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االإعالن عن تفا�ضيل قوائم الرت�ضح االأولية لع�ضوية الوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخ�ب�ت ام�س التف��صيل اخل��صة ب�أعداد 
جميع  على  االحت�����دي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ملر�صحي  االأول��ي��ة  الق�ئمة 
اإم�رات الدولة، والتي �صهدت اإقب�اًل كبرياً من الراغبني يف الرت�صح 
 22 18 ولغ�ية  ب���ب الرت�صح وال��ت��ي ام��ت��دت م��ن  خ��الل ف��رتة فتح 

اأغ�صط�س 2019.
وا�صتملت الق�ئمة االأولية على 499 مر�صح�ً، وقد بلغ عدد املر�صحني 
90 مر�صح�ً، ويف  دب��ي  اإم���رة  135 مر�صح�ً، ويف  اأبوظبي  اإم���رة  يف 
اإم�رة ال�ص�رقة 114 مر�صح�ً، كم� بلغ عددهم يف اإم�رة عجم�ن 26 
 20 اأم القيوين  61 مر�صح�ً، واإم���رة  مر�صح�ً، واإم���رة راأ�س اخليمة 

مر�صح�ً، واإم�رة الفجرية 53 مر�صح�ً.                )التف��صيل �س2(

الرتبية ت�سع اآلية ل�سمان بدء عام درا�سي دون معوقات
توزيع دليل خا�س بجاهزية املدار�س 

وا�ضتخدام احلافالت ومهام مدير املدر�ضة
•• دبي – حم�شن را�شد 

اأعتمدت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، خريطة الطريق النطالقة 
اأولوية   22 حددت  حيث   ،2020-2019 اجلديد  الدرا�صي  الع�م 
 ، ال��درا���ص��ي  ال��ع���م  ب��داي��ة  يف  الطلبة  ال�صتقب�ل  امل���درا����س  جل���ه��زي��ة 
“حتديث �ص�رية العلم، وتنفيذ فع�لي�ت مرحب� مدر�صتي،  لتت�صمن 
م��ن مب��صرة جميع  وال��ت���أك��د  امل��در���ص��ي،  املبنى  وال��ت���أك��د م��ن ج�هزية 
املعلمني ومت�بعة انتظ�مهم يف التدريب التخ�ص�صي، وو�صع خمطط 

للمدر�صة ) كروكي( عند املداخل يو�صح توزيع ال�صفوف وال�صعب.
وق�لت الوزارة خالل خطة العودة للمدار�س، اإن االأولوي�ت تركز على 

الت�أكد من ك�صوف النقل اجلم�عي.                  )التف��صيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن زايد وعبداهلل الثاين يبحثان 
هاتفيا عالقات البلدين وامل�ضتجدات االإقليمية

•• اأبوظبي-وام: 

بحث �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
بن  الث�ين  عبداهلل  امللك  امل�صلحة وجاللة  للقوات  االأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
ات�ص�ل  خ��الل   - ال�صقيقة  اله��صمية  االأردن��ي��ة  اململكة  ع�هل  احل�صني 
تنميته�  و�صبل  البلدين  ب��ني  ال��را���ص��خ��ة  االأخ��وي��ة  ال��ع��الق���ت   - ه�تفي 

وتعزيزه� يف خمتلف املج�الت.
وا���ص��ت��ع��ر���س ���ص��م��وه وج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث���ين - خ���الل االت�ص�ل 
الراهنة  والدولية  االإقليمية  والتطورات  الق�ص�ي�  - عددا من  اله�تفي 

ذات االهتم�م امل�صرتك وتب�دال وجه�ت النظر ب�ص�أنه�.
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جنود من قوات االأمم املتحدة )يونيفيل( يقودون مركبة ع�صكرية على طول اجلدار احلدودي قرب كفر كيال يف جنوب لبن�ن   

الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني ملدينة جازان ال�سعودية ب�سواريخ بالي�ستية

اجلبري: العالقة مع االإمارات ركيزة اأ�ضا�ضية مل�ضتقبل املنطقة 

ق�سف اإ�سرائيلي يف لبنان وحتركات على احلدود

عون: هجوم الطائرتني امل�ضريتني اإعالن حرب 
ق�سف على غزة و300 وحدة ا�ستيطانية جديدة بال�سفة

ترمب يرجح اإعالن خطة ال�ضالم قبل االنتخابات االإ�ضرائيلية
•• عوا�شم-وكاالت:

اأن  االثنني،  ترمب،  دون�لد  االأم��ريك��ي،  الرئي�س  اأك��د 
الفل�صطينيني يرغبون ب�إبرام اتف�ق �صالم ال�صيم� يف 

ظل اأزمة التمويل.
واأ�ص�ف يف القمة املنعقدة بينه وبني الرئي�س امل�صري 
ال�صبع  ال��دول  قمة  ه�م�س  على  ال�صي�صي  عبدالفت�ح 
الفل�صطينيني  ب��ني  االت��ف���ق  اأن  ي��رى  اأن���ه  فرن�ص�،  يف 
الفل�صطينيني  اأن  اإىل  م�صرياً  ممكن،  واالإ�صرائيليني 

يرغبون يف اإبرام اتف�ق �صالم وعودة الدعم.
كم� اأعلن ترمب اأن خطة ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط 

رمب� تعلن قبل االنتخ�ب�ت االإ�صرائيلية.
يف االأثن�ء ق�لت م�ص�در فل�صطينية اإن ط�ئرات حربية 
تدريب  موقع  على  االإث��ن��ني  اأم�س  اأغ����رت  اإ�صرائيلية 
يتبع حلركة حم��س يف قط�ع غزة بعد اإطالق قذائف 

على جنوب اإ�صرائيل.

ق�صفت  االإ�صرائيلية  ال��ط���ئ��رات  اأن  امل�����ص���در  وذك���رت 
بعدة �صواريخ موقع�ً للجن�ح الع�صكري حلركة حم��س 
يف بلدة بيت الهي� احلدودية �صم�ل قط�ع غزة، م� اأدى 

اإىل وقوع اأ�صرار فيه دون وقوع اإ�ص�ب�ت.
اأم�س االثنني  ال��وزراء االإ�صرائيلي  هذا وك�صف رئي�س 
اأنه اأ�صدر اأوامر ب�لبدء بتو�صيع م�صتوطنة يف ال�صفة 
الغربية املحتلة، ردا على العملية التي اأدت اإىل مقتل 

م�صتوطنة قبل اأقل من اأ�صبوع.
300 وحدة  ب��ن���ء  ب�����ص��دد  اأن���ه����  اإ���ص��رائ��ي��ل  واأع��ل��ن��ت 
املق�مة على  ا�صتيط�نية جديدة يف م�صتوطنة دولب، 
اأرا�صي قرية اجل�نية الفل�صطينية غربي رام اهلل، على 

بعد 40 كيلومرت �صم�ل غربي القد�س.
التي  العملية  على  ردا  القرار ج�ء  اأن هذا  واأو�صحت 
يوم  اآخرين  اثنني  واإ�ص�بة  م�صتوطنة  اإىل مقتل  اأدت 
اأرا�صي  يف  ب��وب��ني،  ع��ني  منطقة  يف  امل��صية  اجلمعة 

قرية دير ابزيع الفل�صطينية.

•• بريوت-وكاالت:

ال��ل��ب��ن���ين مي�ص�ل  ال��رئ��ي�����س  ق����ل 
ع���ون اأم�����س االث��ن��ني اإن ب��ل��ده له 
ع��ن نف�صه بعد  ال��دف���ع  احل���ق يف 
ك�ن  م�صريتني  بط�ئرتني  هجوم 

مبث�بة اإعالن حرب.
ونقل مكتب عون عنه قوله على 
تويرت م� ح�صل هو مبث�بة اإعالن 
اإىل حقن�  اللجوء  لن�  يتيح  حرب 
وا�صتقاللن�  �صي�دتن�  عن  ب�لدف�ع 

و�صالمة اأرا�صين�.
اإعالمية،  ت��ق���ري��ر  وذك�����رت  ه���ذا 
مق�تالت  اأن  االث�����ن�����ني،  اأم���������س 
ق�����ص��ف��ت موقع�  ق���د  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
للجبهة ال�صعبية- القي�دة الع�مة 
لبن�ن  �صرقي  قو�ص�ي�  منطقة  يف 

قرب احلدود ال�صورية.
القي�دة  ال�����ص��ع��ب��ي��ة-  واجل���ب���ه���ة 
الع�مة، هي ف�صيل من الف�ص�ئل 
اأحمد  ي��ت��زع��م��ه  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 
ب��ت���أي��ي��د ودعم  ج���ري���ل وي��ت��م��ت��ع 

الوطنية لالأنب�ء  الوك�لة  وذكرت 
يف لبن�ن اأن التحرك�ت الع�صكرية 
ك���ن��ت يف حميط  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 
امل���واج���ه لبلدة  ال�����ص��م���ق��ة  م��وق��ع 
جنوبي  احل�����دودي�����ة  ك��ف��ر���ص��وب��� 

لبن�ن.
واأ�ص�فت اأن الدوري�ت االإ�صرائيلية 
ع��ل��ى اخل����ط ال��ع�����ص��ك��ري امل�����وازي 
بني  )ال���ف��������ص���ل  االأزرق  ل��ل��خ��ط 
البلدين(، على طول املحور املمتد 
ال�������وزاين وحتى  م���ن م��رت��ف��ع���ت 

مرتفع�ت �صبع� وكفر�صوب�.
ويف تطور ذي �صلة، حّلقت ط�ئرة 
ا���ص��ت��ط��الع اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف اأج���واء 

مدينة بعلبك �صرقي لبن�ن.
وك�نت القوات االإ�صرائيلية كثفت، 
من دوري�ته� الع�صكرية على طول 
�ص�ع�ت  بعد  ل��ب��ن���ن،  م��ع  احل���دود 
م�صريتني  ط�ئرتني  �صقوط  من 
بريوت  �ص�حية  يف  اإ�صرائيليتني 
اجلنوبية، معقل ميلي�صي�ت حزب 

اهلل اللبن�ين. 

كبريين من دم�صق وطهران.
ال���ف�������ص���ي���ل عقب  و�����ص����رح ذل������ك 
الغ�رات  اأن  االإ�صرائيلي  الق�صف 
اأهدافه�، فيم� حتدثت  مل حتقق 
م�ص�در متعددة عن وقوع اإ�ص�ب�ت 

جراء الغ�رات.
و����ص���ج���ل���ت، االث�����ن�����ني، حت���رك����ت 
على  اإ�صرائيلية  ع�صكرية  اآل��ي���ت 
احلدود مع لبن�ن، بعد يوم ح�فل 
م���ن ال���ت���ط���ورات ���ص��ق��ط��ت خالله 

م�صريت�ن  اإ�صرائيليت�ن  ط�ئرت�ن 
اهلل  ح���زب  ميلي�صي�ت  م��ع��ق��ل  يف 
�صرب�ت  ع����ن  ف�����ص��ال  ب����ب����ريوت، 
الع��صمة  ج���ن���وب  ����ص����روخ���ي���ة 

ال�صورية.

30 يومًا تف�سلنا عن احلدث التاريخي

عام من االإجنازات يتوج بانطالق اأول رائد 
ف�ضاء اإماراتي اإىل حمطة الف�ضاء الدولية

•• دبي-الفجر:

االث��ن��ني، عن  اأم�����س  را���ص��د للف�ص�ء، خ��الل م��وؤمت��ر �صحفي،  ب��ن  ك�صف م��رك��ز حممد 
التف��صيل الك�ملة ملَهمة اإر�ص�ل اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي، اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية، 

الإجراء جمموعة من التج�رب العلمية.
و�صّلط املركز، ال�صوء على الكثري من التف��صيل اخل��صة مبهمة هزاع املن�صوري، والتي 
�صملت تف��صيل املهمة العلمية، والئحة املرفق�ت التي �صي�أخذه� معه اإىل الف�ص�ء وكيفية 
ال�صحي،  العزل  ومرحلة  التدريب�ت  ومراحل  والهبوط  االإط��الق  وعمليتي  اإر�ص�له�، 

التي ت�صبق نقطة ال�صفر وهي موعد االنطالق اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية.
2018، من  �صبتمر ع�م  الث�لث من  ب��داأت يف  املهمة  لهذه  التح�صريات  اأن  واأو�صح، 
خالل عدة تدريب�ت لكل من هزاع املن�صوري، و�صلط�ن الني�دي حت�صرياً للمهمة التي 

اأ�صبحت على ق�ب قو�صني اأو اأدنى.                                  )التف��صيل �س9(

•• اأبوظبي-وام-عوا�شم-وكاالت:

امليلي�صي�ت  ملح�والت  واإدانته�  ا�صتنك�ره�  عن  االإم����رات  دول��ة  اأعربت 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ج�����زان  م��دي��ن��ة  ا���ص��ت��ه��داف  احل��وث��ي��ة 

ال�صقيقة ب� 6 �صواريخ ب�لي�صتية.
وجددت دولة االإم���رات - يف بي�ن اأ�صدرته وزارة اخل�رجية والتع�ون 
ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  مع  الك�مل  ت�ص�منه�   - ال��دويل 
اإزاء هذه الهجم�ت االإره�بية �صد املدنيني ووقوفه� الت�م اإىل ج�نب 
من  تتخذه  م���  ك��ل  يف  له�  وم�ص�ندته�  وت�أييده�  اململكة  يف  االأ���ص��ق���ء 
التي  ك�فة  االإج���راءات  ودعمه�  وا�صتقراره�  اأمنه�  حلم�ية  اإج���راءات 

تتخذه� يف مواجهة االإره�ب.
اخلطر  طبيعة  يو�صح  الهجم�ت  هذه  ا�صتمرار  اأن  اإىل  البي�ن  واأ�ص�ر 
اليمن  ال��دول��ة يف  االإن��ق��الب احلوثي على  املنطقة من  يواجه  ال��ذي 

ويوؤكد �صرورة ا�صتمرار الت�صدي له ل�صم�ن اأمن وا�صتقرار املنطقة.
ع�دل  اخل���رج��ي��ة،  لل�صوؤون  ال�صعودي  ال��دول��ة  وزي���ر  اأك���د  ج�نبه  م��ن 
اجلبري، اأم�س االثنني، على اأن العالق�ت ال�صعودية االإم�راتية متثل 

ركيزة اأ�ص��صية جلهود حتقيق االأمن واال�صتقرار يف املنطقة.
تغريدات  �صل�صلة  تويرت  مبوقع  الر�صمي  ح�ص�به  على  اجلبري  وكتب 
ق�ل فيه� تقود اململكة، بف�صل اهلل، جهود حتقيق االأمن واال�صتقرار 
يف املنطقة ومواجهة م�ص�عي النظ�م االإيراين والقوى املتطرفة لن�صر 
جتمع  التي  املتينة  العالقة  وت�صكل  اال���ص��ت��ق��رار،  وزع��زع��ة  الفو�صى 
مل�صتقبل  اجل��ه��ود  لهذه  اأ�ص��صية  رك��ي��زة  ال�صقيقة  ب���الإم���رات  اململكة 

م�صرق للمنطقة.
واأ�ص�ف يعمل التح�لف، بقي�دة اململكة، وبجهود مقدرة من االأ�صق�ء 
يف االإم�رات على حتقيق االأمن واال�صتقرار يف عدن و�صبوه واأبني، ولن 
ن�ألو جهداً حتى ي�صود اال�صتقرار واالأمن �ص�ئر اأرج�ء اليمن ال�صقيق.

جت�وز  ه��و  اليمن  يف  اأ�صق�ئن�  اأم����م  ال��وح��ي��د  ال�صبيل  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
االختالف�ت الداخلية عر احلوار الذي دعت له اململكة، والعمل �صف�ً 

يريد  ال  ال��ذي  االإي���راين  النفوذ  براثن  من  اليمن  لتخلي�س  واح���داً 
خرياً ب�ليمن و�صعبه الكرمي.

