �سيف 
�لدين حمني يف مبار�ة �مليد�لية �لذهبية. يذكر �أن فانو�س �سبق و�أحرز �مليد�لية �لذهبية يف بطولة 
�آ�سيا للجوجيت�سو و�لتي �أقيمت �ل�سهر �ملا�سي يف منغوليا. من جانبه، �فتتح ح�سني �لر�سيد م�سو�ره 
�سمن مناف�سات وزن )حتت 85 كغم( بفوزه على مريغن جورييف من تركمان�ستان قبل �أن يتجاوز 
�لكوري �جلنوبي دونغ يو، ويف ن�سف نهائي فاز على �لفلبيني مايكل روك�سا�س ليتاأهل �إىل نهائي وزنه 

حيث �سياقي �لكازخ�ستاين رو�سان ��سر�ئيلوف يف �ملبار�ة �لنهائية

لعبان اأردنيان اإىل نهائي بطولة 
الألعاب القتالية العاملية

�أول  �مل�سنف  �للقب  حللامللل  فللر�للس 
عامليا �ل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س 
روجيه  �ل�سوي�سري  ثالثا  و�مل�سنف 
�سريينا  و�مللللخللل�لللسلللرملللة  فللللليلللللدرر 
�لثالث  �لللدور  �أنف�سهم يف  وليام�س 
لبطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة 
يف كرة �مل�سرب، و�لذي �سهد خروج 

�ل�سابع �لياباين كي ني�سيكوري.
�لللاعللبللني �لثاثة  كلللل ملللن  وبلللللغ 
�لدور �لر�بع من بطولة فا�سينغ 
مللليلللدوز، �آخلللللر �للللبلللطلللولت �لأربلللللع 
�لللكللربى لللهللذ� �ملللو�للسللم، بللفللوز �سهل 
�جلمعة، �ذ تفوق ديوكوفيت�س على 
�لأمريكي  عللامللليللا   111 �مللل�للسللنللف 
ديني�س كودل 6-3، 6-4، و2-6، 
وفيدرر على �لربيطاين د�ن �إيفانز 

و1-6.  ،2-6  ،2-6
ولدى �ل�سيد�ت، كان فوز وليام�س 
�لأبلللللللرز يف �لللللللدور �للللثلللاللللث، وجلللاء 
كارولينا  �لت�سيكية  حلل�للسللاب  علللللى 
 74 يف  و2-6   3-6 مللوتلل�للسللوفللا 
ثالثة  �مل�سنفة  عانت  بينما  دقيقة، 
بلي�سكوفا  كلللارولللليلللنلللا  �لللتلل�للسلليللكلليللة 
يف  جللابللر  �أنلل�للس  �لتون�سية  لتخطي 
مبار�ة من ثاث جمموعات 1-6، 

و4-6.  ،6-4
وقال ديوكوفيت�س �لباحث عن لقبه 
�لر�بع يف فا�سينغ ميدوز و�لل17 
بر�حة  �سعر  �أنلله  �سام،  �لغر�ند  يف 
�أكللللرب �أملل�للس علللللى ملل�للسللتللوى �لكتف 
�آمللله يف �لللدور �لثاين  �لأي�سر �لللذي 
�إينا�سيو  خلللو�ن  �لأرجللنللتلليللنللي  �للسللد 
لونديرو. و�أو�سح “خو�سي مبار�ة 
با �أمل تقريبا هو حت�سن كبري عن 

�ملبار�ة �لأخرية«.
باأربعة  �ملللتللوج  ديللوكللوفلليللتلل�للس  وكلللان 
بطولت  خللملل�للس  �آخللللللر  يف  �ألللللقللللاب 
غر�ند �سام، قد �متنع عن �لتمرن 
�آلم  مللللعلللاجللللة  للللللتللفللرغ  �خلللملليلل�للس 

�لللكللتللف. لكن �لللاعللب �لللبللالللغ 32 
عاما، �آثر بعد مبار�ة �لدور �لثالث 
�لتفا�سيل  يف  �لللللدخللللول  “عدم 
يزعجني  كللان  لكنه   )...( �لطبية 
�لقليلة  �لأ�لللسلللابللليلللع  يف  بللالللتللاأكلليللد 

�ملا�سية«.
�لدور  يف  مللوعللد�  �ل�سربي  وحللجللز 
�لر�بع مع �ل�سوي�سري �ستاني�سا�س 
�ألقاب  بللثللاثللة  �مللللتلللوج  فللافللريللنللكللا 
يف �لللبللطللولت �للللكلللربى، يف �إعللللادة 
فا�سينغ  يف  �لللنللهللائلليللة  ملللبللار�تللهللمللا 
�نتهت  و�لتي   ،2016 عام  ميدوز 

ل�سالح ديوكوفيت�س.
وقلللللللللال �للللل�للللسللللربللللي �للللللللللذي تلللفلللوق 
 24 ملللن   19 فللافللريللنللكللا يف  علللللى 
�آخرها  بينهما  مللبللا�للسللرة  مللو�جللهللة 
�سد  خللا�للس  �أنلللله   ،2016 نللهللائللي 
�ل�سوي�سري “مو�جهات كبرية على 

مدى �لأعو�م، ل�سيما هنا«.
بللللللللدوره على  وتلللغلللللللب فلللافلللريلللنلللكلللا 
�لإيلللطلللايل بللاولللو لللورنلل�للسللي 4-6، 
 .)4-7( و6-7   )9-11(  6-7

�سد  ملللبلللار�تللله  تلل�للسللهللد  �أن  وتلللوقلللع 
كبرية  “تبادلت  ديللوكللوفلليللتلل�للس 
للكرة”، موؤكد� �أن �ل�سربي يدفعه 

�ىل “تقدمي كرة م�سرب جيدة«.
فافرينكا  ملللو�طلللن  فللليلللدرر،  وفللللاز 
�إيفانز،  علللللى  ب�سهولة  و�للسللديللقلله، 
�لللتللطلللللع لللتللعللزيللز رقمه  مللو��للسللا 
 20( �للسللام  �لللغللر�نللد  يف  �لقيا�سي 
حاليا(، وحتقيق �لأول يف نيويورك 
�لكاأ�س  رفللللع  حلللني   2008 مللنللذ 

للمرة �خلام�سة تو�ليا.
و20  �ساعة  يف  ح�سمها  مبار�ة  ويف 
دقيقة، كان فيدرر �أكرث �قناعا من 
�أول مبار�تني حيث خ�سر �ملجموعة 

�لفتتاحية.
38 عاما  �لبالغ  �ل�سوي�سري  وقال 
كان  رمبللا  ممللاثللل.  ب�سكل  “لعبت 
�لليلة  لعب  لنلله  مرهقا  )�يفانز( 
مبار�ته  تلللاأجللليلللل  بللعللد  �ملا�سية” 

ب�سبب �لأمطار.
�أمللللله من  �إيللفللانللز خيبة  ومل يخف 
�خل�سارة على رغم �عتباره �أنها �أتت 

من  مللبللار�ة  “خا�س  مناف�س  �للسللد 
دون �أخطاء تقريبا«.

د�فيد  �لبلجيكي  فلليللدرر  ويلللللتللقللي 
تغلب  �لذي  ع�سر  �خلام�س  غوفان 
على �لإ�سباين بابلو كارينيو بو�ستا 
 )9-11( و6-7   ،)5-7(  6-7

و5-7.
د�نييل  �لللرو�للسللي  ذللللك، متللكللن  �ىل 
مللدفلليللديللف �مللل�للسللنللف خللاملل�للسللا، من 
عللبللور �لللللدور �لللثللالللث علللللى ح�ساب 
�لإ�سباين فيلي�سيانو لوبيز �مل�سنف 
 6-7 بللللفللللوزه  بلللعلللد  علللاملللليلللا،   61
 )7-9(  6-7  ،6-4  ،)1-7(
دومينيك  �لأملللاين  لياقي  و4-6، 
كللللوفللللر �لللللفللللائللللز علللللللى �جلللللورجللللي 
 ،3-6 بللا�للسلليللا�للسللفلليلللللي  نلليللكللولللوز 

4-6، و1-6.  ،)5-7(  6-7
طبعها  مللدفلليللديللف  مللللبللللار�ة  لللكللن 
�نذ�ر  �أدى �ىل توجيه  �لذي  توتره 
بغ�سب  من�سفته  �نللتللزع  بعدما  للله، 
ورمى م�سربه، ووجه �إ�سارة م�سيئة 

باإ�سبعه.

�لعمر  من  �لبالغ  �لرو�سي  وتعهد 
�أبرز  و�لللللذي يللعللد مللن  عللامللا،   23
�ملو�سم،  هذ�  �ل�ساعدين  �لاعبني 
ذللللك يف  مللن  “باأف�سل  يللقللوم  بللللاأن 

�ملرة �ملقبلة«.
بالقول  غ�سبه  مللدفلليللديللف  وبللللرر 
قد  كللنللت  �للسللعللبللة  كلللانلللت  “�ملبار�ة 
باأن  علما  �لزخم”،  بخ�سارة  بللد�أت 
�جلمهور رد على حركته ب�سافر�ت 

�ل�ستهجان.
بالعتذ�ر  توجه  �أنه  �لرو�سي  و�أكد 

�ىل مناف�سه ومدربه بعد �ملبار�ة.
يف �ملللقللابللل، كلللان نلليلل�للسلليللكللوري �أبلللرز 
من  �لآن  حلللتلللى  يللللخللللرج  ملل�للسللنللف 
بخ�سارته  وذلللللك  �لللثللالللث،  �للللللدور 
�أمام  و3-6  و6-2  و4-6   2-6
مينور  دي  �ألللليلللكللل�لللس  �لأ�لللللسلللللرت�يل 
�لذي حقق فوزه �لأول على لعب 
 12 عامليا يف  �لأو�ئلللل  �لع�سرة  بني 

حماولة.
عاما   20( �لأ�للللسللللرت�يل  ويلللللتللقللي 
غريغور  �لبلغاري   )38 وم�سنف 
على  فللللللللللوزه  بللللعللللد  دميللللللليلللللللرتوف 
 ،5-7 مايه�ساك  كميل  �لبولندي 

و2-6.  )8-10(  6-7
�مل�سنفة  تابعت  �للل�للسلليللد�ت،  وللللدى 
م�سو�رها  وللليللاملل�للس  �للسللابللقللا  �أوىل 
نللل�لللسلللبللليلللا على  �لللل�لللسلللهلللل  بللللفللللوزهللللا 

موت�سوفا.
وقللللالللللت �مللللتلللوجلللة �لللسلللت ملللللللر�ت يف 
فا�سينغ ميدوز “كان لدي �لكثري 

من �لقوة �ليوم، وهذ� جيد يل«.
عن  عاما(   37( وليام�س  وتبحث 
�لكربى  �لبطولت  يف  �ألقابها  رفع 
�لقيا�سي  �لللرقللم  ملللعللادلللة   24 �ىل 
�ملطلق حلقبتي �لهو�ة و�لحرت�ف، 
و�ملللل�لللسلللجلللل بلللا�لللسلللم �لأ�للللسللللرت�للللليللللة 

مارغريت كورت.
�آخر مرة  �ملتوجة  �أ�سافت وليام�س 

ببطولة كربى عام 2017 عندما 
مرة  و�آخلللر  بطفلتها  حاما  كانت 
 ،2014 يف  مللليلللدوز  فللا�للسلليللنللغ  يف 
لأنه  �لللنللهللار،  يف  �للللللعللب  ل  “�أف�سّ
�ملنزل  �ىل  �لللللذهللللاب  علللللي  يللتللعللني 

لروؤية طفلتي«.
وتلللللاقلللللي ولللليلللامللل�لللس �للللكلللرو�تللليلللة 
بلللرت� مللارتلليللتلل�للس �مللل�للسللنللفللة 22 يف 
�أقلل�للسللت �مل�سنفة  �لللبللطللولللة، و�لللتللي 
12 �لاتفية �أنا�ستازيا �سيفا�ستوفا 

و3-6.  4-6
مو�جهة  �لللر�بللع  �لللللدور  و�سي�سهد 
�مل�سنفات  من  �ثنتني  بني  مرتقبة 
�إيلينا  �لأوكللر�نلليللة  �لأوللليللات، وهما 
و�لأمريكية  �خلام�سة  �سفيتولينا 

مادي�سون كيز �لعا�سرة.
مو�طنتها  على  �سفيتولينا  وفللازت 
د�ريا يا�سرتم�سكا 6-2 و-6�سفر، 
بطلة  و�سيفة  كلليللز  تللفللوقللت  بينما 
على   ،2017 مللليلللدوز  فللا�للسلليللنللغ 
مللو�طللنللتللهللا �للسللوفلليللا كلليللنللني 3-6 

و5-7.
بارتي  �آ�سلي  �ل�للسللرت�للليللة  وتللاأهلللللت 
رولن  وبلللطلللللللة  ثلللانللليلللة  �مللل�للسللنللفللة 
�لللفللرنلل�للسلليللة، علللللى ح�ساب  غلللارو�لللس 
�للليللونللانلليللة ملللاريلللا �لللسلللاكلللاري 5-7 

و3-6.
جابر  �لتون�سية  قدمت  ذلللك،  �ىل 
�خل�سارة  يجنبها  مل  �سجاعا  �أد�ء 
�مل�سنفة  بلي�سكوفا  �لت�سيكية  �أمللام 
�أن  ثلللاللللثلللة. و�علللللتلللللربت �لأخلللللللللرية 
بكثري  �أفلل�للسللل  “لعبت  �لللتللونلل�للسلليللة 
بدء� من �ملجموعة �لثانية و�أحرزت 

نقاطا ل ت�سدق«.
عن  �لللبللاحللثللة  بلي�سكوفا،  وتللاقللي 
�لربيطانية  �لكبري،  �لأول  لقبها 
�للل�للسللاد�للسللة ع�سرة  كللونللتللا  جللوهللانللا 
�لفائزة على �ل�سينية �سو�ي زهانغ 

و3-6.  2-6

ديوكوفيت�س وفيدرر و�سريينا يفر�سون اأنف�سهم يف الدور الثالث 

ناديه  �لرب�زيلي نيمار �ىل  �ملحتملة للنجم  �لعودة  دخلت 
قبل  �لأخللرية  �لأمللتللار  �سباق  �لإ�سباين،  بر�سلونة  �ل�سابق 
�أقل من 72 �ساعة على �إقفال فرتة �لنتقالت �ل�سيفية 
يف كرة �لقدم �لأوروبية، بتاأكيد فريقه �حلايل باري�س �سان 

جرمان، �أن �لكرة باتت يف ملعب �لنادي �لكاتالوين.
ل�سان  �لريا�سي  �ملدير  �أكللد  �جلمعة،  ليل  ت�سريحات  ويف 

جللللللرمللللللان، �لللللرب�زيلللللللللي 
عدم  للللليللللونللللاردو، 

تو�سل �لطرفني �ىل �تفاق حتى �لآن ب�ساأن �أغلى لعب يف 
�لعامل، وعدم وجود �جتماع مقرر بينهما يف عطلة نهاية 
�لأ�للسللبللوع �حللللايل، قبل �إقللفللال بللاب �لنللتللقللالت �لأوروبية 

�لثنني.
�مللللوقلللف ذي �جلللانللبللني لفريق  تللاأكلليللد  لللليلللونلللاردو  وجللللدد 
�لعا�سمة: �ل�ستعد�د من جهة للتخلي عن �لاعب �لذي 
كلف خزينة �لنادي �ململوك من �سركة قطر لا�ستثمار�ت 
�لريا�سية 222 مليون يورو يف �سيف �لعام 2017، لكن 
�ل�سروط  تلبية  تتم  �أن  �أخلللرى  مللن جهة  �ل�للسللرت�ط  مللع 
لتعوي�س  �لاعبني  �سعيد  على  �لبد�ئل  وتوفري  �ملالية 

رحيل �ملهاجم �لدويل.
و�سكل نيمار حمور تقارير �سحافية متعددة هذ� �ل�سيف 
�للللرحللليلللل، و�لللسلللط حلللديلللث علللن �هتمام  علللن رغللبللتلله يف 
بر�سلونة  �لإ�للسللبللانلليللة  �لللكللرة  قطبي  مللن  بللخللدمللاتلله 
بر�سلونة  �أ�سبح  �ملا�سية،  �لأيام  وريال مدريد. ويف 
وحيد� يف �ل�سباق ل�ستعادة �لاعب �لذي د�فع عن 

�ألو�نه لنحو �أربعة �أعو�م.
ويف تلل�للسللريللحللات علللللى هللاملل�للس فلللوز �سان 
جرمان على م�سيفه متز -2�سفر يف 

�ملرحلة �لر�بعة من �لدوري �لفرن�سي، قال ليوناردو �لذي 
يتوىل �ملفاو�سات ب�ساأن �لنتقال �ملحتمل لنيمار “)حتى( 

�ليوم، ل يوجد �تفاق«.
ليوناردو  قللال  لتفاق،  �لتو�سل  �سيتم  كللان  �ذ�  ما  وب�ساأن 
كنا  لقد  برب�سلونة.  يرتبط  “�لأمر  متابعا  �أعرف”،  “ل 
�إمكانه  يف  �إن  د�ئللمللا  قلنا   )...( �لتحدث  على  منفتحني 
�لرحيل يف حال تلقينا عر�سا ير�سينا. مل يح�سل ذلك” 

بعد.
د�ئما.  و��للسللحللا  كللان  “موقفنا  �أن  على  للليللونللاردو  و�للسللدد 
عرفو� د�ئما ما كنا نريده. �ملرة �لأوىل �لتي تلقينا فيها 
�آب-�أغ�سط�س.   27 يف  كانت  بر�سلونة  من  مكتوبا  عر�سا 
�أجل  �آخرين من  كنا منفتحني على �حلديث مع لعبني 
مكتوب  �تفاق  �ىل  �أبللد�  نتو�سل  مل  لكننا  �لعملية.  �متللام 
فريقه  مع  �لتمارين  يف  نيمار  وي�سارك  �سروطنا«.  ب�ساأن 
من دون �أن يخو�س معه �أي مبار�ة بعد هذ� �ملو�سم، يف ظل 
رغبته غري �خلافية بالعودة �ىل �لنادي �لكاتالوين �لذي 

د�فع عن �ألو�نه منذ 2013 قادما من �سانتو�س.
�ملد  من  مر�حل  �لفرن�سي  بناديه  نيمار  عاقة  و�سهدت 
و�جلزر خال �ملو�سمني �للذين �أم�ساهما معه: فالاعب 
�لآتلللي مللع كللل �لأللللق �للللذي يحيط بلله على �أر�لللس �مللعب 
مطول.  �أبعدته  لإ�سابة  مو�سم  كل  يف  تعر�س  وخللارجلله، 
كما �أنه مل يتمكن من حتقيق �لهدف �لأغلى للفريق وهو 
�لذهاب بعيد� يف دوري �أبطال �أوروبا )خرج من �لدور ثمن 
�لنهائي مرتني(، و�سول �ىل �تهامات بالغت�ساب وجهتها 
�لللعللام، طللوت �سفحتها  هللذ�  بر�زيلية  �أزيلللاء  �إللليلله عار�سة 

�لنيابة �لعامة �لرب�زيلية هذ� �ل�سهر لغياب �لأدلة.
و�سان  �لاعب  بني  �ل�سوية  غري  �لعاقة  معامل  وطفت 
 ،2019-2018 مللو�للسللم  �أو�خلللللر  �للل�للسللطللح  �ىل  جللرمللان 
ل�للسلليللمللا بللتلل�للسللريللحللات رئلليلل�للس �للللنلللادي �لللقللطللري نا�سر 
�خلليفي ملجلة “فر�ن�س فوتبول” يف حزير�ن/يونيو، قال 
فيها ب�ساأن نيمار “مل يجربه �أحد على �لتوقيع معنا. مل 