يف غ�صون ذلك، اأعلن وزير االإعالم اليمني، معمر االإري�ين، عن وقف 
اإطالق الن�ر يف عدن واأبني و�صبوة ا�صتج�بة لدعوة من قي�دة التح�لف 
الوحدات  من  طلب  اليمني  ال��دف���ع  وزي��ر  اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صرتكة، 

الع�صكرية وقف الن�ر يف �صبوة وعدن واأبني.
فيم� ق�ل املجل�س االنتق�يل اجلنوبي يف بي�ن على تويرت املجل�س يوؤكد 
على م� ت�صمنه بي�نه ال�ص�در يوم اجلمعة من ا�صتج�بة لدعوة خ�دم 
بوقف  والتزامن�  عبدالعزيز،  بن  �صلم�ن  امللك  ال�صريفني  احلرمني 

اإطالق الن�ر يف �صبوة والتهدئة.
واأ�ص�ف بي�ن االنتق�يل جندد التزامن� ب��صتمرار ال�صراكة مع االأ�صق�ء 
املنطقة  يف  االإي����راين  امل�����ص��روع  حم���رب��ة  يف  العربي  التح�لف  دول  يف 
االإره�ب  مك�فحة  يف  م�ص�ركتن�  وك��ذا  احلوثي،  ميلي�صي�ت  يف  املتمثل 
العدوان  اأك���ده  م���  وه��و  اليمنية  احلكومة  مظلة  حت��ت  ين�صط  ال��ذي 
االإره�بية  اجل��م���ع���ت  تدفقت  حيث  ���ص��ب��وة،  حم�فظة  على  امل�صتمر 

امل�صلحة بقي�دة جم�عة االإخوان الإع�دة احتالل املح�فظة«.
ملراقبة  املن��صبة  االآلي�ت  ي�صع  اأن  العربي  ب�لتح�لف  املجل�س  ويهيب 

وقف اإطالق الن�ر.
عن  الك�ملة  امل�صوؤولية  اليمنية  احلكومة  اجلنوبي  االنتق�يل  وحّمل 
ا�صتهداف قوات النخبة ال�صبوانية، واإع�دة متكني التنظيم�ت االإره�بية 

واجلم�ع�ت املتطرفة يف حم�فظة �صبوة بعد اأن مت ت�أمينه�.
واأ�ص�ف البي�ن: نوؤكد ا�صتمرار التزامن� بدعم قوات النخبة ال�صبوانية، 
وتعزيزه� بك�فة الو�ص�ئل التي متكنه� من ا�صتمرار دوره� يف مك�فحة 
االإره�ب وت�أمني املح�فظة. وك�نت قوات ال�صرعية يف اليمن قد اأكدت 

على اإحك�م �صيطرته� على عتق وجميع مديري�ت �صبوة.
اإن رئي�س  االإري����ين، على تويرت  اليمني، معمر  االإع���الم  وق���ل وزي��ر 
املحلية  ال�صلطة  قي�دات  مع  اجتم�ع�ً  يعقد  عبدامللك  معني  ال���وزراء 

بع��صمة حم�فظة �صبوة.

ال�ستئناف ترف�ض الت�سكيك يف �سالمة الإجراءات

احتاد ال�ضغل يدعو اإىل تو�ضيح مالب�ضات اإيقاف القروي
•• الفجر - تون�س

دع���� االحت�����د ال��ع���م ال��ت��ون�����ص��ي يف ب��ي���ن اأم�����س االثنني 
االأطراف الر�صمية املعنية اإىل تو�صيح مالب�ص�ت اإيق�ف 
رئي�س حزب قلب تون�س املرت�ّصح لالنتخ�ب�ت الرئ��صية 
تهّز من  التي  واالإ�ص�ع�ت  الت�صكيك  اأم�م  ال�صبل  لقطع 
دع�ه�  كم�  والق�ص�ئية.  االأمنية  املوؤ�ّص�صتني  يف  الثقة 
اإىل احلر�س ال�صديد على احرتام الق�نون واالإجراءات 
واحرتام�  والتق��صي  ال��ع��دل  يف  امل��واط��ن  حل��ّق  �صم�ن� 

لكرامته وحرمته اجل�صدية وحلقوقه.
و�صدد االحت�د على �صرورة احلر�س الت�ّم على احرتام 
ا�صتقاللية الق�ص�ء وعدم الزّج به يف ال�صراع�ت ال�صي��صية 
حّتى يقوم بدوره ك�مال ودون انتق�ئية يف اإنف�ذ الق�نون 
على كّل املتج�وزين مهم� ك�نت م�صوؤوليتهم ال�صي��صية 

رئي�س االأركان اجلزائري يدعو 
النتخابات رئا�ضية باأقرب اأجل

•• اجلزائر-وكاالت:

دع� رئي�س االأرك�ن اجلزائري ن�ئب 
رئ��صية  انتخ�ب�ت  اإىل  الدف�ع  وزير 
�صف�فة يف اأقرب وقت وذلك وفق م� 

ذكرت قن�ة النه�ر اجلزائرية.
وق�ل الفريق ق�يد �ص�لح اإن املرحلة 
والروؤية  ب�حلكمة  التحلي  تتطلب 
مق�ربتهم  اأن  اإىل  م�صريا  وال�صر، 
ال�صرعية  ت���رج���ي���ح  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
هيئة  ب��ج��ه��ود  م�صيدا  ال��د���ص��ت��وري��ة 

الو�ص�طة واحلوار.
ج�ء ذلك خالل لق�ء الفريق �ص�لح 
البحرية  الواجهة  واأف��راد  ب�إط�رات 
التذكري  فيه�  جدد  حيث  الغربية، 
الوطني  للجي�س  الث�بتة  ب�ملواقف 
البالد،  و���ص��ع  بخ�صو�س  ال�صعبي 
ب�صرورة  م��ن��ه���  ت��ع��ل��ق  م����  خ������ص��ة 
الد�صتوري.  ب����خل���ي����ر  ال��ت��م�����ص��ك 
تركيز  ب�������ص���رورة  ���ص���ل��ح  وط����ل���ب 
االنتخ�ب�ت  تنظيم  ع��ل��ى  اجل��ه��ود 

الرئ��صية يف اأقرب االآج�ل.

من نكتة اإىل حوادث دبلوما�سية
ترامب، بول�ضونارو، وغريهما من الكوميديني!

•• الفجر - دانيال �شنايدرمان – ترجمة خرية ال�شيباين

هن�ك  ب�ت  الأن��ه  غرينالند،  ق�صية  عنوان  لوموند  �صحيفة  ا�صتخدمت 
وجود االآن ل� ق�صية. لقد انتقل اقرتاح دون�لد ترامب �صراء غرينالند، 
يف غ�صون اأي�م قليلة، من ب�ب نكتة اليوم، اىل ب�ب احلوادث الدبلوم��صية. 

وهذا التحول ن�در جًدا، كي ال نقول غري م�صبوق. 
�، نرى  يف احلي�ة، هن�ك نك�ت تنقلب اىل ازمة وم�أ�ص�ة. ويف ال�صينم� اأي�صً
اأحي�ًن� الق�تل ال�َصْيُكوَب�ِتّي، ثوان قبل اإطالق الن�ر، ي�صحك. ويف الت�ريخ، 

هن�ك حوادث ب�صيطة تف�قمت وت�صّممت.              )التف��صيل �س15(

�ضربات ت�ضتهدف مواقع 
للملي�ضات �ضمال غريان الليبية

•• طرابل�س-وكاالت:

اأف�دت �صحيفة املر�صد الليبية املوالية لق�ئد اجلي�س الوطني، خليفة حفرت، 
�صن  الوطني  للجي�س  الت�بع  اجل��و  �صالح  اأن  تويرت  على  له�  تغريدة  عر 
ا�صتهدفت مواقع مل�صلحي حكومة الوف�ق يف من�طق  �صل�صلة �صرب�ت جوية 

خمتلفة �صم�ل غري�ن.
كم� ذكرت قن�ة االأحرار الليبية املوالية حلكومة الوف�ق اأن احلكومة اأر�صلت 
تعزيزات ع�صكرية اإىل مدينة غري�ن ل�صد هجوم قوات حفرت على �صواحي 

املدينة، على حد و�صفه�.
يذكر اأن اجلي�س الليبي يقود منذ اأ�ص�بيع، عملية ع�صكرية من اأجل ا�صتع�دة 
قوات  م��ن  طرابل�س  غربي  جنوب  ال��واق��ع��ة  غ��ري���ن  مدينة  على  ال�صيطرة 

الوف�ق، التي ب�صطت نفوذه� عليه� منذ اأواخر يونيو امل��صي.
فيم� تعتر مدينة غري�ن الواقعة على بعد 100 كلم من الع��صمة، من اأهم 
املدن اال�صرتاتيجية، حيث متثل نقطة توا�صل بني الغرب واجلنوب الليبي، 

ومتّر منه� الطرق�ت املوؤدية اإىل طرابل�س وكذلك اإىل مدينة م�صراتة.
اأو مك�نتهم االجتم�عية، وذلك على ق�عدة امل�ص�واة اأم�م 

الق�نون.   )التف��صيل �س12(

من نكتة.. اىل حريق

احت�د ال�صغل ي دعو اىل حي�د االدارة
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اأخبـار الإمـارات
بيئة اأبوظبي ت�ضارك يف معر�س ال�ضيد والفرو�ضية

•• اأبوظبي-وام: 

ت�ص�رك هيئة البيئة - اأبوظبي يف الدورة ال� 17 من املعر�س الدويل 
مركز  يف  غ��دا  تنطلق  وال��ت��ي   2019 اأب��وظ��ب��ي  وال��ف��رو���ص��ي��ة  لل�صيد 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  رع���ي��ة  حت��ت  للمع�ر�س  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي 
زايد اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة رئي�س ن�دي �صق�ري 

االإم�رات.
التوازن  واأهمية حتقيق  امل�صتقبل  الع�م على  الهيئة هذا  ويركز جن�ح 
ارتب�ًط�  بذلك  والتكنولوجي� لريتبط  والطبيعة  االإن�ص�ن  املث�يل بني 
مف�هيم  لرت�صيخ  “مع�ً  ع��ن��وان  يحمل  ال���ذي  املعر�س  ب�صع�ر  وثيًق� 

ال�صيد امل�صتدام” ان�صج�م�ً مع اإعالن 2019 ع�م�ً للت�ص�مح.

املعر�س جتربة فريدة وتف�علية تثري  الهيئة يف  ويخو�س زوار جن�ح 
اإىل  بهم يف رحلة  املحيطة  البيئة  اإىل  عقولهم وعواطفهم وجتذبهم 
مرئية  برحلة  و�صي�صتمتعوا  االإيكوتوبي�  مفهوم  على  ق�ئمة  امل�صتقبل 
ب�صكل  والتكنولوجي�  والبيئة  االإن�ص�ن  فيه  يتع�ي�س  ملجتمع  تخيلية 

متوازن.
امل�صتقبلية  البيئية  الق�ص�ي�  التفكري يف  على  ال��زوار  املعر�س  وي�صجع 
وعلى طرح االأ�صئلة مثل: “م�ذا لو ا�صتطعن� اأن نتعلم كيف نعي�س يف 
اأبوظبي  توازن مع االأر�س؟” وميكن للزوار حتديد روؤيتهم مل�صتقبل 
واختي�ر اأولوي�تهم البيئية للهيئة من خالل �ص��صة تف�علية، مم� يعزز 
من ر�ص�لة الهيئة التي ت�أكد على م�صوؤولية اجلميع يف احلف�ظ على 
م�صتقبل  حتقيق  ت�صمن  ا�صتب�قية  خطط  و�صع  يف  وامل�ص�ركة  البيئة 

اأكرث ا�صتدامة الإم�رة اأبوظبي.
وي�صم جن�ح الهيئة �صجرة ترمز اإىل الع�مل املرتابط الذي نعي�س فيه 
البيئة  الهيئة يف جم�ل املح�فظة على  التي حققته�  واإىل االإجن���زات 
واالأنواع من خالل �صل�صلة من املب�درات الرائدة التي ك�ن له� الت�أثري 
الع�مل. كم� ي�صم اجلن�ح  البيئة واالأن��واع يف  االإيج�بي على م�صتقبل 
خريطة الدور الع�ملي الرائد للهيئة ترز ح�صوره� القوي يف املح�فل 
املع�ر�س واملوؤمترات  وم�ص�رك�ته� يف  بلداً   35 اأكرث من  الدولية عر 
البيئية وعقده� لل�صراك�ت مع املوؤ�ص�ص�ت البحثية والعلمية املتخ�ص�صة 

حول الع�مل.
ويركز اجلن�ح على املعلوم�ت التي ت�صكل اأ�ص��س التنمية واالزده�ر حيث 
جمع  وم�صروع  النب�تية  الوراثية  امل�ص�در  مركز  على  ال�صوء  ي�صلط 

االأ�صم�ك  الرتبة وفهر�س  اأر�صفة  البذور ومرفق  وا�صتخدام  وتخزين 
دمج  و�صيتم  النووي  احلم�س  وترميز  البحري  البيولوجي  والتنوع 
هذه العن��صر املرئية املجردة مع عرو�س معلوم�تية جذابة تت�صمن 
عين�ت الرتبة والبذور ب�الإ�ص�فة اإىل املب�درات الرئي�صية التي تنفذه� 
يف  وامل�صتقبل  احل��صر  اإىل  امل��صي  من  الرحلة  تو�صح  والتي  الهيئة 

نه�ية املط�ف.
اإن�ص�وؤه  مت  ال��ذي  لل�صقور  اأبوظبي  م�صت�صفى  اجلن�ح  يف  ي�ص�رك  كم� 
ع�م 1999 ويعتر اأكر م�صت�صفى ومن�ص�أة بيطرية لرع�ية ال�صقور 
واحليوان�ت االأليفة يف الع�مل حيث يعر�س اخلدم�ت التي يقدمه� يف 
لل�صقور  يقدمه�  التي  ال�ص�ملة  البيطرية  ال�صحية  الرع�ية  جم���ل 

واخلدم�ت االأخرى.

من�ضور بن زايد ي�ضتقبل �ضفري كازاخ�ضتان

االإعالن عن تفا�ضيل قوائم الرت�ضح االأولية لع�ضوية الوطني االحتادي

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن فتح باب 
ا�ضتقبال  طلبات االعرتا�س على املر�ضحني

•• اأبوظبي-وام:

ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �صوؤون الرئ��صة - يف ق�صر 
جمهورية  �صفري  مينيليكوف  م���دي���ر  �صع�دة   - الوطن 

ك�زاخ�صت�ن لدى الدولة.
جرى خالل اللق�ء بحث العالق�ت بني البلدين، و�صبل 
واالقت�ص�دية  اال�صتثم�رية  املج�الت  يف  التع�ون  تطوير 
وال��ت��ن��م��وي��ة، مب��� ي��ح��ق��ق امل�����ص���ل��ح امل�����ص��رتك��ة للبلدين 

وال�صعبني ال�صديقني.

•• اأبوظبي-وام:

التف��صيل  ام�����س  ل��الن��ت��خ���ب���ت  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
اخل��صة ب�أعداد الق�ئمة االأولية ملر�صحي املجل�س الوطني 
االحت�دي على جميع اإم�رات الدولة، والتي �صهدت اإقب�اًل 
ك��ب��رياً م��ن ال��راغ��ب��ني يف ال��رت���ص��ح خ���الل ف���رتة ف��ت��ح ب�ب 
اأغ�صط�س   22 18 ول��غ���ي��ة  ام��ت��دت م��ن  ال��رت���ص��ح وال��ت��ي 

.2019
بلغ  وقد  مر�صح�ً،   499 على  االأولية  الق�ئمة  وا�صتملت 
عدد املر�صحني يف اإم�رة اأبوظبي 135 مر�صح�ً، ويف اإم�رة 
دبي 90 مر�صح�ً، ويف اإم�رة ال�ص�رقة 114 مر�صح�ً، كم� 
راأ�س  واإم����رة  مر�صح�ً،   26 عجم�ن  اإم����رة  يف  عددهم  بلغ 
مر�صح�ً،   20 القيوين  اأم  واإم����رة  مر�صح�ً،   61 اخليمة 

واإم�رة الفجرية 53 مر�صح�ً.
وحظيت هذه ال��دورة مب�ص�ركة كبرية من قبل املر�صح�ت 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اإ���ص��دار  بعد  خ��صة  الن�ص�ء،  م��ن 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة “حفظه اهلل” قراراً 
برفع ن�صبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني االحت�دي اإىل 
%50 ..و�صمت الق�ئمة االأولية ملر�صحي املجل�س الوطني 
االحت�دي 182 �صيدة، موزعة على خمتلف اإم�رات الدولة 

الن�ص�ء  م��ن  املر�صح�ت  ع��دد  و�صل  اأبوظبي  اإم����رة  ..ف��ف��ي 
واإم�رة  39 مر�صحة،  اإىل  دبي  واإم���رة  49 مر�صحة،  اإىل 
ال�ص�رقة اإىل 39 مر�صحة، واإم���رة راأ���س اخليمة اإىل 22 
مر�صحة، واإم�رة عجم�ن 5 مر�صح�ت، واإم�رة اأم القيوين 

مر�صحة.  20 الفجرية  واإم�رة  مر�صح�ت،   8
 317 االأول��ي��ة  الق�ئمة  يف  ال��رج���ل  املر�صحني  ع��دد  وبلغ 
مر�صح�ً، ففي اإم�رة اأبوظبي و�صل عدد املر�صحني اإىل 86 
 75 ال�ص�رقة  واإم����رة  51 مر�صح�ً،  دب��ي  واإم����رة  مر�صح�ً، 
مر�صح�ً، واإم�رة راأ�س اخليمة 39 مر�صح�ً، واإم�رة عجم�ن 
واإم�رة  مر�صح�ً،   12 القيوين  اأم  واإم���رة  مر�صح�ً،   21

مر�صح�ً. الفجرية 33 
وك����ن���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الن��ت��خ���ب���ت ق���د ف��ت��ح��ت ب�ب 
 9 اأغ�صط�س يف   22 –  18 ال��ف��رتة م��ن  ال��رت���ص��ح خ��الل 
مراكز يف جميع اإم�رات الدولة عر جل�ن االإم���رات، وقد 
ب�لرت�صح  يرغبون  ممن  االنتخ�بية  الهيئ�ت  اأع�ص�ء  ق���م 
لع�صوية املجل�س الوطني االحت�دي بتقدمي طلب�تهم اإىل 
جلنة االإم�رة والتي ق�مت بدوره� برفع ك�فة الطلب�ت اإىل 
جلنة اإدارة االنتخ�ب�ت، والتي عملت على مراجعة وتدقيق 
واملتطلب�ت  ال�صروط  جميع  توافر  من  والت�أكد  الطلب�ت، 

اخل��صة بعملية الرت�صح.