يدفعه �أحد«.
�لريا�سية  �لإد�رة  مقاليد  �ىل  عاد  �لللذي  ليوناردو  ور�أى 
للنادي �لباري�سي يف حزير�ن/يونيو، �أن �لعاقة بني نيمار 
�أمام  �ملجال  فتحنا  نحن  �سكينة.  �لأكللرث  “لي�ست  وناديه 
�أبد�«.  رحيله لكن فقط ب�سروطنا، و�لتي مل تتم تلبيتها 
�لكافية  �لأمللللو�ل  نللاد  �أي  ميلك  ل  �حلقيقة،  “يف  وتللابللع 
بالعثور  مرتبطا  يز�ل  ل  رحيله  �سرط  )نيمار(.  ل�سر�ئه 
�ملايل  �لبدل  لتكملة  �آخرين رمبا  بديل، مع لعبني  على 

�لذي نطلبه. كنا منفتحني على ذلك«.
وكان مبلغ �لل222 مليون يورو �لذي دفعه �سان جرمان 
للتعاقد مع نيمار وجعل منه �أغلى لعب، هو قيمة �لبند 

�جلز�ئي لف�سخ عقده مع بر�سلونة.
جرمان  �سان  بني  حمتملة  �سفقة  �أي  ت�سمل  �أن  ويتوقع 
لعبني  �نتقال  �ىل  �إ�سافة  كبري�  ماليا  بللدل  وبر�سلونة، 
�أ�سماء مرجحة مثل لعب  من كاتالونيا �ىل باري�س، مع 
�لفرن�سي  و�جلللنللاح  ر�كيتيت�س  �إيللفللان  �لللكللرو�تللي  �لو�سط 
�أنلله غري ر�غللب يف �لرحيل  عثمان دميبيلي �لللذي يللرتدد 

عن ناديه �حلايل.
وتطرق ليوناردو �ىل دميبيلي، معترب� �أن م�ساألته “معقدة 

بع�س �ل�سيء. لي�ست لدينا �إجابة بل”نعم” �أو “كا«.
ولن يكون نيمار �لعنو�ن �لوحيد ل�سان جرمان مع قرب 
جديد  لتغيري  �لفريق  ي�ستعد  �ذ  �لنتقالت،  فرتة  نهاية 

حمتمل يف حر��سة �ملرمى.
فللبللعللدمللا �للسللهللدت �لأ�لللسلللابللليلللع �لللفللائللتللة علللللودة �لإيلللطلللايل 
�لأملللاين كيفن  جانلويجي بوفون �ىل يوفنتو�س، و�نتقال 
�أن  �ىل  �لتقارير  ت�سري  فر�نكفورت،  �ينرت�خت  �ىل  تللر�ب 
�سان جرمان �سيتخلى عن �لفرن�سي �ألفون�س �أريول ل�سالح 
ريال مدريد �لإ�سباين، وي�ستعري من �لأخري �لكو�ستاريكي 
كيلور نافا�س. وغاب �أريول عن لقاء متز �جلمعة، ما عزز 
�لتكهنات ب�ساأن رحيله. لكن ليوناردو �سدد على �أن �لأمر 
وجود  ب�سبب  �للعب  يف  يرغب  يكن  مل  بعد.  ينجز  “مل 
مفاو�سات. فوجئت من هذ� �لأمر، لكننا �حرتمنا ذلك«.

�لدين  �لفرن�سي زين  ريللال  ذ�تلله، قال مللدرب  �ل�سياق  ويف 
زيد�ن �ل�سبت �إن نافا�س �سيكون �سمن �لت�سكيلة �لتي حتل 
غد� �سيفة على فياريال يف �ملرحلة �لثالثة من �لليغا، لكن 
�أن يح�سل” ب�ساأن رحيله عن �لفريق  �سيء  لكل  “ميكن 

من �لآن وحتى �إقفال باب �لنتقالت �ل�سيفية.
ورد� على �سوؤ�ل عن �حتمال تعزيز هجومه ل�سيما يف ظل 
�إدين�سون كافاين و�لفرن�سي كيليان  �إ�سابة �لأوروغوياين 
مبابي، حتدث ليوناردو بحذر نظر� لوجود “جانب مايل، 
بنيوي يف �لنتقالت يجعل �لأمور غري �سهلة على �جلميع. 
حاليا نبحث عن تنظيم �ملتو�فر لدينا. �أعتقد �أنه �سيكون 

مو�سما �سعبا. ثمة بع�س �لأمور �لو�جب ت�سويتها«.
لعبني  وجللود  مللع  ل�سيما  مثاليا،  لي�س  “�لو�سع  وتللابللع 
يقرتبون من نهاية عقودهم لن يكون مو�سما بر�قا نقول 
فيه +�سنفوز بدوري �أبطال �أوروبا+. ل، �لأمر لي�س كذلك. 

�سنعمل على �إعادة �لتنظيم«.
ووجد �سان جرمان نف�سه �سابقا حتت جمهر قو�عد �للعب 
و�لللتللي تفر�س  للعبة،  �لأوروبللللي  لللاحتللاد  �لنظيف  �ملللايل 
قيود� على �إنفاق �لأندية �أكرث من �إير�د�تها، ل�سيما بعد 
هما  قيا�سيتني  �سفقتني  فيه  �أبللرم  �لللذي   2017 �سيف 
نيمار ومبابي �لذي قدرت كلفة �نتقاله من موناكو بنحو 
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�سان جرمان يرمي بكرة نيمار يف ملعب بر�سلونة 

جنم  وملللللاز�ل  �للل�للسلليللفلليللة،  �لنللتللقللالت  بلللاب  و�سيغلق  �لللكللثللري  يتبقى  مل 
بالبقاء  يعلم م�سريه  ديباًل، ل  باولو  �لأرجنتيني  �لإيطايل،  يوفنتو�س 

�أو �لرحيل �إىل باري�س �سان جريمان �لفرن�سي.
يبدو �أن �إد�رة “�ل�سيدة �لعجوز” تنتظر ما �سي�سف�سر عنه �ملفاو�سات بني 
ناديي بر�سلونة و�سان جريمان، ب�ساأن �نتقال �لنجم �لرب�زيلي نيمار د� 
للفريق  �لاعب  بيع  من  �لنهائي  موقفها  لتحدد  كاتالونيا،  �إىل  �سيلفا 

�لباري�سي، �أو بقائه لعام �آخر د�خل �لنادي.
�لإ�سبانية، ف�سينتقل نيمار،  �لباري�سية  �ملباحثات  �إذ� جنحت  تاأكيد  وبكل 
وبالتايل �سي�سرع فور�ً �ملدير �لريا�سي ل�سان جريمان، ليوناردو �أور�غو، 

ب�سر�ء ديبال قبل �لإثنني �ملقبل، لتعوي�س رحيل نيمار.
مان�س�سرت  ب�سفوف  للحاق  نللاديلله،  مللغللادرة  من  جللد�ً  قريباً  ديبال  وكللان 
يونايتد �لإجنليزي، ولكن �ل�سفقة توقفت ب�سبب �لقيمة �ملالية �لكبرية 
و�ملقدرة  �لاعب  عن  للتخلي  �ليويف  �إد�رة  عليها  �حل�سول  �أر�دت  �لتي 

بل90 مليون يورو.
وبللكللل �لأحلللللو�ل لللن حتلللزن كللثللري�ً �إد�رة �للليللويف بللبللقللاء ديللبللال، لأنللله من 
�لأهلللد�ف،  وت�سجيل  �لللفللارق  �سنع  على  �لللقللادريللن  �ملللوهللوبللني  �لاعبني 
وبالتايل �سي�ستطيع مبوهبته قيادة فريقه ملن�سات �لتتويج، وخا�سة لقب 

دوري �أبطال �أوروبا.

هل �سيطلق يوفنتو�س 
�سراح ديبال؟

اإيكاردي يطالب اإنرت بتعوي�س 
وعودة للتمارين 

جلاأ �ملهاجم �لأرجنتيني ماورو �إيكاردي �ىل �إجر�ء�ت قانونية �سد ناديه 
�إنرت ميان �لإيطايل لكرة �لقدم، مطالبا عرب حماميه بالعودة ب�سكل 
كامل وفوري �ىل �لتمارين وتعوي�س قدره 1،5 مليون يورو، بح�سب ما 

�أفادت تقارير �سحافية.
للفريق  �ملللدرب �جلديد  خللارج ح�سابات  26 عاما،  �لبالغ  �ملهاجم  وبللات 
�أنطونيو كونتي، علما باأن �لاعب و�جه م�ساكل عدة يف �ملو�سم �ملا�سي 
مع �لنادي ومدربه �ل�سابق لوت�سانو �سباليتي، �سملت �سحب �سارة �لقيادة 

منه وغيابه عن �ملباريات لأ�سابيع.
�مل�ساركة  دون  لكن  �لتدريبية  �حل�س�س  �إيكاردي  يخو�س  �ملو�سم،  وهذ� 
يف �لتمارين �لكاملة ل�سيما تلك �ملتعلقة باجلو�نب �لتكتيكية وخطط 

�ملباريات.
ديلو  غازيتا  “ل  و�سحيفة  �إيطاليا”  “�سكاي  �أفادت �سبكة  وبح�سب ما 
�إنرت  �إد�رة  �ىل  بر�سالة  �إيللكللاردي  حمامو  بعث  �جلمعة،  ليل  �سبورت” 

تت�سمن مطالبه.
تلقي  تاأكيده  �لللنللادي  يف  م�سدر  عللن  �لإيطالية  “�أن�سا”  وكللالللة  ونقلت 

�لر�سالة.
�إيكاردي  نللار�، زوجللة  �أكللدت و�نللد�  وعلى رغللم �خلافات بني �لطرفني، 
ووكيلة �أعماله، يف ت�سريحات �سابقة، �أن �ملهاجم �لدويل يرغب يف �لبقاء 
�ن�سم �ىل  2013 حني  �لعام  �ألو�نه منذ  �لللذي يد�فع عن  �لنادي  مع 

�سفوفه قادما من �سمبدوريا �لإيطايل.
-2017 �أ” ملو�سم  “�سريي  هللد�يف  ترتيب  �للسللد�رة  �إيللكللاردي  وتلل�للسللاَرك 

29 هدفا، لكنه �كتفى بل11 يف �ملو�سم  بل  �إميوبيلي  ت�سريو  مع   2018
�ملا�سي بعدما �أم�سى 53 يوما خارج �لت�سكيلة ب�سبب �خلاف مع �لنادي، 
و�لذي �سمل �سحب �سارة �لقيادة ل�سالح حار�س �ملرمى �ل�سلوفيني �سمري 