•• اأبوظبي-الفجر

ب�ب  فتح  ال��ي��وم  لالنتخ�ب�ت  الوطنية  اللجنة  اأعلنت   
�صمن  امل��ر���ص��ح��ني،  ع��ل��ى  االع���رتا����س  ط��ل��ب���ت  ا�صتقب�ل 
االحت�دي  الوطني  املجل�س  النتخ�ب�ت  االأولية  الق�ئمة 
فح�س  عملية  الطعون  جلنة  �صتتوىل  2019،حيث 
ك�فة االعرتا�ص�ت املقدمة اإليه�، و�صتقوم جلنة الطعون 
اللجنة  اإىل  فيه�  ال��ق���ن��وين  ب����ل���راأي  ت��ق���ري��ر  ب��ت��ق��دمي 

الوطنية لالنتخ�ب�ت.
ووفق�ً للتعليم�ت التنفيذية النتخ�ب�ت املجل�س الوطني 
اأع�ص�ء الهيئة  2019، يحق لكل ع�صو من  االحت���دي 
املر�صحني  اأحد  تر�صح  على  االعرتا�س  حق  االنتخ�بية 
مبني�ً  االع��رتا���س  ي��ك��ون  اأن  ال��ت���ل��ي��ة:  لل�صروط  وف��ق���ً 
ي��ق��دم االعرتا�س  واأن  اأ���ص��ب���ب ج��دي��ة وم��ق��ب��ول��ة،  ع��ل��ى 
اإىل جل��ن��ة االإم������رة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 26 ح��ت��ى 28 
للنظر  الطعون  جلنة  اإىل  لرتفعه�  احل���يل،  اأغ�صط�س 
قدره  االع���رتا����س مبلغ�ً  م��ق��دم  ي���ودع  اأن  ف��ي��ه،  وال��ب��ت 
لدى  الكف�لة  �صبيل  على  دره��م  اآالف  ثالثة   3000

اللجنة الوطنية لالنتخ�ب�ت، ويرد هذا املبلغ اإىل مقدم 
�صتعمل  حيث  ل�ص�حله.  ال��ق��رار  ���ص��در  اإذا  االع��رتا���س 
اثنني  وع�صوية  ق��س  برئ��صة   امل�صكلة  الطعون  جلنة 
الطلب�ت  يف  ب�لنظر  واالخ��ت�����ص������س،  اخل���رة  ذوي  م��ن 
املجل�س  النتخ�ب�ت  التنفيذية  التعليم�ت  وفق  املقدمة 
فح�س  و�صتتوىل اللجنة   .2019 االحت����دي  الوطني 
ك�فة الطعون املقدمة اإليه�، وتقدمي التو�صي�ت والراأي 
ال�ص�أن،  ه��ذا  يف  لالنتخ�ب�ت  الوطنية  للجنة  الق�نوين 
قبله�  م��ن  ال�ص�أن  بهذا  ال�����ص���درة  ال��ق��رارات  تعد  وال��ت��ي 
املر�صحني  اأي من  للطعن من قبل  ق�بلة  نه�ئية وغري 
يف وقت الحق. ومن املقرر اأن تغلق اللجنة ب�ب ا�صتالم 
طلب�ت االعرتا�س بت�ريخ 28 اأغ�صط�س اجل�ري، لرتد 

عليه� يف 1 �صبتمر املقبل.
الوطني  املجل�س  النتخ�ب�ت  الزمني  اجل���دول  وح�صب 
االحت�دي �صيتم االإعالن عن ق�ئمة املر�صحني النه�ئية 
يف ت�ريخ 3 �صبتمر ويف يوم 4 �صبتمر تبداأ فرتة تقدمي 
اأ�صم�ء وكالء املر�صحني ح�صب ال�صروط ال�ص�بطة لذلك 

يف التعليم�ت التنفيذية. 

جمل�س حكماء امل�ضلمني و زايد العليا الأ�ضحاب الهمم يتعاونان لن�ضر وثيقة االأخوة االإن�ضانية
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االأخوة االإن�ص�نية التي وّقعه� كل 
ب�ب�  فرن�صي�س  الب�ب�  قدا�صة  من 
وف�صيلة  الك�ثوليكية  الكني�صة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك�����ر  االإم�������م 
ال�صريف  االأزه�����ر  ���ص��ي��خ  ال��ط��ي��ب 
امل�صلمني،  حكم�ء  جمل�س  رئي�س 
�صهر فراير  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الدولة  ج��ه��ود  و���ص��م��ن  امل������ص��ي 
اله�دفة اإىل تعزيز ال�صالم ون�صر 
مب�دئ االإخ�ء والتع�ي�س ال�صلمي 

على م�صتوى الع�مل.
وق����ل ع��ب��داهلل احل��م��ي��دان، اأمني 
ع�م موؤ�ص�صة زايد العلي� الأ�صح�ب 
الهمم، اإن هذه املب�درة ت�صعى اإىل 
اإي�����ص���ل اأه�����داف وث��ي��ق��ة االأخ����وة 

ترجمته�  على  االإن�ص�نية  االأخ��وة 
املوحدة  االإجن��ل��ي��زي��ة  ب����ال����ص����رة 
ا�صتكم�ل  اىل  املوؤ�ص�صة  ت�صعى  و 
الع�ملية  االإ�ص�رة  بلغ�ت  الرتجمة 

لفئة ال�صم يف الع�مل.
ال���ف���ي���دي���وه����ت  ن�������ص���ر  وق�������د مت 
التوا�صل  من�ص�ت  ع��ر  امل�����ص��ورة 
لتفعيل  بداية  لتكون  االجتم�عي 
الهمم  اأ�صح�ب  “ توعية  مب�درة 
ب��وث��ي��ق��ة االأخ�������وة االإن�������ص����ن���ي���ة “ 
على  ال��وث��ي��ق��ة  اأه�����داف  تعميم  و 
الدولة  املجتمع يف  خمتلف فئ�ت 
اللغ�ت  مبختلف  ال��دول��ة  وخ����رج 

الع�ملية .
اإع������الن وثيقة  ب��ع��د  ي����أت���ي ذل����ك 

االإن�ص�نية  ومع�نيه�  االإن�����ص���ن��ي��ة 
اأك����ر ع���دد ممكن  اإىل  ال�����ص���م��ي��ة 
اأ�صح�ب  الن��س ومنهم فئ�ت  من 
ت�صل  اأن  جّيداً  وحر�صن�  الهمم، 
اإل��ي��ه��م الإدراك  ال��وث��ي��ق��ة  ر���ص���ئ��ل 
تن�صده�  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  امل���ع����ين 
املتحدة  العربية  االإم�����رات  دول��ة 
املهم  وم�����ن  ك�����ف����ة،  ال����ع�����مل  اإىل 
تنفيذ  يف  الهمم  اأ�صح�ب  اإ�صراك 
املب�درات  امل�صرتكة لبلورة  الروؤى 
واالأف�����ك������ر م��ن��ه��م ال���داع���ي���ة اإىل 
والعي�س  وال����ت����ع�����ون  ال��ت�����ص���م��ح 

امل�صرتك.
م�����ن ج����ن���ب���ه اأع���������رب ال���دك���ت���ور 
الع�م  االأم����ني  ال��رم��ي��ث��ي  �صلط�ن 

•• اأبوظبي-وام:

العلي�  زاي������د  م��وؤ���ص�����ص��ة  ات���ف���ق���ت 
الأ�صح�ب الهمم وجمل�س حكم�ء 
توعية  يف  التع�ون  على  امل�صلمني 
االأخوة  بوثيقة  الهمم  اأ���ص��ح���ب 
االإن�ص�نية من خالل ترجمته� اىل 
لغة برايل العربية و االإن������جليزية 
حت������ويله�  واأي�����ص���  للمكفوفني 
االإ�ص�������رة  لن�صو�س م�صجلة بلغة 
ال�����عربية و االإن������جليزية املعتمدة 
لل�صم ب�لتع�ون مع جمعية ال�صم 

االإم�راتية.
اأ�صح�ب  م���ن  امل����ب�����درة  وج������������ءت 
ال��ه��م��م م��وظ��ف��ي م��وؤ���ص�����ص��ة زايد 
امل��ك��ف��وف��ني برتجمة  ال��ع��ل��ي��� ف��ئ��ة 
العربية  ب���راي���ل  ب��ل��غ��ة  ال��وث��ي��ق��ة 
 100 و ط��ب���ع��ة  االإجن��ل��ي��زي��ة  و 
ن�صخة منه� بهدف و�صول ر�ص�لة 
الت�ص�مح  اإىل  ال��داع��ي��ة  الوثيقة 
اإىل  امل�صرتك  والعي�س  والتع�ون 
ومنهم  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ����ت  ج��م��ي��ع 

اأ�صح�ب الهمم.
من جهة اأخرى ا�صتكمل اأ�صح�ب 
ال��ه��م��م ال�����ص��م ت��رج��م��ة ع���دد 17 
ر�ص�لة رئي�صية من وثيقة االأخوة 
العربية  االإ���ص���رة  للغة  االإن�ص�نية 
اأع�ص�ء  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون  امل��ع��ت��م��دة 
وتعمل  لل�صم،  االإم����رات  جمعية 
مب�درة  اإط�������ر  ���ص��م��ن  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ال��ه��م��م بوثيقة  اأ���ص��ح���ب  ت��وع��ي��ة 

ملجل�س حكم�ء امل�صلمني عن ب�لغ 
�صع�دته وامتن�نه الإدارة ومنت�صبي 
الأ�صح�ب  العلي�  زاي���د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ب�لفكرة  ب������دروا  وال���ذي���ن  ال��ه��م��م 
وتنفيذه� مم� يعك�س جليًّ� مدى 
ح��ر���ص��ه��م ع��ل��ى ن�����ص��ر م���� ج����ء يف 
وثيقة االأخوة االإن�ص�نية من ن�صر 
مع�ين  وتعميم  الو�صطي،  للفكر 
بني  ال�ص�مية  االإن�ص�نية  االأخ���وة 
�صرائحه  املجتمع مبختلف  اأفراد 

وفئ�ته.
التف�عل  اأن  اإىل  الرميثي  ون���وه 
الكبري الذي ر�صده املجل�س منذ 
اإط�����الق امل��ق���ط��ع اخل������ص��ة بفئة 
االإ����ص����رة م��ن خالل  ال�����ص��م بلغة 
االجتم�عي  ال��ت��وا���ص��ل  م��ن�����ص���ت 
�صواء احل�ص�ب�ت اخل��صة ب�ملجل�س 
العلي�  زاي��د  موؤ�ص�صة  ح�ص�ب�ت  اأو 
الأ���ص��ح���ب الهمم ك���ن��ت ب��ال �صك 
ال���داف���ع االأك����ر ال���ص��ت��ك��م���ل هذه 
املب�درة بخطوات اأخرى كرتجمة 

الوثيقة اإىل لغة برايل.
ملجل�س  ال���ع����م  االأم������ني  واخ���ت���ت���م 
بتقدمي  كلمته  امل�صلمني  حكم�ء 
اإجن�ح  لكل من عمل على  ال�صكر 
االإداري  وال���دع���م  امل����ب�����درة  ه����ذه 
وتنفيذ  اإي�ص�له�  يف  اأ�صهم  ال��ذي 
خ������ط������وات الح�����ق�����ة ع���������ززت من 
لك�فة  و�صوله�  و�صم�ن  جن�حه� 
االأفراد لي�صهموا بدورهم يف ن�صر 

اأهداف هذه الوثيقة.

•• اأبوظبي -وام: 

الدولية”  “كراك�ل  �صركة  اأعلنت 
ال�17  ال����دورة  يف  م�ص�ركته�  ع��ن 
م����ن م���ع���ر����س اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل 
 2019 وال���ف���رو����ص���ي���ة  ل��ل�����ص��ي��د 
وال������ذي ي���ق����م حت���ت رع����ي���ة �صمو 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان 
ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة، 
رئ��ي�����س ن�����دي ���ص��ق���ري االإم������رات، 
اإىل   27 م���ن  ال���ف���رتة  يف  وذل�����ك 
اأبوظبي  مركز  يف  اأغ�صط�س،   31

الوطني للمع�ر�س.
وق���������ل ح����م����د �����ص�����مل ال����ع�����م����ري 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة كراك�ل 
على  حتر�س  ال�صركة  اإن  الدولية 
يف  الفع�لة  وم�ص�ركته�  تواجده� 
لل�صيد  ال���دويل  اأبوظبي  معر�س 
امل�ص�ركة  ه��ذه  تعد  اإذ  والفرو�صية 
ال��ث���ل��ث��ة ع�����ص��رة ل��ل�����ص��رك��ة يف هذا 
امل���ع���ر����س ال������دويل امل��ت��م��ي��ز ال���ذي 
جم�ل  تطوير  ا�صتدامة  من  يعزز 

جم�الته�  يف  االأ���ص��ل��ح��ة  ���ص��ن���ع��ة 
الع�صكرية والتج�رية.

اأن��ه يف ه��ذا الع�م تعر�س  واأ���ص���ف 
ذات  منتج�ته�  ال��دول��ي��ة  ك��راك���ل 
ال��ع��الم��ة االإم����رات���ي���ة امل��ت��ف��ردة يف 
والتي  وال���ع����مل���ي  امل��ح��ل��ي  ال�������ص���وق 
واإق���ب����ال ملحوظني  الق���ت رواج�����ً 
من ال�صرك�ت املتخ�ص�صة يف جم�ل 
ت�صنيع االأ�صلحة واالأفراد املهتمني 
ب�قتن�ئه� الأغرا�س ري��صة ال�صيد 

اأو من هواة جمع االأ�صلحة.

�صركة  امل��ع��ر���س  يف  ت�����ص���رك  ك��م��� 
يف  املتخ�ص�صة  االأمل���ن��ي��ة  م��ريك��ل 
ل�  واململوكة  ال�صيد  بن�دق  ت�صنيع 
تعر�س  الدولية”، حيث  “كراك�ل 
ع����ددا م���ن م��ن��ت��ج���ت��ه��� م���ن بن�دق 

ال�صيد الف�خرة.
الدويل  اأبوظبي  اأن معر�س  واأك��د 
تظ�هرة  يعد  والفرو�صية  لل�صيد 
���ص��ن��وي��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��� حيث 
الثق�فية  االأن�����ص��ط��ة  ب���ني  ي��ج��م��ع 
وال���ف���ن���ي���ة وال����رتاث����ي����ة يف اأج������واء 

ال�صيد  م���ث���ل  ب���ري��������ص����ت  ت��ع��ن��ى 
الرية  وال���رح���الت  وال��ف��رو���ص��ي��ة 
ت�صتقطب  واأي�������ص����  وال���ب���ح���ري���ة، 
واقتن�ء  االأ����ص���ل���ح���ة  ج���م���ع  ه������واة 
وال�صيد  التخييم  م��ع��دات  اأح���دث 
والفرو�صية والري��ص�ت اخل�رجية 
ع���ن منطقة  ف�����ص��اًل  وال��ب��ح��ري��ة، 
الرتاث املخ�ص�صة لتعريف الزوار 
االإم�رات  لدولة  العريق  ب�لرتاث 

عر الع��صمة اأبوظبي.
الدولية”  “كراك�ل  اأن  ي���ذك���ر 

االأ�صلحة  ل��ت�����ص��ن��ي��ع  ���ص��رك��ة  ه���ي 
وتطوير  بت�صميم  تقوم  اخلفيفة، 
االأ�صلحة  م��ن  جمموعة  وجتميع 
امل�صد�ص�ت  من   - احلديثة  الن�رية 
توفر  فيم�  ال��ق��ن������ص��ة  ب��ن���دق  اإىل 
خدم�ت متك�ملة ل�صي�نة االأ�صلحة 
على  واملتقدم  االأ�ص��صي  والتدريب 
ال���رم����ي���ة ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة وذل�����ك من 
متخ�ص�صة  اإم�راتية  ك��وادر  خالل 
ذات خرة مهنية وتقنية يف جم�ل 

ت�صنيع االأ�صلحة وتطويره�.

م�ضاركة نوعية لنادي تراث االمارات يف املعر�س الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 2019
•• ابوظبي-الفجر:

ي�����ص���رك ن����دي ت���راث االإم�������رات يف 
فع�لي�ت  يف  ال����زوار  جت��رب��ة  تعزيز 
الن�صخة ال�ص�بعة ع�صرة  للمعر�س 
ال������دويل ل��ل�����ص��ي��د وال��ف��رو���ص��ي��ة “ 
ينظمه�  التي   “  2019 اأبوظبي 
ن����دي ���ص��ق���ري االم�����رات يف مركز 
للمع�ر�س  ال����وط����ن����ي  اأب����وظ����ب����ي 
وت�صتمر  ال��ث��الث���ء  ال��ي��وم  وتنطلق 
حتى نه�ية ال�صهر اجل���ري، وذلك 
ال�صيخ  �صمو  ب��ت��وج��ي��ه���ت  ال��ت��زام��� 
ممثل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلط�ن 
�ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة رئي�س 

اليدوية،  احل����رف  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى 
ال�صقور  مب��ع��رف��ة  و�صي�صتمتعون 
وح����م����ل����ه����� وال������ت������ق�������ط ال���������ص����ور 
�صيتعرفون  كم�  معه�،  التذك�رية 
ع���ل���ى من��������ذج ل��ل��ب��ي��ئ��ت��ني ال���ري���ة 
بجل�ص�ت  وي��ح��ظ��ون  وال���ب���ح���ري���ة، 
خ�ص�صت  م�������ص����ح���ة  يف  ع���رب���ي���ة 
ب�لرتاث  لتعريفهم  ال�صتقب�لهم 
ب���إ���ص��راف عدد  العريق،  االم���رات��ي 
واأ�ص�فت  الرتاثيني،  املدربني  من 
فر�صة  اأي�������ص����  ي���وف���ر  اجل���ن����ح  اأن 
رك����ن مركز  ل��ل��ت��ج��ول يف  ل����ل����زوار 
زاي���د ل��ل��درا���ص���ت وال��ب��ح��وث الذي 
املقتني�ت  من  جمموعة  �صيعر�س 

واأو�صحت ف�طمة م�صعود املن�صوري 
للدرا�ص�ت  زاي�����د  م���رك���ز  م���دي���رة 
اأن  ل����ل����ن�����دي  ال����ت�����ب����ع  وال����ب����ح����وث 
م�ص�ركة الن�دي يف دورة هذا الع�م 
من املعر�س �صتكون نوعية تن�صجم 
وم�صوؤولي�ته  ال����ن�����دي  دور  م����ع 
املعر�س  اإدارة  ل���ه  اأوك��ل��ت��ه���  ال��ت��ي 
يف ت��ع��زي��ز جت��رب��ة ال������زوار، االأم���ر 
ال��ن���دي يف جعل  ال���ذي �صعى م��ع��ه 
جلمهور  االأم��ث��ل  الوجهة  جن�حه 
حمتوي�ته  ت�صمل  بحيث  املعر�س، 
تقدم  وف��ع���ل��ي���ت  م��ع��رو���ص���ت  على 
وثرية عن مفردات  منوعة  �صورة 
الرتاث الوطني ومكون�ته، م�صرية 

االحتف�لي�ت  يف  ب�مل�ص�ركة  ال��ن���دي 
والثق�فية  ال��رتاث��ي��ة  وامل��ن������ص��ب���ت 
ور�ص�لة  دور  م���ع  ت���ت���واف���ق  ال���ت���ي 
ال��ن���دي يف احل��ف���ظ ع��ل��ى امل���وروث 
ي�صطلع  اإذ  وت��ر���ص��ي��خ��ه،  ون�����ص��ره 
امل���ع����ر����س  ال������ن�������دي، يف خم���ت���ل���ف 
التي ت�صهده�  الكرى  والفع�لي�ت 
الدولة، بتعريف الزوار وامل�ص�ركني 
مب����ف����ردات امل��������وروث االإم������رات�����ي، 
االهتم�م  م����دى  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ع��ه��م 
على  ب�حلف�ظ  واالأه��ل��ي  الر�صمي 
م�صرية  موا�صلة  يف  امل����وروث  ه��ذا 
للهوية  رم��زا   املع��صرة  النه�صتة 

الوطنية. 

واأق�ص�م  م���راك���ز  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل 
اإجن�ح  يف  ت�ص�رك  ال��ن���دي  واإدارات 
ان�صج�م�  ت�أتي  التي  امل�ص�ركة  هذه 
ال�صيخ �صلط�ن  مع توجيه�ت �صمو 
�ص�حب  ممثل  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو رئي�س الدولة  رئي�س الن�دي 
، وحر�س �صموه الدائم  واهتم�مه 
الوطنية ذات  املب�درات  بدعم ك�فة 
�ص�أنه�  والتي من  ب�لرتاث،  ال�صلة 
ال�صعبي،  امل�����وروث  اأه��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
و�صون الهوية الوطنية واملح�فظة 

عليه� .
ال�������زوار  اأن  امل���ن�������ص���وري  وب���ي���ن���ت 
���ص��ي��ح��ظ��ون ب���ل��ت��ع��رف ب�����ص��ك��ل حي 

املحققة  الكتب  من  اإ�صداراته  من 
والت�ريخ  والثق�فة  واللغة  واالأدب 
وال�������رتاث، وال���ع���ل���وم االإن�����ص���ن��ي��ة ، 

اخل��صة ب�ملغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلط�ن اآل نهي�ن ” طيب اهلل ثراه 
العن�وين  ع�����ص��رات  ي��ع��ر���س  ك��م���   ،

ودواوين ال�صعر التي وثقت اأعم�ل 
العديد من ال�صعراء من االإم�رات 

واملنطقة. 
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات ت�ضارك يف اجتماع اللجنة الدائمة لالأر�ضاد اجلوية واملناخ بدول جمل�س التعاون

•• اأبوظبي -وام:

ت�ص�رك دولة االإم�رات، ممثلًة ب�ملركز الوطني لالأر�ص�د، يف اأعم�ل االجتم�ع 
ال�صنوي احل�دي ع�صر للجنة الدائمة لالأر�ص�د اجلوية واملن�خ بدول جمل�س 

التع�ون، والذي ينعقد اليوم يف �صلطنة عم�ن ملدة يومني .
روؤية  ب�ص�أن  االأعلى  املجل�س  ق��رارات  الع�م  لهذا  االجتم�ع  اأجندة  وتتن�ول 
�صعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �صلم�ن  امللك  ال�صريفني جاللة  خ�دم احلرمني 
ملك اململكة العربية ال�صعودية، لتعزيز م�صرية العمل اخلليجي امل�صرتك، 
والعمل التطوعي يف جم�ل االأر�ص�د اجلوية واملن�خ، ب�الإ�ص�فة اإىل مت�بعة 
تو�صي�ت اللجنة الدائمة لالأر�ص�د اجلوية واملن�خ بدول املجل�س، ومقرتح�ت 
االأم�نة الع�مة، ومقرتح دعم دولة االم�رات العربية املتحدة يف ا�صت�ص�فة 

الدورة ال�ص�بعة ع�صر الجتم�ع االإقليم الث�ين اآ�صي�.
املركز  مدير  املندو�س،  اأحمد  عبداهلل  الدكتور  �صع�دة  اأك��د  املن��صبة  وبهذه 
الوطني لالأر�ص�د رئي�س االحت�د االآ�صيوي لالأر�ص�د اجلوية، والذي يرتاأ�س 
الوفد امل�ص�رك، اأهمية االجتم�ع ال�صنوي للجنة الدائمة لالأر�ص�د اجلوية 
معوق�ت  اأي��ة  تع�لج  التي  وامل��ق��رتح���ت  البنود  م��ن  العديد  ملن�ق�صة  وامل��ن���خ 
وق�ل  التع�ون.  جمل�س  دول  يف  اجلوية  االأر�ص�د  مرافق  تواجه  و�صعوب�ت 
يف  الر�صيدة  القي�دة  ل��روؤي��ة  جت�صيداً  االجتم�ع  ه��ذا  يف  م�ص�ركتن�  ت���أت��ي   :
العربي  اخلليج  دول  التع�ون بني  اأوا���ص��ر  تعميق  ب�صرورة  االإم����رات  دول��ة 
دولة  دعم  و�صُي�صّكل  واملن�خ،  االأر�ص�د اجلوية  املج�الت، ال�صيم�  يف خمتلف 
اآ�صي�  االإم���رات يف ا�صت�ص�فة الدورة ال�ص�بعة ع�صر الجتم�ع االإقليم الث�ين 
ب�تت  ال��ع���م، حيث  ه��ذا  اأج��ن��دة  �صمن  رئي�صي�ً  ب��ن��داً  املجل�س  دول  قبل  م��ن 

لالأر�ص�د  الوطني  املركز  يبذله�  التي  احلثيثة  اجلهود  خالل  من  الدولة 
املعنية  والدولية  االإقليمية  واملوؤ�ص�ص�ت  اجله�ت  ملختلف  ومق�صداً  وجهًة 
بعلوم الطق�س، ومركزاً ي�صم اأف�صل اخلرات واأحدث التقني�ت واالأبح�ث 
املن�خ  واالإن��ذار وحت�صني  والتنبوؤات والتحليل  الر�صد  التي تغطي عملي�ت 
وعلوم االإ�صتمط�ر. وين�ق�س االجتم�ع كذلك عددا من املوا�صيع من �صمنه� 
اخلطة اال�صرتاتيجية للتع�ون والعمل امل�صرتك يف جم�ل االأر�ص�د اجلوية، 
وم�صروع ق�نون موحد لالأر�ص�د اجلوية لدول املجل�س، وخدم�ت االأر�ص�د 
اجلوية للمالحة اجلوية، ومذكرة التف�هم بني دول جمل�س التع�ون واإدارة 
م�ص�ريع  من  التع�ون  جمل�س  دول  وا�صتف�دة  ال�صني،  يف  اجلوية  االأر���ص���د 
للجنة  االإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع  ل��الأر���ص���د اجل��وي��ة،  الع�ملية  املنظمة  وب��رام��ج 
اخل��صة  اال�صطن�عية  واالأقم�ر  املجل�س،  بدول  اجلوية  لالأر�ص�د  الدائمة 

الزالزل  ور�صد  الطق�س  رادارات  �صبك�ت  من  كل  وربط  اجلوية،  ب�الأر�ص�د 
من�ق�صة  �صتتم  ذل��ك،  اإىل  وب�الإ�ص�فة  املجل�س.  دول  بني  اجل��وي  والر�صد 
ت�أ�صي�س قن�ة على �صبكة “يوتيوب” لالأر�ص�د اجلوية لدول املجل�س، وتقييم 
املراكز االإقليمية الت�بعة للمنظمة الع�ملية لالأر�ص�د اجلوية و والواقعة يف 
االأر���ص���د يف  اخل��رات بني مرافق  وتب�دل  والتدوير  العربية،  دول اخلليج 
املعلوم�ت  اأم��ن  يف  االآخرين  واال�صتف�دة من جت���رب  التع�ون،  دول جمل�س 
االأر�ص�دية والت�صدي للهجم�ت االإلكرتونية، اإىل ج�نب كيفية ا�صتف�دة دول 
املجل�س من خدم�ت مركز جدة للتوقع�ت العددية، ومن جت�رب االآخرين 
يف خ�صخ�صة خدم�ت االأر�ص�د اجلوية، اإىل ج�نب امله�م وامل�صوؤولي�ت وخطة 
واملن�خ،  اجلوية  لالأر�ص�د  الدائمة  ب�للجنة  اجلوية  االأر���ص���د  خبري  عمل 

واالإط�ر الع�ملي للخدم�ت املن�خية.

الرتبية ت�سع اآلية ل�سمان بدء عام درا�سي دون معوقات

توزيع دليل خا�س بجاهزية املدار�س وا�ضتخدام احلافالت ومهام مدير املدر�ضة
اإدارات املدار�ض تقوم بواجباتها �سنويًا على اأكمل وجه واخللل يف تخبط القطاع

دليل مدير املدر�سة

دليل حتقيق جاهزية املدار�ض دليل ا�ستخدام احلافلة املدر�سية

•• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعتمدت 
م��������وؤخ��������راً، خ����ري����ط����ة ال���ط���ري���ق 
النطالقة الع�م الدرا�صي اجلديد 
حددت  حيث   ،2020-2019
املدرا�س  جل���ه��زي��ة  اأول���وي���ة   22
الع�م  بداية  يف  الطلبة  ال�صتقب�ل 
“حتديث  لتت�صمن   ، ال��درا���ص��ي 
فع�لي�ت  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��ل��م،  ���ص���ري��ة 
م��رح��ب��� م��در���ص��ت��ي، وال��ت���أك��د من 
والت�أكد  املدر�صي،  املبنى  ج�هزية 
املعلمني  ج��م��ي��ع  م���ب��������ص���رة  م����ن 
التدريب  يف  انتظ�مهم  ومت�بعة 
وو�����ص����ع خمطط  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي، 
للمدر�صة ) كروكي ( عند املداخل 
يو�صح توزيع ال�صفوف وال�صعب . 
وق�لت الوزارة خالل خطة العودة 
للمدار�س، اإن االأولوي�ت تركز على 
الت�أكد من ك�صوف النقل اجلم�عي 
الري��س  م��ن  الطلبة  برتحيل   ،
اىل مدار�س احللقة االأوىل، ومن 
احللقة االأوىل اىل احللقة الث�نية، 
التعليم  اىل  الث�نية  احللقة  ومن 
الث�نوي، و جتهيز ك�صوف ب�أ�صم�ء 
ال��ط��ل��ب��ة وت��وزي��ع��ه��� ع��ل��ى مدخل 
الدرا�صية،  وال��ف�����ص��ول  امل��در���ص��ة 
الأ�صم�ء  ال���ن���ه����ئ���ي   واالع����ت����م�����د 
وال�صعب  واأع������داده������م  ال���ط���ل���ب���ة 
على  البي�ن�ت  “حتديث  ال�صفية 
واملعلمني  للطلبة  املنهل”،  نظ�م 

واالإداريني من االأ�صبوع االأول.
وتركز ال��وزارة من خالل خطته� 
على �صم�ن توزيع الكتب املدر�صية 
على جميع طلبة املدر�صة، وتطبيق 
االإ�صراف املدر�صي منذ اليوم االول 
للدرا�صة، وعلى انتظ�م  احل�فالت 
االلتزام  على  والت�أكيد  املدر�صية، 
والب�صمة  واالن�صراف  ب�حل�صور 
ف�صال  جميع�،  امل��در���ص��ة  ملوظفي 
الطلبة  ���ص��وؤون  جلنة  ت�صكيل  ع��ن 
يف ك��ل م��در���ص��ة، ورو���ص��ة ملراجعة 
ن��ق��ل وت�صجيل  االأم����ور يف  اأول���ي����ء 
الطلبة، وتوزيع اجلدول املدر�صي 
االأول،  االأ�صبوع  املعلمني من  على 

وتوزيعه على الطلبة.
الت�أكيد من  ب���أن  ال���وزارة  واأف����دت 
االل��ت��زام ب���ل��زي امل��در���ص��ي املعتمد 
جلميع الطلبة يف خمتلف مراحل 
خطة  اأه���داف  اأب���رز  يعد  التعليم، 
العودة للمدار�س هذا الع�م، ف�صال 
عن  �صم�ن التزام جميع املعلمني 
وال���ع����م���ل���ني ب����مل���در����ص���ة ب����ل���زي 
االإم�راتية،  ل��ل��م��در���ص��ة  ال��ر���ص��م��ي 

م��ق��ع��د  ل��ك��ل ط���ل��ب م��ن��ق��ول من 
امل���در����ص���ة يف امل����دار�����س امل����ج�����ورة،  
االخط�رات  ت��وف��ر  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق 
الولي�ء االمور فيم� يخ�س النقل 
ج�هزية   ع��ن  ف�صال  اجل��م���ع��ي،  
وفق�  الطالبية،   اال�صم�ء  قوائم 
لل�صعب  ال�صفية،  بعد الت�أكد من 
تنقالت   واج��راء  النت�ئج،   اعتم�د 
ال�صلم  ي���ح���ق���ق   مب������  ال���ط���ل���ب���ة  

التعليمي املطور.
اإىل  ال��ط��ل��ب��ة  ان���ت���ق����ل  ح������ل  ويف 
م��دار���س اأخ����رى، ���ص��ددت ال����وزارة 
على  التن�صيق مع املدر�صة املنقول 
ط�لب  لكل  مقعد  ل�صم�ن  اليه� 
ب��صم�ء  وا�صتالم قوائم   منقول،  
املدار�س  م��ن  امل��ن��ق��ول��ني،  الطلبة 
نت�ئج  م���ع���رف���ة  م�����ع  امل�������ج��������ورة، 
ال�صعب  يف  وال��ت��وزي��ع  للت�صنيف 
اجلديدة، وفق امل�ص�رات  املوجودة 
للحلقته�  ت���ب���ع����ً  امل����در�����ص����ة،   يف 
الدرا�صية،  ف�صال عن التحقق من 
املنقولني   الطلبة  بي�ن�ت  اإدخ����ل 
على النظ�م و�صبعهم من املدر�صة 

اال�صلية لتجنب التكرار.
ورك����زت ال�����وزارة ع��ل��ى م�����ص���ر نقل 
الطلبة وفق  خطة ت�أنيث مدار�س 
احللقة االأوىل، اإذ وجهت مبت�بعة 
ال�صفني   الطلبة   نقل  ا�صتكم�ل  
امل����دار�����س  اإىل   وال����ث�����ين  االول 
املوؤنثة، وتوفري ا�صرتاط�ت وجود 
الطلبة الذكور  يف املدار�س املوؤنثة 

املي�ة«. دورات  “ف�صل 
وح���������������ول ال������ن������ق������ل امل������در�������ص������ي 
اأهمية وجود  اأك��دت  وامل��وا���ص��الت، 
التي  ال�صكنية،  للمن�طق  خ�رطة 
ووجود خ�رطة   املدر�صة،  تخدمه� 
مل���������ص�����رات ال���ن���ق���ل وامل����وا�����ص����الت 
وال��ت���أك��د على كف�ية  ل��ل��م��در���ص��ة،  
ع���دد احل���ف��الت مب��� ين�صجم مع 