هاند�نوفيت�س.
�أ�سباب  �سمن  �إيلللكلللاردي  وكلليلللللة  كللانللت  �ل�سحافية،  �لللتللقللاريللر  وبح�سب 
�إ�سافة �ىل �حلديث عن تباينات يف مفاو�سات  �إنرت،  �إد�رة  �خلاف مع 

متديد عقده.
فرتة  يف  �ملحتملة  �لأهللللد�ف  كللاأحللد  �إيلللكلللاردي  ��للسللم  ورد  �ل�سيف،  وهلللذ� 
�لنتقالت لعدد من �لأندية �لكربى يف �إيطاليا، ل�سيما يوفنتو�س بطل 
�أندية  �ىل  �إ�سافة  ورومللا،  وميان  ونابويل،  �ملا�سية،  �لثمانية  �ملو��سم 

خارج �لباد مثل موناكو �لفرن�سي و�أتلتيكو مدريد �لإ�سباين.
باأن  علما  �للومباردي،  �لفريق  يللز�ل لعبا يف �سفوف  ل  �إيللكللاردي  لكن 
فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �لأوروبية تغلق �أبو�بها يف �لثاين من �أيلول-

�سبتمرب.
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جمتمع االمارات

ور�سة لرواد الأعمال يف عجمان حول » فن ت�سوير املنتجات «
نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان ور�سة تدريبية لرو�د �لأعمال 
�لوطني  �لربنامج  مع  بالتعاون  “ وذلللك  �ملنتجات  ت�سوير  “ فن  بعنو�ن 
�لأعمال،  لريادة  دبي  و�أكادميية  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  و�ملن�ساآت  للم�ساريع 
�لزرعوين،  و�أحللمللد  �ل�سحي  خالد  �مللل�للسللور�ن  قدمها  �لتي  �لور�سة  تهدف 
و�ختيار  �ملللنللتللجللات  تلل�للسللويللر  جملللال  يف  �لأعلللملللال  رو�د  مللهللارة  تللعللزيللز  �إىل 
�لو�سيلة �لأن�سب لذلك، مبا ي�سهم يف تطوير �أ�ساليب �لت�سويق مل�ساريعهم 

ومنتجاتهم.

يف �إطار �حتفال دولة �لإمللار�ت �لعربية �ملّتحدة 
�لتنمية  د�ئلللرة  نّظمت  �لإمللار�تلليللة،  �ملللللر�أة  بلليللوم 
»كوي�ست  مللع  بللالللتللعللاون  عللجللمللان  يف  �ل�سياحية 
�ملنا�سبة  بلللهلللذه  خللا�للسللة  فللعللاللليللة  للللللمللغللامللر�ت« 
مللللوظلللفلللات �للللللد�ئلللللرة وممللللثللللات عللللن �لللللدو�ئللللر 
�حلكومية �لأخرى يف �لإمارة، بح�سور �ل�سيخة 
تنظيم  �لنعيمي، وجاء  �لعزيز  بنت عبد  جميلة 
�لن�سائية  �لكو�در  جلهود  تقدير�ً  �لفعالية  هذه 
�لإمار�تية  وعطائهن ودورهن �لفاعل  يف تطوير 
و�إ�سهاماتهن  بللللالإمللللارة،  �ملختلفة  �لللقللطللاعللات 

�لبارزة يف خمتلف �ملجالت.
ت�سليط  �إىل  هللدفللت  �لللتللي  �لفعالية  وت�سمنت 
وتفاعلها  �لإملللار�تللليلللة  �ملللللر�ة  دور  علللللى  �للل�للسللوء 
�لبيئة  علللللى  �حللللفلللاظ  يف  و�ملللللوؤثللللر  �ملللجللتللمللعللي 
�لقادمة،  لاأجيال  �مل�ستد�مة  �مل�ساريع  وتعزيز 
جولة يف حممية �لللزور�ء مت خالها ��ستعر��س 
�أهمية �ملحمية يف حتقيق �لتو�زن �لبيئي للحياة 
م�ساركة  �إىل  بللالإ�للسللافللة  �لإمللللللارة،  يف  �لللبللحللريللة 
�حل�سور يف غر�س �ستات �ملانغروف �لتي توفر 

بيئة مثالية للطيور �ملقيمة و�ملهاجرة.
�لنعيمي،  �ل�سيخ عبد�لعزيز  قال  �لإطللار  يف هذ� 
حققته  ما  �إن  �ل�سياحية:  �لتنمية  د�ئللرة  رئي�س 
�مللللر�أة �لإمللار�تلليللة مللن جنللاحللات ملمو�سة يعك�س 
�لهللتللمللام �لللبللالللغ �لللللذي �أوللللتللله ولز�للللللت توليه 
�ملر�أة  لتمكني  �ملللتللحللدة  �لعربية  �لإمللللار�ت  دوللللة 
طاقاتها  من  و�ل�ستفادة  وحتفيزها  وم�ساندتها 
�لتنمية  فاعًا يف عملية  �لكامنة، لتكون �سريكاً 
�أ�سبح  �لللذي  �لللوطللن  �إجنلللاز�ت  وتعظيم  وتعزيز 
�أجللمللع مبللا حققه من  وللللللعللامل  ملو�طنيه  فللخللر�ً 

ريادة وتقدم يف �مليادين كافة.

»اأ�سدقاء مر�سى التهاب املفا�سل« ٌت�سعد مري�سات م�ست�سفى القا�سمي احتفاء بيوم املراأة الإماراتية
يف �إطار �حتفالت �لدولة بيوم �ملر�أة �لإمار�تية، نظمت جمعية �أ�سدقاء مر�سى �لتهاب �ملفا�سل، �إحدى �جلمعيات �لتابعة لإد�رة �لتثقيف 
�لعاج  وحدة  �ملري�سات يف  لزيارة  �لإمللار�تللي، حملة  �لأحمر  �لهال  مع  بالتعاون  �ل�سارقة،  يف  �لأ�سرة  ل�سوؤون  �لأعلى  باملجل�س  �ل�سحي 
�لبهجة  �إدخال  �إىل جانب تنظيم فعاليات لهن بهدف  بال�سارقة، و�لتي �سملت توزيع هد�يا للمري�سات  �لطبيعي يف م�ست�سفى �لقا�سمي 
جانب  �إىل  �ملفا�سل،  �لتهاب  مر�سى  �أ�سدقاء  جمعية  رئي�سة  �لعزيز  عبد  وحيدة  �سعادة  م�ساركة  �حلملة  و�سهدت  نفو�سهن،  يف  و�ل�سعادة 
عدد من �أع�ساء �جلمعية و�لهال �لأحمر �لإمار�تي، �لذين �أكدو� على �أن يوم �ملر�أة �لإمار�تية هو عيد للجميع لأنها كانت ول تز�ل خري 
معني وم�ساعد لأخيها �لرجل يف �لتطوع وتقدمي �مل�ساعد�ت لاآخرين. يوما وطنيا لاحتفاء باإجناز�تها.. وتعليقا على �حتفالية �لدولة 
بيوم �ملر�أة �لإمارتية قالت �سعادة �إميان ر��سد �سيف مدير �إد�رة �لتثقيف �ل�سحي باملجل�س �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة يف �ل�سارقة: �أ�سبح يوم 
�ملر�أة �لإمار�تية يوماً وطنياً لاإحتفاء باإجناز�تها يف خمتلف �ملجالت، فطاملا كانت �ملر�أة �سريكاً يف �لتنمية منذ وقت مبكر، كما باتت مثال 
يحتذى به يف �ملنطقة بف�سل �لروؤية �ل�سديدة للمغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، م�سيفة �أننا لبد و�أن نغتنم هذه 
�ملنا�سبة �لغالية على قلوب �جلميع باأن نتوجه بعبار�ت �لوفاء و�لعرفان لقرينة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة، �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت 
حممد �لقا�سمي، رئي�سة �ملجل�س �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سرة بال�سارقة، �لتي و�سعت �ملر�أة على �سلم �أولوياتهما وعّززت �سر�كتها ودورها �لر�ئد 
من خال �حلر�س على توفري �لبيئة �ملنا�سبة لها خلدمة وطنها و�إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لد�عمة لها ولاأ�سرة وللطفل وغريها من منابر �خلري 
و�لعطاء، ف�سا عن �لدعم �لكبري �لذي توليه �سموها للمر�أة �لإمار�تية من خال �لرب�مج و�ملبادر�ت �ملبتكرة للرقي مب�ستوى �لرعاية 

�ل�سحية �ملقدمة لها ومبا يكفل حماية ورفاهية �لأ�سرة �لإمار�تية ب�سكل عام.

»دو« تختتم برنامج التدريب ال�سيفي 2019 
موؤخر�ً  �ملللتللكللاملللللة،  لللاتلل�للسللالت  �لإملللللار�ت  ل�سركة  �لللتللابللعللة  دو،  �ختتمت   

�إطار  يف  �ل�سركة  �أطلقته  �لللذي   ،2019 لعام  �ل�سيفي  �لتدريب  برنامج 
و�مل�ستقبلية يف  �لأجيال �حلالية  �ملتمثل بتطوير وتنمية مهار�ت  �لتز�مها 
�لإمار�ت مبا يتما�سى مع روؤية �لقيادة �لر�سيدة �لر�مية �إىل متكني �لقادة 
يف  �لللربنللامللج  و�سهد  خللرب�تللهللم.  وتعزيز  �خلللا�للس  �لقطاع  يف  �مل�ستقبليني 
ن�سخته هذ� �لعام م�ساركة عدد من �لطلبة �جلامعيني من �أ�سحاب �لهمم 

وذلك للمرة �لأوىل منذ �إطاق �لربنامج.