عدد طلبة املدر�صة.
ووج�������ه�������ت ال�����������������وزارة ب�����أه����م����ي����ة 
تطبيق  عمل   كف�ءة  من  التحقق 
ب�لكتب،  اخل��������س  م�����ص��ت��ل��زم���ت��ي 
وت��وري��د ال��ع��دد ال��ك���يف م��ن الكتب 
امل��در���ص��ي��ة  ل��ل��م��در���ص��ة مب���� يتفق 
وم�ص�راتهم   ال��ط��ل��ب��ة  اأع�����داد  م���ع 
الدرا�صية يف كل مدر�صة،  وتوريد  
املعلم من  الك�يف  من كتب  العدد 
ال��الزم��ة  لكل م�دة  حيث االدل���ة 

درا�صية  ولكل �صف درا�صي.
ورك����ز امل���ح���ور ال���ث����ين ال����ذي ج�ء 
حتت عنوان “ املج�الت االأ�ص��صية 
لقي��س االإجن�ز يف ج�هزية املدر�صة 
الطلبة  ال���ص��ت��ق��ب���ل  االم����رات���ي���ة 

على  اجلديد”،  ال��درا���ص��ي  ل��ل��ع���م 
“ املبنى  ت�صم  فرعية  حم����ور   7
واملعلمني،  واالداري����ني،  امل��در���ص��ي، 
وكتب  وامل����وا�����ص����الت،  وال��ط��ل��ب��ة، 
التخ�ص�صي،  والتدريب  الطلبة، 

وميزانية املدر�صة«.
واك�����������دت ال���������������وزارة م������ن خ����الل 
ه���ذا امل���ح���ور ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تفعيل 
للمدار�س  الت�صغيلية  امل��ي��زان��ي���ت 
وجتهيز  ال�������ص���رع���ة،  وج�����ه  ع���ل���ى 
املدار�س املخت�رو كمراكز  لتدريب 
املتدربني،  ال���ص��ت��ق��ب���ل  امل��ع��ل��م��ني، 
برن�مج  خطة   تعميم  عن  ف�صال 
ال���ت���خ�������ص�������ص���ي  على  ال����ت����دري����ب 
امل��دار���س،  مع مراع�ة  املعلمني يف 
ح�����ص��ر ق����وائ����م امل��ع��ل��م��ني اجل����دد 
بح�صب تخ�ص�ص�تهم  وتوجيههم 

حل�صور التدريب.
وركزت الوزارة على ج�هزية خطة 
توزيع الكتب املدر�صية، مع ح�صر 
الزي�دة  والنق�س والتع�مل معه�، 
ا�صتالم  م��ن  التحقق  ع��ن  ف�صال 
ال���ك���ت���ب  يف امل����واع����ي����د امل����ح����ددة،  
املن��صب،  امل���ك����ن  يف  وت��خ��زي��ن��ه���  
حلني ت�صليمه� للطلبة،  والتحقق 
وح�صر  ال���ط���ل���ب���ة   اأع����������داد  م�����ن 
اإىل  م�صرية  ال���زي����دة،  اأو  النق�س 
اأهمية التحقق من من��صبة  عدد 
احل����ف���الت  ل��ع��دد ال��ط��ل��ب��ة يف كل 
م�صرف�ت  من  والتحقق  مدر�صة، 

الب��س ومدى ت�أهيلهم.
اأهمية  ع���ل���ى  ال�����������وزارة  واأك���������دت 
اإك���ت���م����ل ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص��ي��ة يف 
ومب��صرة  الدولة،  مدار�س  جميع 
واملنقولني  امل�صتمرين  املعلمني 
للعمل، مع مراع�ة عمل اإخالءات 
املنقولني،   ل��ل��م��ع��ل��م��ني   ال���ط���رف 
للمدر�صة  املعلمني  نقل  واكتم�ل 
ل�صد ال�صواغر،  مع عمل مب��صرة  
بي�ن�ت  وحت����دي����ث  ل����ه����م،   ع���م���ل 
امل��ع��ل��م��ني  م���ن خ�����الل  اخلدمة 
املعلمني،   اأن�صبة  وح��ول  الذاتية. 
وجهت ال��وزارة  ب�أجراء التحديث 

امل���در����ص���ي  ال���������الزم يف اجل���������دول 
ال�ص�بق، واإكم�ل ن�ص�ب  كل معلم 
يف امل����در�����ص����ة،  ح�����ص��ب ال����ق����رارات 
امل��ن��ظ��م��ة،  ور����ص���م خ����رط���ة  ندب 
واإكم�ل  ال�����ص��واغ��ر  ل�صد  املعلمني 
منظومةالنقل   وف����ق  االن�����ص��ب��ة 
واالن����ت����داب  واال���ص��ت��ق���ل��ة ل����وزارة 

الرتبية والتعليم.
وف��ي��م��� ي��خ�����س االداري������ني، اكدت 
وج��ود مدير   اأهمية  على  ال���وزارة 
مبه�م  للقي�م  مكلف  �صخ�س  اأو 
املف�أج�ت  لتجنب   املدر�صة،  اإدارة 
غري  التق�عد  اأو  اال�صتق�الت  من 
املر�صية  االج�����زات  اأو  امل��خ��ط��ط،  

واج�زة املرافق الدارات املدار�س..
اأهمية  ع���ل���ى  ال���������وزارة  و�����ص����ددت 
الت�لفة  العهد  اإزال��ة  من  التحقق 
امل����در�����ص����ي،واك����ت����م�����ل  امل���ب���ن���ي  يف 
االث����������ث، ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل���وظ���ف���ني، 
و�ص�ئل  ���ص��الح��ي��ة  م���ن  وال��ت��ح��ق 
االمن وال�صالمة، “جر�س االنذار 
وط��ف���ي���ت احل��ري��ق، وع���دم تلفه� 
خالل االج���زة، مع الرتكيز على 
يف  اال�ص��صية  االحتي�ج�ت  توفري 
امل���ن���ب���ى ال�����ص����ح�����ب ال����ه����م����م،  يف 
ذلك  يف  مب���  امل�صتهدفة،  امل��دار���س 
و�صالحية  وامل�����ص���ع��د  امل����م����رات  
ج�هزية  عن  ف�صال  امل��ي���ة،  دورات 
احل�صور  اأج�����ه�����زة  و����ص���الح���ي���ة 
واالن�صراف، والتحقق من نظ�فة 
خ��زان���ت امل��ي���ة، واخ��الل ال�ص�ح�ت 
من املواد الت�لفة وبق�ي� ال�صي�نة، 
مع اهمية وجود ك�مريات  املراقبة 

يف االم�كن اله�مة وال�صرورية.
ا�صتم�رة  ال��������وزارة  وا���ص��ت��ح��دث��ت 
مت�بعة ج�هزية املدر�صة االم�راتية 
ت�صمنت  اإذ  اجل�����دي�����دة،  ل���ل���ع����م 
مدر�صة،  لكل  اال�ص��صية  البي�ن�ت 
تعمل  ال���ذي  التعليمي  وامل��ج��ل�����س 
عن  ف�صال  املدر�صة،  مظلته  حتت 
مع�يري اجلودة التي ت�صتمل على 
و�صوؤون  وامل�لية،  الب�صرية  امل��وارد 

الطلبة واخلدم�ت التعليمية.

الوجب�ت  ت���وف���ر  م����ن  وال����ت�����أك����د 
املوردين،  والتوا�صل مع  الغذائية 
وت����وزي����ع م���ط���وي���ة ت���وع���وي���ة عن 
املعلمني  على  الدرا�صية  الر�صوم 
الوافدين،  الطلبة  اأم��ور  واأول��ي���ء 
االلكرتونية  االج���ن���دة  وت��ف��ع��ي��ل 
)املتوفرة على النظ�م ( واخل��صة 
واالأن�صطة  وال��ف��ع���ل��ي���ت  ب���مل��ه���م 

املدر�صية.
ت�صكيل   ع���ل���ى  ال����������وزارة  ورك�������زت 
هن�ك  اأن  اإذ  امل���دار����س،  يف  ال��ف��رق 
ف��ري��ق ال���ص��ت��ق��ب���ل امل��راج��ع��ني من 
واأخر  وتوجيههم،  االأم���ور  اأول��ي���ء 
ال����ص���ت���ق���ب����ل ال���ط���ل���ب���ة اجل�������دد يف 
وتوجيههم  للدرا�صة  االأول  اليوم 
لل�صفوف وال�صعب امل�صجلني به�.

اأدلة  ث��الث��ة  ال����وزارة  واأ�صتحدثت 
الع�م  الإن��ط��الق��ة  خطته�  ���ص��م��ن 
الدليل  اإذ ج�ء  الدرا�صي اجلديد، 
“حتقيق  ع����ن����وان  حت����ت  االأول 
يف  ورك������ز  املدار�س”،  ج����ه���زي���ة 
ع��ل��ى جميع االج�����راءات  حم��ت��واه 
وال�صوابط الواجب ات�بعه� للت�كد 
للطلبة  امل����دار�����س  ج����ه���زي���ة  م���ن 
واملعلمني، وا�صتند اإىل 3 حم�ور، 

املدار�س، بح�صب القرارات املنظمة، 
ف�����ص��ال ع���ن حت���دي���د ال��ن��ق�����س اأو 
وتوجيه  امل���ع���ل���م���ني،  يف  ال�����زي������دة 
املوكلة  واملن�هج  ب�ملراحل  املعلمني 
املعلم  ب��ني  فيم�  ب�لتن�صيق  ل��ه��م، 
واملعلم االول، مع مراع�ة مواعيد 
م���دة عند  لكل  امل�صتمر   التدريب 

بن�ء اجلدول.
وح����ول امل��ب���ين امل��در���ص��ي��ة وجهت 
اإدارة  اإب������الغ  ب�������ص���رورة  ال��������وزارة 
امل��ن�����ص���أت ب��ك��ل ���ص��ي���ن��ة اأو خ��ل��ل او 
جتهيزات  اأو  امل���راف���ق  يف  اإ����ص���الح 
الزم�����ة يف امل���در����ص���ة، ف�����ص��ال عن 
امل���در����ص���ي حللقة  امل��ب��ن��ي  ت��رق��ي��ة 
ب�مل�صتلزم�ت  وت����زوي����ده  اأخ������رى، 
مرحلة،  كل  خل�صو�صية  املن��صبة 
واجل�ذبة  االأم��ن��ة  البيئة  وت��وف��ري 
وال�صحية  التي ت�صهم يف حتقيق 
امل���وؤ����ص���رات ال��وط��ن��ي��ة، وت�����ص��ه��م يف 

زي�دة دافعية الطلبة.
ويف حمور املعلمني، ركزت الوزارة 
ع��ل��ى ت���وزي���ع امل��ع��ل��م��ني وف���ق عدد 
ا�صتف�ء  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال�����ص��ع��ب، 
املعلمني،  م��ن  ح�جته�  �صعبة  ك��ل 
واإع����������داد خ���ط���ة ت���ن���ق���الت ون����دب 

االأ�ص��صية  املج�الت  يح�كي  االأول 
ج�هزية  حت��ق��ي��ق  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
املدر�صة يف ا�صتقب�ل الطلبة للع�م 
ال���درا����ص���ي اجل���دي���د، وال���ت���ي يتم 
ع�م  ك��ل  نه�ية  اإجن����ز معظمه� يف 
للع�م  لال�صتعداد  ك���إط���ر  درا���ص��ي 

اجلديد.
وي�����ن�����درج حت�����ت ه������ذا امل�����ح�����ور 4 
جم�الت فرعية، ت�صم” املدر�صة، 
املعلمني، والطلبة، واالداريني”، اإذ 
اأكدت الوزارة على اأهمية التحقق 
التعليمي  ال�����ص��ل��م  ت��ط��ب��ي��ق  م����ن 
املطور، بح�صب املتطلب�ت  املت�حة 
لكل مدر�صة، وتطبيقه وفق القرار 
الوزاري “4 حلقة اوىل،  4 حلقة 
اأن  على  ث�لثة”،  و4 حلقة  ث�نية، 
الكث�فة  وف��ق  ال�صعب  اإع����داد  يتم 
الغرف  وعدد  املعتمدة،  الطالبية 
املدر�صة،  يف  امل��ت���ح��ة  ال��درا���ص��ي��ة 
امل�ص�رات  اح��ت��ي���ج���ت  م��راع���ة  م��ع 
تعليم  حتقيق  ل�صم�ن  التعليمية 

يواكب الع�صر.
ال�����وزارة ل��ب��ن���ء اجلدول  ووج��ه��ت 
اإكتم�ل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل���در����ص���ي، 
ن�ص�ب جميع املعلمني يف خمتلف 

للمعلمني لتلبية احتي�ج�ت امليدان 
ال����رتب����وي، و����ص���ع ت�����ص��ور  اإع������دة 
وجود  ح���ل  يف  املعلمني  ا�صتثم�ر 
لتخ�ص�س  اأع����داده����م  يف  ف���ئ�����س 
ب�صبب  ال����وزارة،  ع��ن ح�جة  معني 

التغري يف اخلطة الدرا�صية.
ويف املحور الذي يح�كي االدرايني، 
اأك��د ال��وزارة اأهمية  �صم�ن وجود 
من  والتحقق  املدر�صة  يدير  م��ن 
ع���دم ا���ص��ت��ق���ل��ة  امل��دي��ر ف��ي��ه���، ويف 
تكليف  ي��ت��م  اال����ص���ت���ق����ل���ة،  ح����ل���ة 
وتبليغه،  ب�����الدارة  معني  �صخ�س 
ب����إع���داد خ��ط��ة لتنقالت  ووج��ه��ت 
االإداري���ني، وف��ق  التغري يف اأعداد 
ت�أنيث  دع��م  ع��ن  ف�صال  الطلبة،  

بع�س القي�دات املدر�صة
ورك��زت ال��وزارة يف حمور الطلبة، 
الطلبة  ان����ت����ق�����ل  ح����رك����ة  ع����ل����ى  
و�صعت  اإذ  امل���در����ص���ة،  واإىل  م���ن 
ت�صمنت   ل���ل���ن���ق���ل،  اأ������ص�����رتاط������ت 
يف  االخ��رى  املدار�س  مع  التن�صيق 
ال��ن��ق��ل اجل��م���ع��ي ل��ل��ط��ل��ب��ة، ممن 
ال��درا���ص��ي��ة، او وفق   امل��رح��ل��ة   امت 
املن�طق  ت���وزي���ع   ال���ت���غ���ي���ريات  يف 
و�صم�ن  امل��دار���س،   على  ال�صكنية 

وحول �صوؤال اإدارات مدار�س حول م� مت تعميمه من دالئل للعمل مب� ج�ء 
 ، دون معوق�ت  درا�صي  ع���م  ب��دء  ل�صم�ن  امله�م  وتوزيع  العمل  واآلية   ، به� 
اأعربوا جميع�ً عن اأملهم يف اأن ينفذ كل م� ج�ء مكتوب�ً على ار�س الواقع ، 
موؤكدين ان م� يتم من�ق�صته وتعميمه من توجيه�ت وحم��صر اجتم�ع�ت 
ادارات  ان  على  جممعني   ، تطبيقه  يتم  م���  مت���م���  يخ�لف  عمل  واآل��ي���ت 

ومعلميهم  مدار�صهم  ادارات  مع  ومه�مه�  بواجب�ته�  تقوم  ك�فة  املدار�س 
على اكمل وجه ، فيم� اخللل ي�أتي من الق�ئمني على اال�صراف على تلك 
اأو جم�ل�س ممن ينق�صهم اخلرة والكف�ءة ،  املدار�س �صواء مدراء نط�ق 
والدليل على ذلك م� تواجهه املدار�س �صنوي�ً ومع بداية كل ع�م درا�صي من 

نق�س ب�لكتب واملعلمني ي�صتمر حتى نه�ية الع�م الدرا�صي . 

اراء ادارات مدار�س حول دور مدراء النطاق والقطاع

الــرتبيــة تـطلــق مـــرحبــا مــدر�ضــتي
•• دبي -وام:

اطلقت وزارة الرتبية والتعليم مب�درة مرحب� مدر�صتي حتت �صع�ر كفو، 
والذي يحمل ر�ص�لة �صكر وتقدير للمجتمع املدر�صي، ب�لتزامن مع بداية 
الع�م الدرا�صي اجلديد 2019-2020 والذي يبداأ يف 2 �صبتمر املقبل، 
على  االأم���ور  واأول��ي���ء  والطلبة  واالإداري�����ني  املعلمني  م��ن  ك��ال  م�صتهدفة 

م�صتوى الدولة.
امليدان  الع�ملني يف  ا�صتقب�ل  اإىل  املب�درة  ال��وزارة من خالل هذه  وت�صعى 
الع�م يف م�صمونه على  �صع�ر كفو لهذا  ..ويركز  الرتبوي ب�صورة مميزة 
�صحذ همم امليدان الرتبوي بك�فة عن��صره، وتعزيز االإيج�بية يف منظومة 
يكر�س  مب���  امل��در���ص��ي،  املجتمع  يف  ال�صع�دة  وحتقيق  االإم���رات��ي��ة،  املدر�صة 
لبداية مثلى للع�م الدرا�صي اجلديد، بج�نب اإي�ص�ل ر�ص�لة �صكر وتقدير 
لكل الع�ملني يف امليدان الرتبوي الذين يبدعون ويخل�صون عماًل وفكراً 
م�صتوى  تقدم  على  النه�ئية  املح�صلة  يف  ينعك�س  مب���  واإن��ت���ج���ً  واإب��داع���ً 

التعليم وحت�صني خمرج�ته.
وتوفر املب�درة عدداً كبرياً من الرامج واالأن�صطة التعليمية والرتفيهية 
واملجتمعية االثرائية اله�دفة واملوؤثرة والتي �صيتم تنفيذه� يف ك�فة املدار�س 
يف جميع اأنح�ء الدولة، ف�صاًل عن م�ص�بق�ت �صتنفذ عر ح�ص�ب�ت و�ص�ئل 
خ�صي�ص�ً  م�صممة  مبجمله�  وهي  للوزارة،  الت�بعة  االجتم�عي  التوا�صل 
ب�صكل مدرو�س، بغر�س حتقيق بيئة تعليمية اإيج�بية و�صيقة وحمفزة بني 
اأن تكون جميع االأن�صطة والرامج  عن��صر امليدان الرتبوي. ومن املقرر 
للمراحل  وفق�ً  ال��دول��ة،  م��دار���س  جميع  ق�ئمة  على  مدرجة  والفع�لي�ت 
الدرا�صية للطلبة مع بداية اليوم الدرا�صي االأول للع�م الدرا�صي اجلديد.