لذائذ اإماراتية اأ�سلية يف حي 
العرب مبهرجان �سوق عكاظ

 ي�ستهر �ملطبخ �لعربي يف �سبه �جلزيرة �لعربية برث�ئه وتنوعه وتعدد �أ�سوله 
�لعربية وقدرته على تطوير مذ�قات م�ستوحاة من مناطق جغر�فية جماورة 
�لللتللجللاري و�لثقايف  �لللتللبللادل  �أن�سطة  �لللعللرب عللرب  وبللعلليللدة وفلللدت على جللزيللرة 
خ�سو�ساً مع منطقة �سرق �آ�سيا �أو مع �حلجاج �لعابرين ل�سبه �جلزيرة �لعربية 

�لقادمني من �جلهات �جلغر�فية �لأربع. 
وتللقللدم �لللقللريللة �لللرت�ثلليللة �لإمللار�تلليللة يف حللي �لللعللرب مبللهللرجللان �للسللوق عكاظ 
�ألو�ن  �ل�سعودية،  �لعربية  باململكة  �لطائف  مدينة  يف  حالياً  فعالياته  �ملقامة 
وميكن  �لتقليدية،  و�مل�سروبات  و�حللويات  �لإمار�تية  �لرئي�سية  �لأطباق  من 
�لقرية �لرت�ثية �لإطللاع على تاريخ �ملطبخ �لإمار�تي �لذي جنح على  لزو�ر 
مر �لع�سور يف تكوين قائمة طويلة ومتنوعة من �لأطباق �لرئي�سية و�لفرعية 
حميطه  مع  وم�سرتكاً  عريقاً  تاريخاً  �لإمللار�تللي  �ملطبخ  وميتلك  و�حللويات. 
�خلليجي �لعربي وذلك على �لرغم من وجود تلك �للم�سات �لنهائية �لتي متيز 
�لطبق �لإمار�تي عن غريه من �لأطباق �ملماثلة له يف دول جمل�س �لتعاون �أو 
�ملقدمة يف  و�مل�سروبات  �ملاأكولت  �لعربية.  وتعك�س  �سبه �جلزيرة  خارج حدود 
�ملوقع  تاأثري  �سوق عكاظ  �لإملللار�ت مبهرجان  دولللة  �لرت�ثية يف جناح  �لقرية 
�جلغر�يف لدولة �لإمللار�ت منذ �لقدم على تنوع مذ�قات �ملطبخ �لإمارتي عرب 
�لبهار�ت �ملتعددة، �إل �أن �ملطبخ �لإمار�تي ميتلك �لعديد من �لأطباق �لأ�سلية 
�لتي �أبدعت �لأمهات قدمًيا يف �بتكارها م�ستخدمة �ملكونات �ملحلية و�لقادمة 

عرب �لبحر لإعد�د �أطباق �إمار�تية بنكهة حملية �أ�سلية مميزة.

 »حتدي اجلبابرة« الأول يف كيدزانيا
ل تلللفلللوتلللو� فلللر�لللسلللة �ملللل�لللسلللاركلللة يف 
حتللدي �جلللبللابللرة �لأول مللن نوعه 
لأطفالكم  وقدمو�  )كيدز�نيا(،  يف 
فر�سة �ل�ستمتاع بتجربة م�سوقة 
�لبدنية  �إمللللكللللانللللاتللللهللللم  تلللخلللتلللرب 
�أن�سطة  مللع  �لللذهللنلليللة،  وقللدر�تللهللم 
و�سلم  �جللللانلللبلللي  �لللتلل�للسلللللق  ملللثلللل 
و�لزحف  �لعو�ئق  وم�سار  �لنينجا 
علللرب �لأنلللابللليلللب ومللتللاهللة �لأملللللو�ل 

وغريها �لكثري! 
و�لللسللليلللحلللظلللى �مللللل�للللسللللاركللللون �للللذيلللن 
�لتحدي  ��للسللتللكللمللال  يف  يللنللجللحللون 
بفر�سة  زمنية  مللدة  �أق�سر  خللال 
�لللللفللللوز بلللاللللعلللديلللد مللللن �جلللللو�ئللللز 
هذ�  حتقيق  يف  وللنجاح  �لر�ئعة. 
�لأطفال  علللللى  يللتللوجللب  �للللهلللدف، 
جللللمللللع �لأعلللللللللللام وهلللللللم يللللعللللربون 
زر  ��ستخد�م  ين�سو�  و�أل  �لعو�ئق، 
�ملللنللبلله بللنللهللايللة �للللللعللبللة لللكللي يقوم 

�مل�سرفون باإيقاف عد�د �لوقت. 

مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي يطلق 
عرو�سًا ا�ستثنائية يف مو�سمه اخلام�س 

 �أعلن مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي ر�سمياً عن �إطاق �ملو�سم 
�خلام�سة  بالذكرى  �حتفاًء  وذلللك  �ملتنوعة،  �لأد�ء  عرو�س  من  �خلام�س 
بر�جني،  بيل  خاله  ��ستعر�س  �سحفي  مللوؤمتللر  يف  ذلللك  جللاء  لتاأ�سي�سه، 
�ملدير �لفني �لتنفيذي ملركز �لفنون، قائمة �لعرو�س �ل�ستثنائية للمو�سم 
مركز  م�سرية  يف  �ملتميز  �لإجنلللاز  هللذ�  على  �ل�سوء  ت�سليط  مللع  �جلللديللد، 

�لفنون. 

دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان حتتفي بيوم املراأة الإماراتية

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأبوظبي تفتتح فرعها اجلديد يف مدينة خليفة

»ال�سحفيني الإماراتية« تكرم ح�سونه و�سلوم
كرمت جمعية �ل�سحفيني �لإمارتية �لزميل حممود ح�سونة مدير حترير جريدة �خلليج و�لزميلة مارلني �سلوم 

�ل�سحفية بجريدة �خلليج، وذلك بعد �نتهاء عملهم يف جريدة �خلليج.
�لإمار�تية، ور�ئد برقاوي رئي�س حترير  �إد�رة جمعية �ل�سحفيني  �لتكرمي حممد �حلمادي رئي�س جمل�س  ح�سر 
جريدة �خلليج، وف�سيلة �ملعيني نائب رئي�س �جلمعية، وعلى �لهنوري �أمني �سندوق �جلمعية، وعبد �هلل ر�سيد ع�سو 

جمل�س �إد�رة �جلمعية، وعدد من �ل�سحفيني بجريدة �خلليج و�ملوؤ�س�سات �ل�سحفية بالدولة.
�أنهما  و�أكد  �لزميلني  و�أخللاق  و�أ�ساد مبهنية  �لزماء،  لقاء تكرمي  بالزماء �حلا�سرين  ورحب حممد �حلمادي 
كانا د�ئما منوذجاً لل�سحفيني �لعرب �لذي �أ�سافو� لل�سحافة، وعند قر�رهم �لعودة لأوطانهم، تركو� �لأثر �لطيب 
لدى �جلميع، خال فرتة عملهم يف �ل�سحافة �لإمار�تية، �لتي �متدت لأكرث من 20 عاماً، ومتنى لهم �لتوفيق 

يف عملهم �لقادم يف م�سر.
ولإعد�دها  �ملختلفة  �لق�سايا  يف  �لوطني  لدورها  �خلليج  �سحيفة  ن�سكر  �ملنا�سبة  هللذه  ننتهز  �حلللمللادي،  و�أ�للسللاف 

�سحفيني �أكفياء يف �ل�سحافة �لإمار�تية.

لأجللليلللال من  و�أم  كلللزوجلللة  دورهلللللا 
�لذين  �لطموح  �لإمار�تي  �ل�سباب 
موزة  �لر�ئد  و�أو�سح  بهم.  نفتخر 
عبيد �لكلباين رئي�س ق�سم �لرعاية 
�ل�سرطة  فريق  رئي�س  �ملجتمعية 

�لن�سائي �أن �سرطة �لفجرية قامت 
�لهادفة  �ملللللبللللادر�ت  ملللن  بللالللعللديللد 
يف  �مللللر�أة  م�ساركة  ومتكني  لتعزيز 
قللطللاع �لأمللللن، وذللللك متللا�للسلليللاً مع 
�لر��سخ  �لللفللجللرية  �للسللرطللة  �لللتللز�م 

بال�ستثمار �لأمثل يف تطوير ر�أ�س 
�مللللال �لللبلل�للسللري، ومللن �إميللانللهللا باأن 
و�ستبقى  كللانللت  �لإمللار�تلليللة  �ملللللر�أة 
مللثللاًل للللللعللطللاء و�لللتللملليللز وحتقيق 

�لإجناز�ت.

�لثقافية  �لأنلل�للسللطللة  مللن  بالعديد 
و�مللللخللليلللملللات �للل�للسلليللفلليللة و�مللللر�فلللق 
�ملجهزة  و�للللد�خللللللليلللة  �خللللارجللليلللة 
�لتكنولوجيا  و�لللسلللائلللل  بللللاأحللللدث 
��ستديو  تت�سمن:  و�لتي  �حلديثة 
�لللللرقلللل�للللس، و�ملللللل�لللللسلللللرح، و�للللللنلللللادي 
�ل�سباحة  وبلللللركلللللة  �لللللريللللا�للللسللللي، 
�للعب،  و�ساحة  للاأة،  �ملُللدَفّ �لد�خلية 
و�ملقهى �خلا�س بالطاب.  وجتدر 

�لثقافية  �لر�بطة  �أن  �إىل  �لإ�سارة 
�ملركز  هي  �أبوظبي،  يف  �لفرن�سية 
�ملعتمد �لوحيد لدى وز�رة �لتعليم 
و�ستتيح  �لإملللللار�ت،  يف  �لفرن�سية 
للللللللللطللللاب فللللر�للللسللللة �ل�للللسللللتللللعللللد�د 
لختبار�ت Quebec لإجادة �للغة 
 ،DELF لفرن�سية و�لتي تت�سمن�
من  طللاقللم  يللد  على   TCF  ،TEF
�ملدر�سيني �لفرن�سيني �ملحرتفني. 

وملللن جللانللبلله، قلللال �للل�للسلليللد حممد 
�لر�بطة  بلللللد جللللودي، مللديللر علللام 
�أبوظبي،  يف  �لفرن�سية  �لثقافية 
بخربة  �للللل�للللسللللدد:  بللللهللللذ�  ملللعلللللللقلللاً 
�ملجال، ويف  45 عام يف هذ�  تفوق 
�لفرن�سية  و�لللثللقللافللة  �للللللغللة  نلل�للسللر 
�أبو�بنا  فتح  ي�سعدنا  �أبللوظللبللي،  يف 
�أمام مزيد من �لطاب يف مدينة 

خليفة.

�لإمار�تية  �ملللللر�أة  يللوم  مللع  تللز�مللنللاً 
و�لذي ي�سادف �لثامن و�لع�سرين 
عام،  كللل  مللن  �أغ�سط�س  �سهر  مللن 
ل�سرطة  �لللعللامللة  �لللقلليللادة  نللظللمللت 
�ل�سرطة  بفريق  متمثلة  �لفجرية 
�للللنللل�لللسلللائلللي فلللعلللالللليلللة يللللللوم �ملللللللللر�أة 
�لإمار�تية �لذي جاء حاما �سعار 
مع  تز�منا  �لت�سامح«  رمللز  »�ملللللر�أة 
2019 وذلللللك يف  �لللتلل�للسللامللح  علللام 

مقر �لقيادة .
ويف كلمة له ، توجه �للو�ء حممد 
عام  قائد  �لكعبي  غللامن  بن  �أحمد 
�ل�سكر  بخال�س  �لفجرية  �سرطة 
فاطمة  �ل�سيخة  ل�سمو  و�لمتنان 
بنت مبارك  “�أم �لإمار�ت” ملهمة 
�مللللر�أة �لإمللار�تلليللة، معرب� عن بالغ 
�لإمار�تية  للمر�أة  وتقديره  �سكره 
ملا حققته من �إجنللاز�ت يف خمتلف 
جمالت �حلياة وعلى �سعيد جمال 
و�سكرهن  خا�سة.  �لأمللنللي  �لعمل 
على �لدور �ملحوري �لذي يقمن به 
لبناء �ملجتمع �لإمار�تي، �إىل جانب 

 �أعلنت �لر�بطة �لثقافية �لفرن�سية 
عن   »Alliance Francaise  «
�أبوظبي،  �أحدث فروعها يف  �فتتاح 
وذلللللللك يف ملللديلللنلللة خللللليللفللة د�خللللل 
�لدولية.  �لللربيللطللانلليللة  �مللللدر�لللسلللة 
ومن �ملُقّرر �أن يفتح �لفرع �جلديد 
�أبللللو�بلللله للللللطللاب �بللللتللللد�ًء ملللن 8 

�سبتمرب �جلاري. 
�ل�ستمتاع  مللن  �للللزو�ر  و�سيتمكن   

�سرطة الفجرية حتتفي مبنت�سباتها اجلامعيات  يف احتفالية يوم املراأة الإماراتية



دواء يحول الأطفال ذئابًا
�أُ�سيب �ستة ع�سر طفًا بل “متازمة �لذئب” بعد تناولهم �أدوية 
ملوثة يف �إ�سبانيا.  ويعاين �لأطفال من فرط منو �ل�سعر يف جميع 
مينوك�سيديل،  بعقار  ملوثة  تركيبة  تناول  بعد  �أج�سامهم،  �أنحاء 
�لإ�سبانية  �لوكالة  و�أملللرت  و�ل�سلع.  �ل�سعر  لت�ساقط  عللاج  وهللو 
�لأدويلللة  دفللعللات مللن  �ل�سحية، ب�سحب عللدة  و�ملللنللتللجللات  لللاأدويللة 
�لتد�ول  من  ملقة،  مدينة  يف  كوميكا  فارما  �سركة  تنتجها  �لتي 
يف 11 يوليو “متوز” �ملا�سي. و�أعطي �لأطفال عقار �أوميرب�زول 
�مللوث، وذلك لعاج �رتد�د �حلم�س وع�سر �له�سم، وذكرت م�سادر 
�سحية �أن �ل�سعر توقف عن �لنمو لديهم، بعد �لتوقف عن تناول 
�إذ�  �لطبية،  �مل�ساعدة  و�لأمهات بطلب  �لآبللاء  وُن�سح  �لللدو�ء.  هذ� 
من  و�لتحقق  بالأطفال،  �خلا�سة  �ل�سيغة  �إعطاوؤهم  مت  قد  كان 

�ل�سيدلية �إذ� كانو� قد ��سرتو� هذ� �لعقار.
و�سحبت �لوكالة �لإ�سبانية �لدفعة �لأوىل من �ل�سوق �ل�سهر �ملا�سي 
عندما مت �لإباغ عن 13 حالة، ويعتقد �مل�سوؤولون �أن �لتلوث رمبا 
يكون قد �أثر على ما ي�سل �إىل 30 �سيدلية و�أكرث من 50 دفعة من 

�لدو�ء، بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

ان�سغل ب�سرقة متجر.. ف�ُسرقت �سيارته
وقع ل�س �أمريكي يف �سر �أعماله، بعد �أن �سرقت �سيارته، وهو ي�سطو 
على �أحد �ملتاجر.  وقالت �سركة كينيويك يف �لعا�سمة و��سنطن يف 
من�سور على ح�سابها يف موقع �لتو��سل �لجتماعي في�س بوك، �إن 

�حلادثة وقعت عند �ل�ساعة 6 من �سباح يوم �لأحد �ملا�سي.
�أنباء  بعد ورود  �إىل مكان �حلللادث،  �ل�سرطة  وعندما و�سل رجال 
عن �ل�سرقة، �أخربهم �ساحب �ل�سيارة، وليام كيلي، �أن �سخ�ساً كان 
على در�جة �سرق �سيارته من طر�ز بيك �آب ت�سيفي 1992، وقال 

�ل�سيد كيلي �إنه ترك مفاتيحه على �ملقعد د�خل �ل�ساحنة.
�أمر�ً  �كت�سفت  �ملر�قبة،  كللامللري�ت  �سور  �ل�سركة  ر�جعت  وعندما 
�سرقة  بهدف  �ملللوقللع،  تو�جد يف  كيلي  �ل�سيد  �أن  تبني  �آخللر، حيث 
�أحد �ملتاجر. وقال ق�سم �سرطة كينويك يف موقعه على في�س بوك 
مقطع فيديو للحادث حقيقة جديدة، حيث كان كيلي يف  “�أظهر 
عرب  جتارية  �سركة  من  �لب�سائع  بع�س  ي�سرق  كللان  لأنلله  �ملللوقللع، 
ل�ساً  �ملر�قبة  كامري�ت  �سجلتها  �لتي  �للقطات  وتظهر  �ل�سارع«. 
ي�سع در�جته يف �ل�ساحنة من �خللف، قبل �أن ينطلق بها م�سرعاً، 
يف �لوقت �لذي حاول كيلي �للحاق به. ومل تعرث �ل�سرطة بعد على 
�ل�سيارة �مل�سروقة، لكنها �أوقفت كيلي يف �سجن مقاطعة بنتون بناء 

على �أمر ق�سائي بتهمة �ل�سطو، بح�سب موقع �إن دي تي يف.

يقا�سي حبيبته ل�ستعادة مليوين دولر 
��ستقطب رجل �أعمال مقيم يف �سنغافورة بع�س و�سائل �لإعام غري 
�ملرغوب بها، بعد �أن قام برفع دعوى ق�سائية على حبيبته �ل�سابقة 

بهدف ��سرتد�د مبلغ مليوين دولر يزعم �أنه �أقر�سه لها.
تعّرف رجل �لأعمال توه �إجن تياه “55 عاماً” على �لوكيلة �لعقارية 
�أجنلينا جيانغ �لبالغة من �لعمر 33 عاماً يف نوفمرب عام 2016، 

ون�ساأت بينهما عاقة حب رغم �أن �ل�سيد تياه كان متزوجاً. 
مبليوين  ُيقدر  مبلغاً  جيانغ  �لآن�سة  على  تياه  �ل�سيد  �أنفق  وقللد 
 900 �ل�سابقة، منها ما ل يقل عن  �أمريكي طللو�ل �لأعللو�م  دولر 
�ألف دولر مت ��ستخد�مها لدفع فو�تري بطاقات �لئتمان �خلا�سة 
بها، �إ�سافة �إىل نفقات معي�سية �أخرى. ويف حني زعم �ل�سيد تياه 
باأنه �أقر�س �ملبلغ �ملذكور ووقع عقد�ً بهذ� �خل�سو�س معها، قالت 
تياه  �ل�سيد  �إن  �سنغافورة،  يف  �لعليا  للمحكمة  جيانغ  �أجنيلينا 

�أعطاها �لأمو�ل كهدية و�أنها ل تنوي �إعادتها له. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

احلم�س النووي يحل لغزا عمره 200 عام 
ب�ساأن رفات جرن�ل فرن�سي قتل خال حملة  200 عام  �سوؤ�ل عمره  �إجابة عن  �آثللار للح�سول على  ي�ستعد علماء 

نابليون �لعام 1812 يف رو�سيا.
فقد �أ�سيب �سارل �إتيان غود�ن بقذيفة خال معركة فالوتينو يف 19 �أغ�سط�س قرب �سمولين�سك، وهي مدينة تقع 
غربي مو�سكو قرب من �حلدود مع بيارو�سيا، فبرتت �ساقه وتويف بعد 3 �أيام عن 44 عاما من جر�ء �لغرغرينا 

�لناجمة عن �حلادثة.
ولحقا، �نتزع �جلي�س �لفرن�سي قلبه ودفن يف مقربة بري ل�سيز يف باري�س، لكن موقع بقية رفاته مل يكن معروفا 

حتى هذ� �ل�سيف، حني �كت�سف �لباحثون هيكا عظميا رجحو� �أن يكون عائد� �إليه.
وقالت مارينا ني�ستريوفا رئي�سة �لفريق �لفرن�سي �لرو�سي، �لذي �كت�سف �لبقايا يف يوليو، لوكالة فر�ن�س بر�س: 

�ساق و�حدة، �أيقنت �أنه يعود �إىل �لرجل �لذي نبحث عنه«. مع  �لعظمي  �لهيكل  ر�أيت  �أن  “مبجرد 
�أحفاد �جلرن�ل،  �أحد  �لنووي من  با�ستخد�م �حلم�س  لتاأكيد هويته  �لللازم  �لتحليل �جليني  �إجللر�ء  يتم  وحاليا، 

و�ستعلن �لنتائج �خلمي�س.
ويقال �إن غود�ن كان �أحد �جلرن�لت �ملف�سلني لدى نابليون �إذ كانا يف �ملدر�سة �لع�سكرية معا، و��سمه منقو�س على 

ن�سب قو�س �لن�سر يف باري�س.
وقد �أعيد �إطاق حملة �لبحث عن رفاته يف مايو بتمويل من فريق فرن�سي رو�سي برئا�سة بيار مالينوف�سكي �ملوؤرخ 

و�جلندي �ل�سابق �ملعروف ب�ساته باليمني �ملتطرف �لفرن�سي و�لذي يحظى بدعم �لكرملني.