واأكدت مع�يل جميلة املهريي، وزير دولة ل�صوؤون التعليم الع�م، اأن �صع�ر 

وهو يحمل  تربوية عديدة،  اأه��داف���ً  يختزل يف م�صمونه  الع�م  لهذا  كفو 
االإم�راتية،  والتق�ليد  الع�دات  اأ�ص�لة  من  ن�بعة  وقيمية  اإن�ص�نية  مع�ين 
والتي تنم عن التقدير واحرتام االآخر، م�صرية اإىل اأن �صع�ر مب�درة مرحب� 
مدر�صتي للع�م الدرا�صي اجلديد م�صتق من كلمة كفو يف اللهجة املحلية، 
التي نتداوله� للتعبري عن ال�صكر واالمتن�ن واملحبة بني اأو�ص�ط جمتمعن� 

والتي بدروه� تنمي م�ص�عر اإيج�بية بني االأفراد وتن�صر الروح اخلالقة.
بداية  تكون  اأن  على  حتر�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإن  مع�ليه�  وق�لت 
ال��ع���م ال��درا���ص��ي اجل��دي��د مثلى م��ن خ��الل ب��ث ال��ر���ص���ئ��ل االإي��ج���ب��ي��ة بني 
مب�صتوي�ت  ذه��ن��ي  اإع���داد  لتحقيق  ميهد  مب���  امل��در���ص��ي،  املجتمع  اأو���ص���ط 
خالل  ال��درا���ص��ة  ان��ق��ط���ع  بعد  ال�صيم�  للتعلم  احلم��صة  وت��ع��زي��ز  ع���ل��ي��ة، 
االإج�زة ال�صنوية، وب�لت�يل ك�صر اأي حواجز قد تواجه امليدان وتوفري بيئة 
درا�صية حمفزة حتر�س من خالله� على اأن تكون انطالقة اليوم الدرا�صي 

االأول ا�صتثن�ئية وغري اعتي�دية وم�صجعة وملهمة.
االإن�ص�ين  التوافق  اأمن���ط  تعزيز  امل��ب���درة  خ��الل  من  نح�ول  اإنن�  وذك��رت 
واحرتام االآخر ون�صر قيم الت�ص�مح واملحبة بني طلبتن� من جهة وخمتلف 
عن��صر امليدان من جهة اأخرى، ا�صتن�داً اإىل مف�هيم اأخالقية وجمتمعية 
حتمل قيم�ً �ص�مية، بحيث يكون التفكري االإيج�بي هو الفي�صل والركيزة 
االأ�ص��صية يف التع�مل، ولفظ امل�ص�عر ال�صلبية وجعله� اإيج�بية وفتح قنوات 
ن�صتند  زاوي��ة،  حجر  ذلك  ب�عتب�ر  والفكري  االإن�ص�ين  والتب�دل  التوا�صل 
واأكدت  وبن�ء.  واإيج�بي  ومتوا�صل  منفتح  مدر�صي  جمتمع  لتحقيق  اإليه 
مع�ليه� اأن وزارة الرتبية والتعليم بداأت اال�صتعداد املبكر للع�م الدرا�صي 
واملب�درات  املوجه�ت  من  حزمة  خالل  من   ”2020-2019“ اجلديد 
التعليمية،  البيئة  مب�صتوى  االرت��ق���ء  اأهمية  فيه�  راع��ت  التي  وال��رام��ج 

لتكون املدار�س اأكرث ج�ذبية للطلبة وجميع الع�ملني فيه�.

الرتبوية  ر�ص�لتهم  اأداء  من  املعلمني  متكني  على  احلر�س  اإىل  واأ���ص���رت 
وال���ق���ي����م ب���دوره���م امل���ن���وط ب��ه��م ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه م���ن خ����الل التدريب 
التخ�ص�صي، من اأجل رفع م�صتوى الكف�ءات ال�صخ�صية واملهنية للمعلمني 

واالإداريني.
واأو�صحت مع�ليه�، اأن موجه�ت اال�صتعداد للع�م الدرا�صي، ت�صمنت اأي�ص�ً 
ب�ملخترات  يت�صل  فيم�  خ��صة  للمدار�س  التحتية  البنية  تطوير  اأعم�ل 
املرافق  جميع  تكون  حتى  واالأن�صطة  امل�ص�در  وغ��رف  والتقنية  العلمية 
وا�صتيع�ب  الطلبة  ال�صتقب�ل  اجل�هزية  من  ع�لية  درج��ة  على  املدر�صية 

التحوالت التقنية التي �صت�صهده� املدار�س يف املرحلة املقبلة.
وق�لت اإنن� نحر�س كل ع�م درا�صي على تهيئة البيئة املدر�صية لتكون هي 
اأن�صطتهم، وذلك مبوجب  احل��صنة الإبداع�ت الطلبة ومواهبهم وجميع 
غري  تعليمية  اأ���ص���ل��ي��ب  حتقيق  يف  وت�صهم  تنفذ  علمية  درا���ص��ي��ة  خطط 
الغرفة  داخ��ل  التف�عل  على  الطلبة  ت�ص�عد  وا�صعة  اآف���ق  وفتح  تقليدية، 
ال�صفية، وت�صهم يف الوقت نف�صه يف تعزيز عملية التعلم الذاتي واجلم�عي 

لديهم.
كل  يف  تت�صل  اجلديد  الدرا�صي  للع�م  اال�صتعدادات  اأن  مع�ليه�،  واأك���دت 
ج�نب  على  تقت�صر  وال  التعليمية  العملية  �صلب  يف  تدخل  التي  االأم��ور 
الدرا�صية،  واملن�هج  التعليمية  والبيئة  الب�صرية  الكوادر  حيث  من  بعينه، 
يواكب  مب���  التعليم  ق��ط���ع  يف  الع�ملية  التن�ف�صية  حتقيق  اأن  اإىل  الف��ت��ة 
الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  وتطلع�ت   ،2071 ومئويته�   ،2021 ال��دول��ة  روؤي���ة 
جميع  وت�ص�فر  اإيج�بي�ً  وتغيرياً  متوا�صاًل  عمال  يتطلب  وتوجيه�ته�، 
املعلم  تف�ين  بج�نب  اأم��ور  اأول��ي���ء  من  املجتمع  واأف���راد  املوؤ�ص�صية  اجلهود 
واالبتك�ر مب� يخدم  االإب��داع  ال�صفية، مرتكزين على حموري  الغرفة  يف 

م�صلحة الطلبة، ويعزز من فر�س توفري تعليم اأف�صل الأبن�ء الدولة.

مترين االماراتية ت�ضارك يف اأبوظبي 
الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 2019

•• اأبوظبي - وام:

اأعلنت �صركة مترين االإم�راتية عن م�ص�ركته� يف فع�لي�ت الدورة ال� 17 من 
2019 والذي ينطلق اليوم  اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية  معر�س 
مبركز اأبوظبي الوطني للمع�ر�س وي�صتمر اإىل يوم 31 اأغ�صط�س احل�يل.

املعر�س  اإن م�ص�ركة مترين يف  ال�صركة  ع���م  االم��ريي مدير  وق���ل حممد 
ت�أتي للع�م الث�لث ع�صر على التوايل ومنذ الع�م 2007، حتر�س مترين 
على اأن تكون من اأوائل ال�صرك�ت الع�ر�صة حيث تقدم ال�صركة للجمهور من 
ع�ص�ق ال�صيد اأرقي واأف�صل املنتج�ت من �صك�كني ال�صيد الع�ملية وامل�صنعة 

خ�صي�ص�ً ملحرتيف وهواه ال�صيد وحمبي اقتن�ء القطع الفريدة.

مذكرة تفاهم بني �ضناعة الفجرية وبرنامج فزعة
•• الفجرية -وام:

وقعت دائرة ال�صن�عة واالقت�ص�د يف الفجرية و�صندوق التك�فل االجتم�عي 
ب��رن���م��ج  فزعة  م��ن  اال���ص��ت��ف���دة  ب��ه��دف  تف�هم  م��ذك��رة  الداخلية  وزارة  يف 

للموظفني.
وقع املذكرة جمعة �ص�مل ج��صم العواين مدير ال�صوؤون االإداري��ة امل�لية يف 
ه�رون  ب��و  حممد  اأح��م��د  وامل��ق��دم  الفجرية  يف  واالقت�ص�د  ال�صن�عة  دائ���رة 
ال�ص�م�صي عن �صندوق التك�فل االجتم�عي يف وزارة الداخلية املدير الع�م 

والع�صو لرن�مج فزعة.
للموظفني  تقدمي خدم�ت  على  الدائرة حتر�س  اإن  العواين  وق�ل جمعة 
من خالل برن�مج فزعة الذي اأطلقه �صندوق التك�فل االجتم�عي بوزارة 
العرو�س  رائدا يقدم جمموعة من  والذي يعد برن�جم� وطني�  الداخلية 

واخلدم�ت يف الت�أمني و اخل�صوم�ت التي من �ص�أنه� اإ�صع�د املوظفني.
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اأخبـار الإمـارات
زايد العليا الأ�ضحاب الهمم توقع عقود توظيف اأربعة من اأ�ضحاب الهمم

•• اأبوظبي- وام:

اأبرمت موؤ�ص�صة زايد العلي� الأ�صح�ب الهمم و �صركة املندو�س التج�رية 
عقود عمل لتوظيف اأربعة من اأ�صح�ب الهمم ذوي االإع�ق�ت الذهنية، يف 
االأعم�ل التي تتن��صب مع موؤهالتهم واحتي�ج�ت العمل ب�ل�صركة وذلك 
يف اإط�ر ال�صراك�ت امل�صتمرة ملوؤ�ص�صة زايد العلي� الأ�صح�ب الهمم وموؤ�ص�صة 
االأوملبي�د اخل��س االإم�راتي . ج�ء ذلك خالل االحتف�ل الذي عقد ام�س 
يف فندق فريموت ب�ب البحر بح�صور مع�يل �صم� بنت �صهيل بن ف�ر�س 
موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء  جمل�س  رئي�صة  ال�صب�ب  ل�����ص��وؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��زروع��ي 
االأوملبي�د اخل��س االإم�راتي، �صع�دة عبداهلل عبد الع�يل احلميدان اأمني 
ع�م موؤ�ص�صة زايد العلي� الأ�صح�ب الهمم، و�صع�دة طالل اله��صمي املدير 
حممد  خلف  و���ص��ع���دة  االإم���رات��ي  اخل������س  االأومل��ب��ي���د  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 

العتيبة املدير التنفيذي ل�صركة املندو�س التج�رية، و عدد من امل�صوؤولني 
ب�جلهتني واأ�صح�ب الهمم واأولي�ء اأمورهم.

ي�أتي توقيع العقود جت�صيداً لروؤية القي�دة الر�صيدة يف حتقيق االندم�ج 
للجميع  تتوافر فيه فر�س مت�ص�وية  بن�ء جمتمع  االجتم�عي وت�صجيع 
اأ�صح�ب  خل��دم��ة  واملوؤ�ص�ص�ت  اجل��ه���ت  ب��ني  والتن�صيق  ال��ت��ع���ون  وتعزيز 
لتمكني  الوطنية  لل�صي��صة  املوؤ�ص�صة  بتنفيذ  يرتبط  اأن���ه  كم�  ال��ه��م��م، 
اأ�صح�ب الهمم �صمن حمور الت�أهيل املهني والت�صغيل. وق�لت مع�يل �صم� 
واالعتزاز  الفخر  م�ص�عر  جميع�ً  قلوبن�  “ متالأ   : املزروعي  �صهيل  بنت 
اال�صتدامة يف تقدمي  اإىل  ترمي  والتي  املتميزة  الثالثية  ال�صراكة  بهذه 
اخلدم�ت والرامج التي ت�صتهدف اأ�صح�ب الهمم ذوي االإع�قة الذهنية 
يف  ر�صمي  ب�صكل  توظيفهم  ث��م  وم��ن  متكينهم  و  تدريبهم  خ��الل  فمن 
املجتمعي  ال��دم��ج  حتقيق  ن�صتطيع  ال��رائ��دة  الوطنية  ال�صرك�ت  اح��دى 

ال�ص�مل، حيث نعمل يف موؤ�ص�صة االوملبي�د اخل��س االإم�راتي على و�صع 
خدمة  يف  ي�ص�هم  الذي  امل�صتدام  التمكني  على  تقوم  ا�صرتاتيجية  اأ�ص�س 

املجتمع ب�صكل متك�مل«.
للرع�ية  العلي�  زاي��د  موؤ�ص�صة  على  الق�ئمني  “ ن�صكر جميع   : واأ�ص�فت 
التي  القيمة  ال�صراكة  ه��ذه  على  التج�رية  املندو�س  �صركة  و  االإن�ص�نية 
نتوجه  الق�دمة، ومن هن�  واملب�درات  امل�ص�ريع  بداية لكثري من  نعتره� 
واخل��س  احلكومي  القط�عني  وموؤ�ص�ص�ت  �صرك�ت  ك�فة  ب��دع��وة  اأي�ص�ً 
دولة  يف  ال�ص�مل  املجتمعي  ال��دم��ج  اأه���داف  حتقيق  يف  معن�  للم�ص�ركة 

االإم�رات العربية املتحدة«.
وامل�صوؤولني من جميع اجله�ت  املزروعي  �صهيل  بنت  �صم�  وهّن�أت مع�يل 
ينتمون  والذين  التوظيف  عقود  وقعوا  الذين  الهمم  اأ�صح�ب  امل�ص�ركة 
ال�صتوديو الت�صميم مبراكز الرع�ية والت�أهيل يف منطقة العني الت�بعة 

الهمم  اأ���ص��ح���ب  توجيه  مت  كم�  الهمم،  الأ���ص��ح���ب  العلي�  زاي���د  ملوؤ�ص�صة 
االإبداع  على  قدراتهم  واإث��ب���ت  اجلديد  عملهم  يف  ب�الجته�د  امل�ص�ركني 
مع  وتتع�ون  تدعم  التي  واالأ���ص��ر  االأم���ور  اأول��ي���ء  �صكر  مت  كم�  والعط�ء، 

املوؤ�ّص�صة لتحويل اأبن�ئهم اإىل عن��صر منتجة وف�علة يف املجتمع.
م��ن ج�نبه رّح���ب ���ص��ع���دة ع��ب��داهلل ع��ب��دال��ع���يل احل��م��ي��دان االأم���ني الع�م 
ب�لغ  ع��ن  واأع���رب  اخل��ط��وة،  بتلك  الهمم  الأ�صح�ب  العلي�  زاي��د  ملوؤ�ص�صة 
�صع�دته وو�صفه� اأنه� ا�صتمرار مل� يتحقق من جن�ح متميز جلهود موؤ�ص�صة 
زايد العلي� للعمل على متكني ودمج اأ�صح�ب الهمم يف �صوق العمل ويف 
املجتمع ب�صورة ك�ملة ليكونوا ف�علني ومبدعني وم�ص�همني يف م�صرية 
البن�ء والتنمية على اأر�س االإم���رات. واأكد اأن املوؤ�ّص�صة ت�صعى من خالل 
لت�أهيل  اأوال  اأف�صل الطرق  اإىل حتقيق  التي تطلقه�  امل�ص�ريع واملب�درات 

ورع�ية منت�صبيه� من اأ�صح�ب الهمم.