األحد    1   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12719  
Sunday   1   September   2019  -  Issue No   12719

ك�سور من الثانية اأنقذت �سابا من »م�سري ماأ�ساوي«
�إ�سبانيا،  يف  �ل�ساحرة  �إبيز�  جزيرة  يف  باأعجوبة  �ملللوت  من  �ساب  �سائح  جنا 
�أن يلقى م�سرعه حتت �سخرة، لكن فارقا زمنيا من ك�سور من  �أو�سك  �إذ 

�لثانية �ساعد على تفادي �لكارثة.
وكان �ل�ساب يحاول �لقفز �إىل ماء �لبحر عن طريق �سخرة معلقة، لكن ما 

�إن �رمتى يف �لهو�ء حتى ح�سلت �ملفاجاأة.
ومبجرد �رمتاء �ل�ساب يف �لهو�ء، حتطمت �ل�سخرة �لتي كان يقف عليها، 
ثم �نهارت �إىل �لأ�سفل بالقرب منه �إىل �أن وقعت يف �ملاء، لكن �ل�ساب كان قد 

�سبقها �إىل �لبحر، فلم ي�سب باأي �أذى.
ووثق مقطع فيديو �لقفزة �ملحفوفة باخلطر، و�سرع بع�س �حلا�سرين يف 

�ل�سر�خ ظنا منهم �أن �ل�ساب قد ي�ساب جر�ء �ل�سخرة �ملتد�عية.
�لتو��سل  مللو�قللع  �أحلللد  يف  �للل�للسللاب  ح�ساب  على  �لفيديو  مقطع  ن�سر  ومت 

�لجتماعي، وفق ما نقلت �سحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية.
على  يقف  �أنلله  يعتقد  يكن  �إنلله مل  �لنجاة،  ت�سريح عقب  �ل�ساب، يف  وقللال 
�سخرة متد�عية وقد ت�سقط يف �أي حلظة. وحظي مقطع �لفيديو بتفاعل 
�ل�ساب لأنه  “�ملحظوظ” على  �ملن�سات �لجتماعية، و�أطلق لقب  و��سع يف 

كان �سيلقى م�سري� ماأ�ساويا لو مل يقفز قبل �نهيار �ل�سخرة.

طوارئ يف بلدة اأملانية.. ب�سبب كوبرا
ت�سبب هروب ثعبان من نوع كوبر� بهلع لدى �سكان بلدة هرينه �لأملانية 
عن  و�لبتعاد  مغلقة  �لنو�فذ  �إبقاء  �ملحلية  �ل�سلطات  منهم  طلبت  وقد 

�لع�سب �لطويل.
�أن تكون  �لثعبان، �لذي يبلغ طوله حو�ىل مرت وهو كوبر� ميكن  وهذ� 
ل�سعته قاتلة، مفقود منذ �لأحد بعد هروبه من مالكه يف مدينة هرينه 

)غرب(.
وقد �أجلي �سكان 4 مباٍن يف �ملنطقة، �لتي �سوهد فيها �لثعبان �آخر مرة، 

كما طلب من �ل�ساكنني يف �ملنطقة �ملجاورة �إغاق �لأبو�ب و�لنو�فذ.
وقال �مل�سوؤول �ملحلي، يوهاني�س �سودزياك، لل�سحفيني: “نعتقد �أن هذ� 
�لثعبان ل يز�ل يف �ملبنى”، حيث يعي�س �ساحبه، م�سيفاً “لذلك �تخذنا 
قر�ر�ً بالإبقاء على �لإجر�ء�ت �لأمنية �ملتخذة �لأحد، �أي �أن �ملباين �لأربعة 

�ستبقى مغلقة و�سنتفح�سها بانتظام للك�سف عن �أي �أثر للثعبان«.
�خلا�سعة  �ملللبللاين  يف  “�لطحني”  �لللدقلليللق  ن�سر  �لإجلللللر�ء�ت  وتت�سّمن 

للمر�قبة على �أمل �أن يرتك �لثعبان �أثر� له.
�ملالك نف�سه منذ  لللدى  �آخللر  20 ثعبانا  �ل�سلطات حللو�ىل   وقللد �سبطت 

هروب �لكوبر�.

وفاة املمثلة الأمريكية 
فالريي هاربر 

توفيت �ملمثلة فالريي هاربر �لتي 
فازت باأربعة جو�ئز �إميي عن عمر 
ثللمللانللني عللللامللللا   بللعللد �لللسلللر�ع من 

�سرطان �لدماغ.
كا�سيوتي  كري�ستينا  �بنتها  وقالت 
�جلمعة  �سباح  توفيت  و�لدتها  �إن 
مللللزيللللد من  تللللقللللدمي  ورفلللل�للللسللللت   ،

�لتفا�سيل.
بللللللثللللللاث من  وفللللللللللللللازت هلللللللاربلللللللر 
جللللو�ئللللز �إميلللللللي عللللن �أد�ئللللللهللللللا دور 
�ل�سغرية  �لللنلل�للسللويللة  �لللنللا�للسللطللة 
�مل�سل�سل  يف  مللورجللنلل�للسللرتن  رود� 
�لللللتلللللللللفللللزيللللوين �للللكلللا�لللسللليلللكلللي يف 
“ذ� ماري  �ملا�سي  �لقرن  �سبعينات 

تايلر مور �سو«.
بيبول  ملجلة  ك�سفت  هاربر  وكانت 
عن   2013 -�آذ�ر  ملللللار�لللللس  يف 
وهي  �ل�سحايا،  ب�سرطان  �إ�سابتها 

خايا �سرطانية يف غ�ساء �لدماغ.
لكنها عاودت �لظهور ب�سكل مفاجئ 
�إ�سابتها  �لأطللبللاء  ت�سخي�س  بعد 
بذلك �ملر�س عام 2013 و�أبلغوها 
�سوى  لها يف �حللليللاة  يعد  بللاأنلله مل 
�أ�سهر  �سبعة  وبعد  فح�سب.  �سهور 
فقط �ساركت يف برنامج “د�ن�سينج 
ويز �ستارز” )�لرق�س مع �لنجوم(، 
ويف عام 2015 ظهرت يف �مل�سرحية 
جريلز”  بلللللروك  “تو  �لللفللكللاهلليللة 
)فتاتان من بروك(. وظلت هاربر، 
عام  �إ�للسللابللتللهللا  ت�سخي�س  مت  �لللتللي 
�أي�سا،  �للللرئلللة  بلل�للسللرطللان   2009
لإجر�ء  تهدف  بحمات  من�سغلة 
و�لتمثيل يف  �ل�سرطان  بحوث عن 
بع�س �لأحيان حتى وقت مبكر من 

هذ� �لعام.

ي�سحب قارًبا يبلغ وزنه 220 
طًنا باإ�سبعه

��ستعر�س �أمريكي من ولية جورجيا قوته �لبدنية �ملذهلة 
ب�سحب قارب يبلغ وزنه 220 طًنا مل�سافة 5 �أمتار تقريًبا.

و�أظهر �لفيديو �لذي �ُسجل يوم �لأحد �ملا�سي، �لأمريكي 
”جيورجي رو�ستوما�سفيلي“ وهو ي�ستخدم حبًا مربوًطا 
حول �إ�سبعه �لأو�سط ل�سحب قارب يدعى ”متار� 2، وهو 

زورق قطر حميطي يبلغ وزنه حو�يل 220 طنا.
�إنرتنا�سونال“ �لأمريكية،  بر�س  ”يونايتد  لوكالة  ووفقا 
�سحب  يف  ”جيورجي“ بالفعل  جنح  �ملهمة،  �سعوبة  رغللم 
ومن  �ل�ساطئ.  باجتاه  �أمتار   5 �لللل  تتجاوز  مل�سافة  �لقارب 
قد  �إنلله  جورجيا  يف  �لقيا�سية  �لأرقلللام  �حتللاد  قللال  جانبه، 
�سجل رقما قيا�سًيا يف فئة ”�أثقل قارب يتم �سحبه باإ�سبع 

و�حد“.
�إىل ملل�للسللوؤولللو مو�سوعة  �أدلللللة �لإجنللللاز  و�للسلليللقللدم �لحتللللاد 
وت�سجيل  �عتماده  يتم  حتى  �لقيا�سية،  لللاأرقللام  غيني�س 

�لرقم �لقيا�سي �لعاملي.

ت�سابق الزمن للزواج قبل وفاتها       
�أن ت�سبق  حتاول �مللر�أة بريطانية تعاين من مر�س نادر 
�لزمن، وحتظى بفر�سة للزو�ج من خطيبها وبناء بع�س 

�لذكريات برفقته قبل وفاتها.
عاماً(   26( ماكغوير  كلللوري  �إ�للسللابللة  �لأطللبللاء  و�سخ�س 
بحالة نادرة ت�سمى �جلنف، وتريد �أن تتزوج من خطيبها 
جيمي تايلور )17 عاماً( �لذي يعاين من مر�س �لتوحد 
قبل فو�ت �لأو�ن. وتعاين كوري من �لعديد من �حلالت 
�ل�سحية �ملعقدة، وقد مت �إخبارها باأنها لي�ست لئقة مبا 
وتاأمل  حياتها،  لإطللالللة  جر�حية  عملية  لإجلللر�ء  يكفي 
�لآن يف جمع 10 �آلف جنيه ��سرتليني )14 �ألف دولر( 

لإقامة حفل زفاف مثايل.
وقللالللت كللللوري “لي�س للللدي عللائلللللة �أعللتللمللد عللللليللهللا. لقد 
ق�سيت معظم حياتي يف �مل�ست�سفى. مل يكن �لأمر �سهًا 
�أبللد�ً، ولكن �ل�سنو�ت �لقليلة  �أ�ست�سلم  على �لإطللاق. مل 

�ملا�سية كانت كفاحاً حقيقياً بالن�سبة يل«.
و�أ�سافت “لدّي نظام مناعي منخف�س للغاية، ويبدو �أنني 
�ألتقط �أي مر�س من حويل، لي�س لدي �سوى رئة ون�سف. 
�أنا �سعيفة للغاية وه�سة ولدي �لقليل من �لطاقة«. كما 
تعاين كوري �لتي ولدت بنوع نادر من �لتقزم من �لتهاب 
مزمن يف �لرئة، و��سطر�ب يف �لعمود �لفقري، و�أمر��س 

�لقلب �لرئوية وتوقف �لتنف�س �أثناء �لنوم.