واعظات : يوم املراأة االإماراتية ح�ضاد جناحات ومنجزات بف�ضل جهود القيادة الر�ضيدة
•• ابوظبي-وام:

مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  بتخ�صي�س  اإم���رات��ي���ت  واع��ظ���ت  اأ���ص���دت 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  االحت���د  رئي�صة 
اأغ�صط�س   28 يوم  االم���رات  اأم  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة 
من كل ع�م يوم� للمراأة االم�راتية لالحتف�ء ب�جن�زاته� مثمن دور �صموه� 
امل��راأة ووفرت له� كل �صبل النج�ح  الري�دي وعط�ءاته� ال�صخية التي مكنت 
والتميز حتى ب�تت يف اأعلى املراتب وذلك اإمي�ن� من قي�دتن� الر�صيدة ب�أهمية 
م�ص�هم�ت بن�ت الوطن ودورهن يف جهود التنمية وتوعية املجتمع ونه�صة 

البالد وتقديرا وتكرمي� مل� قدمنه لدعم م�صرية الدولة .
واكدن مبن��صبة يوم املراأة االإم�راتية ان اإجن�زات املراأة االإم�راتية ومك�نته� 
ترتت�صخ يف �صتى مي�دين النهو�س املوؤ�ص�صي والوطني واحل�ص�ري منذ قي�م 
الدولة على يد الق�ئد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن-طيب اهلل 

التمكني يف كل جم�الت  له�  ات�ح  اليوم حيث  اإىل  املوؤ�ص�صني،  ثراه-واإخوانه 
بكف�ءته�  تبواأت  حتى  التنمية  يف  امل�ص�ركة  واالإن��ت���ج  والعمل  واملعرفة  العلم 
واالإنت�جية  الوطنية  وال���روح  واخل���رة  ب�لثق�فة  مت�صلحة  املن��صب  اأع��ل��ى 

وال�صع�دة االإيج�بية.
االإم�راتية هو ح�ص�د  امل��راأة  يوم  ان  الهط�يل  م�ري� حممد  الواعظة  وق�لت 
الالحمدود  وال��دع��م  الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  ج��ه��ود  بف�صل  وم��ن��ج��زات  جن���ح���ت 
د من خالله اعتزاز االإم�رات،  توؤِكّ التي  ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك  ل�صمو 
ي�ص�ر  ومنجزاٍت  جن�ح�ٍت  من  قته  حَقّ وم���  االإم�راتية  ب���مل��راأة  و�صعب�ً،  قي�دة 
اإليه� ب�لبن�ن يف �صتى القط�ع�ت ومنه� قط�ع ال�صوؤون االإ�صالمية ودعم دور 
الواعظ�ت يف هيئة ال�صوؤون اال�صالمية على ن�صر ثق�فة االعتدال والو�صطية 

والت�ص�مح ولتع�ي�س مع االخر.
وثمنت الواعظة مرمي ن��صر الزيدي دعم القي�دة الر�صيدة ودور قدوتن� اأم 
لتمكني  الن�صوي  العمل  رائ��دة  بنت مب�رك،  ال�صيخة ف�طمة  �صمو  االإم���رات 

املراأة يف جميع املج�الت م� تقدمه �صموه� من دعم للمراأة ليكون له� دوره� 
القيم  م��ن  واالع���ت���دال  الت�ص�مح  اأن  م��وؤك��دة  امل��ح���ف��ل  ك���ف��ة  يف  واإ�صه�م�ته� 
االإم�راتية  الواعظة  ان  اىل  االإم���رات م�صرية  �صعب  القدم يف  منذ  املت�أ�صلة 
الع�مة  للهيئة  الت�بعة  الوظيفية  املنظومة  اإط���ر  �صمن  مهم�  حيزاً  �صغلت 
الت�أثري  يف  فع�اًل  ع�صواً  تعتر  اإنه�  حيث  واالأوق�����ف؛  االإ�صالمية  لل�صوؤون 
االإيج�بي على املجتمع، من خالل ن�صر الوعي الديني الق�ئم على الو�صطية 
اآمنوا  فلط�مل�  الر�صيدة  القي�دة  من  حم��دود  غري  دعم�ً  وتتلقى  واالع��ت��دال 
الدعم  بذلك  فق�دوا  املجتمع،  االأ�ص��صي يف  ودوره���  العظيمة،  امل��راأة  مبك�نة 
طموح�ت الواعظة االإم�راتية، حتى اأ�صبحت اليوم منوذج�ً يعتز به، وي�ص�ر 

اإليه ب�لبن�ن .
الوعي  تنمية  ج�نب  يف  اأ�ص��س  ب�صكل  االإم���رات��ي��ة  الواعظة  دور  اىل  ولفتت 
الواعظ�ت  ا�ص�فة اىل م�ص�ركة  الن�ص�ء  املجتمع وخ��صة  اأف��راد  الديني لدى 
يف اإعداد اخلطط الوعظية ، وامل�ص�ركة يف حمتواه� وفق روؤيته� الحتي�ج�ت 

املجتمع ودعم و�ص�ئل التوا�صل االجتم�عي للهيئة مبوا�صيع دينية اأو وطنية 
، ويتم  ب�لو�صطية واالعتدال  التي تت�صم  الدينية  املق�الت  ا�ص�فة اىل كت�بة 
االإم�راتية  للمراأة  ليكون   ، املحلية  وامل��ج��الت  اجل��رائ��د  خ��الل  م��ن  ن�صره� 
ب�صمة وا�صحة يف املج�ل االإعالمي والديني . يذكر ان الواعظة االإم�راتية 
ت�ص�هم بدور كبري وملمو�س يف تعزيز قيم الت�ص�مح واالعتدال ون�صر االأحك�م 
وامل�صتجدات  ب�خل�صو�صية  اإمي�ن�ً  واملجتمع  الن�ص�ء  بني  والفقهية  ال�صرعية 
ودور الواعظ�ت ك�صريك�ت ف�عالت اإىل ج�نب الرجل يف ن�صر الوعي الديني 

الق�ئم على الو�صطية واالعتدال.
وتظهر اهمية الواعظ�ت كنموذج موؤثر يبث االيج�بية يف املجتمع االم�راتي 
لتوا�صل املراة االم�راتية جن�حه� وري�دته� يف ك�فة التخ�ص�ص�ت اىل امل�صتوى 
املميز الذي متتلكه وا�صراره� امل�صتمر على اأن تلعب دور ال�صريك الف�عل يف 
بن�ء الدولة يف ظل متكني القي�دة الر�صيدة له� ودعم ومت�بعة �صمو ال�صيخة 

ف�طمة بنت مب�رك.

ميثاء ال�ضام�ضي : املراأة االإماراتية حمور مركزي واأ�ضا�ضي يف التنمية

مهرة الظاهري: املراأة االإماراتية من اأ�ضحاب الهمم جزء من م�ضرية التمكني يف وطن الت�ضامح

•• اأبوظبي-وام: 

بنت  ميث�ء  الدكتورة  مع�يل  اأك��دت 
�ص�مل ال�ص�م�صي وزيرة دولة اأن يوم 
اأغ�صط�س  م��ن  والع�صرين  الث�من 
ال�صيخة ف�طمة  �صمو  اأعلنته  الذي 
بنت مب�رك رئي�صة االحت�د الن�ص�ئي 
ال����ع�����م رئ���ي�������ص���ة امل���ج���ل�������س االأع���ل���ى 
الرئي�صة  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
ي��وم���ً ل��ل��م��راأة االإم����رات���ي���ة م��ن كل 
ودالالت عظيمة  مع�ن  اكت�صب  ع�م 
نه�صة  ق�صة  جممله�  يف  هي  �صتى 
اإم�راتية اأ�صهمت املراأة بكل ف�صوله� 
امل�صتقبلية  واآف����ق���ه����  امل��ت��الح��ق��ة 
واأ�ص��صي�ً  مركزي�ً  ب�عتب�ره� حموراً 
ال��رك���ئ��ز يف  اأه���م  وم���ن  التنمية  يف 

رئي�س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ص�حب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ن�ئب 
الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل ورع�ية 

حتقيق التطور على ال�صعد ك�فة.
وق�لت مع�ليه� - يف كلمة مبن��صبة 
ي��وم امل���راأة االإم���رات��ي��ة ال��ذي يوافق 
بد  اغ�صط�س من كل ع�م - ال   28
ال��رائ��د ل�ص�نعة  ال����دور  اإب����راز  م��ن 
�صمو  االم�راتية  الن�ص�ئية  النه�صة 
التي  مب�رك،  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
ك����ن الأف��ك���ره��� وم��ب���درات��ه��� الدور 
كبرية  اجن�����زات  حتقيق  يف  ال��ب���رز 
متكني  جم�������ل  يف  وع���ظ���ي���م���ة  ب�����ل 
امل��������راأة االم�����رات����ي����ة وك����ذل����ك دعم 
وع�ملي�ً  اقليمي�ً  واأن�صطته�  امل����راأة 
وب������ص��ه���م���ت م��ت��ع��ددة، ك��م��� دعمت 
ب�صكل ف�عل م�ص�ركة امل��راأة يف �صتى 
ال����ق����رار، وبدعم  ���ص��ن��ع  م���رت���ك���زات 
الر�صيدة  ال���ق���ي����دة  م���ن  م��ت��وا���ص��ل 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب  ب��رئ������ص��ة 

ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  من  خ��صة 
ن��ه��ي���ن ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة واخوانهم اأ�صح�ب 
املجل�س  اأع�����ص���ء  ال�����ص��ي��وخ  ال�����ص��م��و 
االأعلى حك�م االإم�رات و�صمو اأولي�ء 
العهود، مم� �ص�هم يف تعزيز وتن�مي 
االإم�راتية  للمراأة  الري�دية  االأدوار 
ومي�دينه�  احل�����ي������ة  م���ن����ح���ي  يف 
املختلفة �صواء على م�صتوى القط�ع 
اأو  املحلي  اأو  االإحت�����دي  احل��ك��وم��ي 
اخل��س.  ال��ق��ط���ع  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
النه�صة  ه��ذه  ان  مع�ليه�  واأك����دت 
الن�ص�ئية الفريدة يف اجن�زاته� ويف 
حتققت  ق��د  قي��صية  زم��ن��ي��ة  ف���رتة 
االإم��������رات  الأم  ال��ث���ق��ب��ة  ب����ل���روؤي���ة 
مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو 

املراأة اإىل التميز والنج�ح.
ب�رزا  عنوان�   2013 الع�م  و�صكل 
حيث  الظ�هري  مهرة  م�صرية  يف 
اأبوظبي  متكنت من ح�صد ج�ئزة 
“و�ص�م  املتميز  احلكومي  ل���الأداء 
االأفراد” .. وق�لت يف هذا ال�صدد 
ت�صريف  مب��ث���ب��ة  ك����ن  ال��و���ص���م  اإن 
وت��ك��ل��ي��ف ل��ه��� ل��ل��م�����ص��ي ق���دم����ً يف 
ال��ت��ي ح�صلت  امل��ه��ن��ي��ة  م�����ص��ريت��ه��� 

اأ�صك�ل  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى  خ���الل���ه���� 
الدعم والرع�ية من هيئة اأبوظبي 
التي  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
ال��ت��ح��ق��ت ب���ل��ع��م��ل ب��ه��� ب��ع��د نحو 
تخرجه�.  من  فقط  واح��د  اأ�صبوع 
�صعيدة  ال��ظ���ه��ري  م��ه��رة  وت��ق��ول 
اأبوظبي  هيئة  يف  م��وظ��ف��ة  ك���وين 
الغذائية  وال�������ص���الم���ة  ل���ل���زراع���ة 
الفع�لي�ت  اإدارة  مه�م  اأتوىل  حيث 

�صهدت  حتى  ال�صليم  وتخطيطه� 
مطرداً  ت��ق��دم���ً  ج��م��ي��ع جم���الت��ه��� 
ب�لدور  اال  ه��ذا  يكن  ومل  و�صريع�ً 
ال��ف���ع��ل وامل�����ص��رتك للرجل وامل���راأة 
الر�صيدة،  ال��ق��ي���دة  وب��ح��ك��م��ة  م��ع���، 
التي  وال��ق��وان��ني  ال��ت�����ص��ري��ع���ت  واإن 
�صدرت بهذا ال�ص�أن، قد هي�أت �صبل 
االرتق�ء امل�صتمر يف تعزيز مرتكزات 

النه�صة.
الأم  ه���ن���ي���ئ����ً   : م���ع����ل���ي���ه����  وق������ل�����ت 
االإم�رات هذا اجلني وهنيئ�ً للمراأه 
الكبري  ال��ق��ل��ب  ب���ه���ذا  االإم�����رات����ي����ه 
وال��ع��ط���ء ال���الحم���دود، ح��ف��ظ اهلل 
�صمو ال�صيخة ف�طمة واأدام اهلل الأم 
االإم�����رات وق��ي���دة االإم�����رات واأبن�ء 
االإم��������رات ال��ع��ز وال��رف��ع��ه واالأم����ن 

وال�صالم.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�صح�ب  امل��راأة االإم�راتية من  تعد 
الهمم جزءا ال يتجزاأ من م�صرية 
الت�ص�مح  وط���ن  يف  امل�����راأة  مت��ك��ني 
الذي اآمن بدوره� كركيزة اأ�ص��صية 
يف التنمية والتقدم فكفل له� ك�فة 
الدعم  اأ�صك�ل  له�  ووف��ر  احل��ق��وق 
يف  حليفه�  التميز  فك�ن  والرع�ية 

�صتى مي�دين العمل.
املراأة  بيوم  االحتف�ء  مع  وتزامن�ً 
االإم����رات���ي���ة ال����ذي ي�����ص���دف 28 
التقت  ع������م  ك����ل  م����ن  اأغ�����ص��ط�����س 
وك�لة اأنب�ء االإم�رات “وام” كوادر 
ن�ص�ئية وطنية من اأ�صح�ب الهمم 
حيث ا�صتعر�صن م�صريتهن املهنية 

واإجن�زاتهن.
الظ�هري  م���ه���رة  م�����ص��رية  وت���ع���د 
ع�مة  وع���الق����ت  اأن�����ص��ط��ة  اإداري 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  يف  رئي�صي 
منوذج�  ال���غ���ذائ���ي���ة  وال�������ص���الم���ة 

اأ�صح�ب  م��ن  االإم����رات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
ال��ه��م��م ال��ت��ي مت��ك��ن��ت م��ن حتقيق 
االأخ������رى ون�لت  ت��ل��و  ال��ن��ج���ح���ت 
اأبوظبي.  يف  التميز  اأو�صمة  اأرف���ع 
الدولة  دع��م  اإن  الظ�هري  وتقول 
مراحل  م��ن��ذ  ال��ه��م��م  الأ����ص���ح����ب 
االأ����ص���رة جميعه�  م��ب��ك��رة ورع����ي���ة 
امل�صي  ع���ل���ى  ���ص���ع��دت��ه���  ع����وام����ل 
التعليمية  م�����ص��ريت��ه���  يف  ق���دم���� 
بدءاً من مرحلة التعليم الع�م ثم 
التح�قه� بكلية االإعالم يف ج�معة 
االإم�رات ونيله� لدرجة امل�ج�صتري 
م��ن اجل���م��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة وحتى 
ال��ت��ح���ق��ه��� ب���ل��ع��م��ل ب���ل��ه��ي��ئ��ة بعد 

تخرجه� بفرتة ب�صيطة.
اأن دول��ة االإم���رات �ص�حبة  وتوؤكد 
منوذج متفرد على م�صتوى الع�مل 
امل���راأة ومتكينه� وحتر�س  دع��م  يف 
املختلفة  ال�����دول�����ة  م���وؤ����ص�������ص����ت 
ان���ط���الق����ً م����ن ه�����ذا ال���ن���ه���ج على 
ت��وف��ري ك���ل امل��ق��وم���ت ال��ت��ي تقود 

امل�صوؤولية  وب����رام����ج  وامل���ع����ر����س 
املجتمعية داخل وخ�رج الهيئة.

وتوجهت ب�ل�صكر اإىل قي�دة الدولة 
الر�صيدة على الدعم الكبري للمراأة 
ال�صيخة  ���ص��م��و  واإىل  االإم����رات���ي���ة 
ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة االحت�د 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع����م  ال��ن�����ص���ئ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة 
االأ�صرية .. موؤكدة اأن دعم �صموه� 
الدافع  االإم�����رات����ي����ة  امل�������راأة  م��ن��ح 
ل��ل��ت��م��ي��ز واالإب���������داع وي�����ص��ه��د على 
ذلك االأرق�م واالإجن�زات والنم�ذج 

امل�صرفة يف الدولة.
االإم�راتية  امل����راأة  ي��وم  اأن  واأك����دت 
الع�م حتت  به� هذا  ال��ذي نحتفي 
ي�أتي  الت�ص�مح  رم���ز  امل����راأة  ���ص��ع���ر 
م�صرية  ا����ص���ت���م���رار  ع��ل��ى  ت����أك���ي���دا 
التمكني والدعم والرع�ية للمراأة 
االإم�راتية التي تعد �صريك�ً رئي�صي� 

يف ك�فة اإجن�زات الدولة.