تك�سر اأنف زوجها
�مل�سرية  زوجته  �عتد�ء  �إثر  بالأنف  بك�سر  كويتي  �أ�سيب 
حويل  حمافظة  يف  بينهما  زوجية  خافات  ب�سبب  عليه 

جنوب �لعا�سمة �لكويت.
�إن  قللوللله،  �أمللنللي  م�سدر  عللن  ”�لر�ي“  �سحيفة  ونقلت 
�لزوج ح�سر �إىل مركز �أمني يف حمافظة حويل ووجهه 
متلوؤه �للفافات �لطبية وقدم تقريًر� طبيًّا يفيد بتعر�سه 
زوجته  �عللتللد�ء  �إثللر  �لأنللف  وك�سر يف  �لوجه  لإ�سابات يف 
�مل�سرية عليه. و�أو�سح �لزوج يف �إفادته �لتي �أدىل بها يف 
�سريكة حياته،  مع  دخل يف خافات  ”�أنه  �لأمني  �ملركز 
وهي م�سرية يف منزلهما، وملا �حتدم �خلاف وغ�سبت 
�إىل  �أدى  مللا  �لللقللا�للسللي؛  بال�سرب  عليه  �عللتللدت  �لللزوجللة، 

�إ�سابته يف �لوجه“.
�لللللزوج �سنفت  �للسللكللوى  �أن  �إىل  �لأملللنلللي،  �مللل�للسللدر  و�أ�لللسلللار 
�لتي  �لإ�سابات  خطورة  ب�سبب  بال�سرب  �عتد�ء  كجناية 
�سبط  وجلللار  للتحقيق،  �لق�سية  و�أحلليلللللت  لللهللا  تللعللّر�للس 

�لزوجة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقها

تعتذر لزميلها على الهواء.. بعد و�سف »الغوريال«
�عتذرت مذيعة تلفزيونية يف �لوليات �ملتحدة على �لهو�ء 
ما  وفق  بغوريا،  �لأ�سود  زميلها  ت�سبيهها  بعد  مبا�سرة 
ذكرت �سبكة “�إن بي �سي نيوز« . و�خلمي�س �ملا�سي، �أدلت 
�أوكاهوما  يف   ”5 “كوكو  حمطة  من  هو�سدن  �أليك�س 
�سغري  ي�سور  مقطع  عر�س  خللال  �لتعليق  بهذ�  �سيتي 
�مل�سوؤول عنه  ن�سره  غوريا يف حديقة حيو�نات حملية، 
على “�إن�ستغر�م«. فعندما ظهر �سغري �لغوريا، �لتفتت 
�لأ�سود، جاي�سن  �ملذيع  �إىل زميلها  بي�ساء  هود�سن وهي 
هاكيت، وقالت �إن �لقرد “ي�سبهك �إىل حد ما”، وفق ما 

ذكرت �سبكة “�إن بي �سي«. اأنابيل بيلموندو لدى و�صولها حل�صور مهرجان فيني�صيا ال�صينمائي ال�صاد�س وال�صتني - البندقية ، اإيطاليا.

»اأيام �سفراء« حت�سد اأبرز 
جوائز امل�سرح امل�سري

ح�سدت م�سرحية �أيام �سفر�ء من 
�أبرز  للفنون  �لهناجر  مركز  �إنتاج 
للم�سرح  �لقومي  �ملهرجان  جو�ئز 
ع�سرة  �لثانية  دورتللله  يف  �مللل�للسللري 
م�ساء  عليها  �للل�للسللتللار  �أ�للسللدل  �لللتللي 

�أم�س �لأول.
ق�سية  �مللللل�للللسللللرحلللليللللة  تلللللتلللللنلللللاول 
�لخللتللافللات �لأيللدولللوجلليللة وعدم 
�لآخللر من خال ق�سة زوج  قبول 
�لذين  �للللزوجلللة  و�للسللقلليللق  وزوجلللللة 
�إىل �جتللاه فكري  ينتمي كل منهم 

خمتلف.
�أف�سل  بللجللو�ئللز  �مل�سرحية  وفلللازت 
عللر�للس ملل�للسللرحللي، و�أفلل�للسللل ديكور 
فوكيه،  فلللادي  عليها  ح�سل  �لللتللي 
عليها  ح�سل  �لتي  �إخللر�ج  و�أف�سل 

�أ�سرف �سند.
ويف باقي �جلو�ئز فاز وليد يو�سف 
بجائزة �أف�سل تاأليف م�سرحي عن 
�ل�سعادة”  بللاد  يف  “حدث  عر�س 

من �إنتاج �مل�سرح �حلديث.
بجائزة  بللللديللللر  كللللرميللللة  وفلللللللللازت 
عر�س  عن  حركي  ت�سميم  �أف�سل 
فيما  �ل�سعادة”  بلللاد  يف  “حدث 
�إىل  �أف�سل مو�سيقى  ذهبت جائزة 
جللمللال ر�للسللاد عللن عللر�للس “�لطوق 
باهر  ملللع  مللنللا�للسللفللة  و�لأ�سورة” 

جمال عن عر�س “�أيام �سفر�ء«.
وفازت بجائزة �أف�سل ت�سميم �أزياء 
“ت�سجيل  عللن عر�س  عللودة  مللروة 
دخول” منا�سفة مع �أمرية �سابر 
عربي”،  بللنللت  “�أوبر�  عللر�للس  عللن 
�إ�ساءة حممد  �أف�سل  وفاز بجائزة 
“�أيام  علللر�لللس  علللن  �ملللحلل�للسللن  عللبللد 
�إبر�هيم  مللع  منا�سفة  �سفر�ء” 

�لفرن عن عر�س “�لبوؤ�ساء«.

البدانة قد توؤثر �سلبًا على حا�سة الذوق
على مدى �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، بد�أت 
جميع  بللني  كللبللري  ب�سكل  تنت�سر  �لللبللد�نللة 
و�لن�ساء  �لللرجللال  ولللدى  �لعمرية،  �لفئات 
للعديد من  ذلللك  ويرجع  �للسللو�ء،  على حد 
�لغري �سحي  �حلياة  �أهمها منط  �لأ�سباب 

وعاد�ت �لأكل �ل�سيئة. 
�أظلللهلللرت در��لللسلللة حللديللثللة نلل�للسللرت يف جملة 
فرونتريز �لطبية، باأن �ل�ُسمنة قد ت�ساهم 
باإ�سعاف حا�سة �لذوق لدى �لإن�سان. ووفقاً 
للبحث فاإن حا�سة �لذوق تتغري مع �زدياد 
��ستجابة  تغري  �ل�سمنة  لأن  وذلللك  �لللوزن، 

حا�سة �لذوق لدينا يف �لدماغ. 
�ل�سمنة  بللاأن  �لباحثني  من  فريق  ولحللظ 
ملحفز�ت  �ل�ستجابة  على  �سلبي  تاأثري  لها 
�لللنللو�ة �جلرثومية، وهللي جزء  �لللتللذوق يف 
يلل�للسللارك يف مللعللاجلللة حا�سة  �للللدملللاغ  ملللن 

�لذوق. 
�لفئر�ن،  علللللى  �للللتلللجلللارب  �أجللللريللللت  وقللللد 
�لتذوق  ملحفز�ت  �ل�ستجابة  بللاأن  ولوحظ 
�مل�سابة  �لفئر�ن  لللدى  �لللدمللاغ  خايا  مللن 
بال�سمنة قد �نخف�س ب�سكل ملحوظ عند 

تناولها لأطعمة غنية بالدهون. 
�لفئر�ن  ��ستجابات  بللاأن  �لباحثون  ووجللد 
ب�سكل  تللنللاقلل�للسللت  قلللد  للللللللتلللذوق  �لللبللديللنللة 
ملللللحللوظ، وبللاتللت مللدتللهللا �أقلل�للسللر، مقارنة 

بالفئر�ن �لتي ل تعاين من �لبد�نة. 
�لتجارب  تطبيق  فللاإن  �لباحثني  وبح�سب 
ذ�تلللهلللا علللللى �لللبلل�للسللر قلللد يلللكلللون لللله نتائج 
�لنتائج  ولكن  �آخللر،  �إىل  فللرد  خمتلفة من 
حيث  مللن  مللا  حللد  �إىل  مت�سابهة  �للسللتللكللون 
نللقلللللت �سحيفة  بللحلل�للسللب ملللا  �ل�للسللتللجللابللة، 

�إنديا«. �أوف  “تاميز 

هاندا اآرت�سيل 
حت�سر حفل »مراد«

�لرتكي   �لفنان  حفل  �رت�سيل   �لرتكية  هاند�  �لنجمة  ح�سرت 
مر�د د�لكيليت�س  �لذي �أ�سعل �لأجو�ء بح�سور �آلف �لأ�سخا�س.

وظهر مر�د يف �لفيديو وهو يجل�س على �مل�سرح وياأخذ منديا 
من �أحدهم ليم�سح عرقه.

وكانت قد تعر�ست هاند� �أرت�سيل موؤخر� ملخالفة �سري ب�سبب عدم 
ت�سجيل �أور�ق �ل�سيارة �لتي كانت فيها ب�سكل ر�سمي، وتعقيبا على 
�أجرى �سحايف تركي مقابلة �سريعة معها من د�خل  هذ� �لأمر 
�سيارتها، و�أثناء حديثه معها �تهمها باأن �ل�سرطة كانت �أوقفتها 
ُت�ستفز، و��سفة  �نها مل  �إل  ب�سبب �سرب �لكحول مع �سديقتها، 

هذ� �خلرب بالعاري عن �ل�سحة.