االإمارات منوذج يحتذى به يف حماية ومتكني الن�ضاء
•• اأبوظبي-وام:

امل��راأة وتوفري ك�فة �صبل  مت�صي دول��ة االإم���رات قدم� يف م�صريته� لتمكني 
اإمي�نه� الرا�صخ بدوره� اله�م يف املجتمع  الدعم والرع�ية له� انطالق� من 
وت�صعى للوقوف اإىل ج�نبه� واحلف�ظ على حقوقه� وحل م�صكالته� للحف�ظ 

على الن�صيج االجتم�عي.
وتعد االإم�رات من الدول الرائدة يف املنطقة مبج�ل حم�ية ومتكني الن�ص�ء 
ومنحهن املك�نة املن��صبة يف املجتمع وقد اأعدت عدة ا�صرتاتيجي�ت وخطط 
اأولوية  الن�ص�ء  واأعطت من خالله� مو�صوع حم�ية ومتكني  املج�ل  يف هذا 

كبرية.
ي�أتي  االإم�راتية  امل��راأة  لتمكني  اإجن���زات  االإم����رات من  وم� حققته وحتققه 
ا�صتله�م� الإرث املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن “طيب اهلل ثراه” 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وتوجيه�ت 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اهلل” ومت�بعة  “حفظه 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي “رع�ه اهلل” و�ص�حب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى 
للقوات امل�صلحة وا�صتكم�ال مل�ص�عي �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�صة 
االحت�د الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة 
االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية “اأم االإم�رات” ... كم� يعك�س اهتم�م قي�دة 
الن�ص�ء  من  العنف  �صح�ي�  ورع�ية  وحم�ية  والطفل  امل��راأة  بق�ص�ي�  الدولة 

واالأطف�ل.

انته�ك�  ت�صكل  مع�صلة  امل���راأة  �صد  العنف  اأن  على  االإم�����رات  دول��ة  و���ص��ددت 
حلقوقه� وحري�ته� االأ�ص��صية وتعوق متتعه� مبك�نته� الك�ملة يف املجتمع .. 
وحققت االإم�رات تقدم� كبريا وملحوظ� يف جم�ل مك�فحة اجلرمية املنظمة 
ذلك  الف�صل يف  ويعود  ب�صكل خ��س..  ب�لب�صر  االإجت���ر  ع�م وجرمية  ب�صكل 
للجهود املبذولة من قبل اجله�ت املعنية التي تعمل مبث�برة مل�ص�عدة �صح�ي� 
الوطني  امل�صتوى  على  ذلك  ك�ن  �صواء  بهم  املت�جرين  �صد  ب�لب�صر  االإجت���ر 
اأهمية العمل الدويل يف هذا ال�صدد مع حتميل الدول  اأو ال��دويل.. وتوؤكد 
امل��راأة وحم�ربته�  العنف �صد  الت�صدي لظ�هرة  االأوىل يف جم�ل  امل�صوؤولية 

ب�صتى الو�ص�ئل امل�صروعة.
واتخذت االإم�رات تدابري عدة ت�صمل ثالثة م�صتوي�ت االأول وق�ئي ويتمثل 
يف ن�صر ال��وع��ي ح��ول ال��ع��الق���ت االأ���ص��ري��ة وال��زوج��ي��ة ع��ر و���ص���ئ��ل االإعالم 
املختلفة واإن�ص�ء اأق�ص�م التوجيه االأ�صري يف حم�كم الدولة اإ�ص�فة اإىل تنظيم 
الن�ص�ئية  امل��راأة مب�ص�ركة اجلمعي�ت  ب�لعنف �صد  تتعلق  ودورات  ور�س عمل 
اإن�ص�ء ني�بة االأ�صرة  واملوؤ�ص�ص�ت املعنية .. وامل�صتوى الث�ين ردعي ويتمثل يف 
يف اأبوظبي وت�صديد ق�نون العقوب�ت يف ح�الت العنف �صد املراأة .. والث�لث 
اإدارة ع�مة لرع�ية حقوق االإن�ص�ن بهدف  حم�ئي عن طريق توفري واإن�ص�ء 
و�صوء  العنف  ل�صح�ي�  الق�نونية  واال���ص��ت�����ص���رة  النف�صية  امل�ص�عدة  ت��وف��ري 

املع�ملة.
واعتمدت االإم�رات �صي��صة �ص�رمة ترمي اإىل حم�ربة العنف �صد املراأة تقوم 
للت�صدي  وق�ئي  ك�إجراء  الوعي  رفع  تتمثل يف  على ثالثة حم�ور متك�ملة 
اأعم�ل العنف وتقدمي  لظ�هرة العنف ثم ت�صديد العقوبة ب�لن�صبة ملرتكبي 

اأكر قدر ممكن من احلم�ية.
كم� قدمت الدعم امل�يل للمنظم�ت الن�ص�ئية واملنظم�ت غري احلكومية التي 
املراأة  الرامية حلم�ية  تنفيذ اخلطط  للم�ص�عدة يف  وذلك  امليدان  تعمل يف 
العنف  اإنه�ء  ب�ص�أن  الدويل  املوؤمتر  الدولة خالل م�ص�ركته� يف  وقد تعهدت 
اجلن�ص�ين يف االأزم�ت االإن�ص�نية والذي عقد يف الع��صمة الرنويجية اأو�صلو 
لدعم  اأمريكي  دوالر  ماليني   10 مبلغ  بتقدمي  امل��صي  م�يو  �صهر  خ��الل 
ح�الت  يف  اجلن�ص�ين  والعنف  اجلن�س  نوع  على  الق�ئم  العنف  على  الق�ص�ء 

النزاع�ت االإن�ص�نية.
اأولوي�ت �صي��صته� للم�ص�عدات  وتعتر االإم���رات متكني وحم�ية الن�ص�ء من 
الت�صدي  جلهود  دعمه�  مبوا�صلة  ال��دول��ة  تعهدات  اإىل  اإ�ص�فة  اخل�رجية 
بني  امل�����ص���واة  وت��ع��زي��ز  امل�صلحة  ال��ن��زاع���ت  اأث��ن���ء  اجلن�ص�ين  العنف  جل��رائ��م 
التنمية  جم����الت  يف  اأ�ص��صي�  عن�صرا  ب�عتب�ره�  امل����راأة  ومت��ك��ني  اجلن�صني 

االجتم�عية واالقت�ص�دية.
وعلى مدى ال�صنوات اخلم�س امل��صية قدمت دولة االإم�رات م� يع�دل 322 
مليون دوالر اأمريكي ل�ص�لح الن�ص�ء والفتي�ت كجزء من التدخالت االإن�ص�نية 
امراأة”  ب�ملئة   100“ �صي��صة  االإم����رات  تبنت  ذلك  اإىل  ب�الإ�ص�فة  ال�ص�ملة 
الن�ص�ء  حم�ية  مو�صوع  بت�صمني  ال��دول��ة  ال��ت��زام  تعزيز  اإىل  هدفت  وال��ت��ي 
االإن�ص�نية  وامل�ص�ريع  الرامج  جميع  يف  االإن�ص�نية  االأزم���ت  اأثن�ء  والفتي�ت 

التي متوله� يف اإط�ر ا�صتج�بته� لالأزم�ت واملواقف الط�رئة.
اإي��واء �صح�ي� االإجت���ر ب�لب�صر يف ت�صريح  وق�لت �ص�رة �صهيل مديرة مراكز 
 28 االإم�راتية الذي ي�ص�دف  امل��راأة  “وام” يعد يوم  االإم���رات  اأنب�ء  لوك�لة 

لتتويج  واحتف�لية  االإم���رات��ي��ة  للمراأة  عيدا  مبث�بة  ع���م  كل  من  اأغ�صط�س 
غري  اإجن�����زات  فيه  االإم���رات��ي��ة  امل����راأة  حققت  فقد  وم�ص�همته�  اإجن���زات��ه��� 
امل�صتوي�ت ك�فة  امل��صية على  ال�صنوات  م�صبوقة خالل م�صريته� على مدى 

واأ�صبحت له� مك�نة مرموقة بني ن�ص�ء الع�مل.
واأ�ص�فت اأثبتت املراأة ح�صوره� القوي وعط�ءه� املتميز يف خدمة وطنه� يف 
خمتلف املج�الت فقد تبواأت العديد من املن��صب يف جميع القط�ع�ت �صواء 
على امل�صتوى احلكومي اأواخل��س اأو على امل�صتوي�ت الدبلوم��صية واالأممية.

واأو�صحت اأن الف�صل يف هذا التمكني يعود اإىل قي�دة ر�صيدة اآمنت بدور املراأة 
املكمل لدور الرجل فوازنت بني اجلن�صني يف جميع مواقع العمل التي اأثبتت 
دولة  يف  امل���راأة  متكني  فتجربة  وامل�صوؤولية  الكف�ءة  من  ع���ل  ق��در  على  اأنه� 

االإم�رات هي خطوة يحتذى به� حملي� واإقليمي� وع�ملي� .
وق�لت “ يرجع الف�صل يف هذا اإىل اجلهود العظيمة اإىل اإمراأة اآمنت بدوره� 
بكل قوة  االم���رات فوقفت بج�نبه�  بنت  الث�قبة وثقته� يف  وبحكم نظرته� 
اأم االإم���رات فهي ق�ئدة هذه امل�صرية  هي �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
وامللهمة والتي حملت هموم املراأة االإم�راتية ودفعت به� للري�دة و التميز .. 
م�صرية اإىل حر�س �صموه� على دعم مراكز اإيواء �صح�ي� االإجت�ر والتخفيف 
العون لهم  العقب�ت وتقدمي  امل�صت�صعفة وتذليل كل  الفئة  من مع�ن�ة هذه 

م�دي� ومعنوي� و�صون كرامتهم.
اإىل �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك بكل  وتقدمت �صهيل يف هذه املن��صبة 
يف  للمراأة  عط�ء  م��ن  قدمته  وم���  الكبرية  جهوده�  على  وال��ع��رف���ن  ال�صكر 

االإم�رات.

املراأة االإماراتية يف قطاع الف�ضاء.. ق�ض�س جناح ملهمة عنوانها التمكني
•• اأبوظبي -وام:

�صكلت ثقة القي�دة الر�صيدة يف املراأة االإم�راتية م�صدر 
احليوية  القط�ع�ت  يف  ال��ع���م��الت  ل��الإم���رات��ي���ت  اإل��ه���م 
ك�فة ال�صيم� قط�ع الف�ص�ء الذي متثل ن�صبة االإن�ث فيه 
يوؤكد  الع�ملة م�  القوى  اإجم�يل  %45 من  اأكرث من 
احلر�س على دعم م�صرية التطور املهني والعلمي للمراأة 

املواطنة ومتكينه� بح�صب وك�لة االإم�رات للف�ص�ء.
مدير  االأحب�بي  ن��صر  حممد  املهند�س  الدكتور  وق���ل 
ارتف�ع معدل  ل�”وام” اإن  للف�ص�ء  االإم����رات  وك�لة  ع�م 
قط�ع  يف  ال�ص�بة  املواطنة  الن�ص�ئية  الكف�ءات  م�ص�ركة 
الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  اه��ت��م���م  يعك�س  االإم����رات���ي  ال��ف�����ص���ء 
دور  وتفعيل  ك�فة  امل��ج���الت  يف  االإم�����رات  بن�ت  بتمكني 
املراأة �صريك�ً يف م�صرية التنمية والتقدم واالزده�ر التي 

ت�صهده� االإم�رات.
ال�ص�حة  بقوة على  االإم�راتية حت�صر  امل��راأة  اأن  واأ�ص�ف 
ت�صنيع  يف  م�ص�ركته�  خ��الل  م��ن  ال��دول��ي��ة  الف�ص�ئية 
قط�ع  يف  وب��ح��وث��ه���  وم�ص�هم�ته�  ال�صن�عية  االأق���م����ر 
الب�صرية  خلدمة  ع�ملي  ب�هتم�م  حتظى  التي  الف�ص�ء 
الكف�ءات  اأن  اإىل  م�صرياً  ال��ع���مل..  م�صتقبل  و�صن�عة 
بقوة  ت�ص�رك  ال�ص�بة  االإم���رات��ي��ة  الن�ص�ئية  وال��ط���ق���ت 
وج��دارة يف برن�مج دولة االإم���رات الف�ص�ئي م� يواكب 
ال  القط�ع�ت  جميع  يف  امل��راأة  لتمكني  الدولة  توجه�ت 

�صيم� الف�ص�ء ومق�ربة التوازن بني اجلن�صني.
واأو�صح االأحب�بي اأن بن�ت االإم���رات ي�ص�ركن يف �صن�عة 
“خليفة  مثل  الدولة  تطلقه�  التي  ال�صن�عية  االأقم�ر 
�ص�ت” وغريه من االأقم�ر ال�صن�عية التي مت اإطالقه� 
اأول م�صب�ر  اإىل امل�ص�ركة يف ت�صميم وت�صنيع  ب�الإ�ص�فة 
“م�صب�ر  امل��ري��خ  ك��وك��ب  اإىل  ينطلق  واإ���ص��الم��ي  ع��رب��ي 
االإم����رات  لتكون  املقبل  ال��ع���م  �صينطلق  ال��ذي  االأمل” 
واح�����دة م���ن ب���ني ت�����ص��ع دول ت��ط��م��ح ال���ص��ت��ك�����ص���ف هذا 

الكوكب.
االإم���رات على االإبداع  واأع��رب عن فخره بقدرات بن�ت 
م�  الب�صرية عر حتويل  وامل�ص�همة يف خدمة  والتفوق 
اإىل حقيقة ملمو�صة ب�إرادتهم  ك�ن ي�صنف خي�اًل علمي�ً 
اإىل  زاي����د  اأر�����س  وع��ل��م��ه��م واإ����ص���راره���م منطلقني م��ن 

الف�ص�ء خلدمة الب�صرية و�صن�عة امل�صتقبل.
ومب��ن������ص��ب��ة ي���وم امل�����راأة االإم����رات���ي���ة ال����ذي ي���واف���ق 28 
اأغ�صط�س من كل ع�م التقت وك�لة اأنب�ء االإم�رات “وام” 
عدداً من الكف�ءات الن�ص�ئية املواطنة الالتي متيزن يف 

عملهن بقط�ع “الف�ص�ء«.
والبداية ك�نت مع ف�طمة �صعيد اله�ملي التي التحقت 
من  تخرجه�  بعد  للف�ص�ء  االإم����رات  وك�لة  يف  ب�لعمل 
يف  وط��ريان  ف�ص�ء  هند�صة  تخ�ص�س  يف  خليفة  ج�معة 
ع�م 2016 وتعد اإحدى الكف�ءات الن�ص�ئية االإم�راتية 
�ص�ت”  “مزن  ال�����ص��ن���ع��ي  ال��ق��م��ر  ت�صنيع  يف  امل�����ص���رك��ة 

وم�صروع “م�صب�ر االأمل«.
اإم�راتية يف تنفيذ  “اإن م�ص�ركتي ك�ص�بة  وق�لت ف�طمة 
م�����ص���ري��ع ف�����ص���ئ��ي��ة ح���ل��ي���ً وحت��ق��ي��ق ط��م��وح���ت وطني 
ال��ف�����ص���ء مي��ث��ل مبعث فخر  اإىل  واإي�����ص���ل��ه���  االإم�������رات 
واعتزاز مل� نحظى به من دعم كبري من القي�دة الر�صيدة 

التي توؤمن بدور املراأة �صريك�ً يف م�صرية التنمية«.
واأ�ص�فت “الدعم الكبري من �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت 
املجل�س  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  االحت���د  رئي�صة  مب�رك 
ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
التنمية االأ�صرية “اأم االإم�رات” للمراأة االإم�راتية جعل 
املج�الت  ك�فة  يف  امل��راأة  متكني  يف  ملهم�ً  منوذج�ً  منه� 

ال�صيم� الف�ص�ء«.
ووجهت التحية اإىل بن�ت االإم���رات املبدع�ت والق�درات 
على مواجهة التحدي�ت وحمل امل�صوؤولية وحثتهم على 
اأهدافهن وطموح�ت  لتحقيق  العط�ء  موا�صلة م�صرية 
ت�صنيع  مهند�صة  ال��ب��ل��و���ص��ي  اأن����ور  ه��ي���م  اأم����  وط��ن��ه��ن. 
اإح���دى  للف�ص�ء  االإم�������رات  وك���ل��ة  و���ص��ب��ط اجل����ودة يف 
خريج�ت ج�معة خليفة تخ�ص�س هند�صة ميك�نيك� .. مل 
يقف طموحه� عند تخرجه� والعمل يف اإحدى ال�صرك�ت 
اأن  قررت  واإ�صرار  بعزمية  ولكنه�  احلكومة  اجله�ت  اأو 

ت�صبح عن�صراً ف�عاًل يف قط�ع الف�ص�ء ب�الإم�رات.
ت��ق��ول ه��ي���م “بعد ت��خ��رج��ي م��ن اجل���م��ع��ة اأت��ي��ح��ت يل 
ن��ص�  وك���ل��ة  يف  ت��دري��ب��ي  ب��رن���م��ج  لاللتح�ق  الفر�صة 
�ص�رك فيه�  بعد من�ف�صة  وذل��ك  �صهور،   5 ملدة  للف�ص�ء 
نحو 3 اآالف م�ص�رك كونه� فر�صة للب�حثني عن املعرفة 

والتطور حتى وقع علي� االختي�ر«.
اأكر  له�  ك�ن   2011 ع�م  ن��ص�  يف  “جتربتي  وت�صيف 
االأث��ر يف زي���دة تعلقي بقط�ع الف�ص�ء وغ��ريت تفكريي 
اأن  ال��ت��دري��ب  ال��ف�����ص���ء واأه��م��ي��ت��ه واكت�صفت خ���الل  ع��ن 
ت�صهم  اأن  �ص�أنه�  م��ن  العلمية  والبحوث  التكنولوجي� 
اأف�����ص��ل ع��ل��ى االأر�����س م��ث��ل م�صكلة �صح  يف وج���ود ح��ي���ة 
املي�ه والتغري املن�خي ولي�س يف الف�ص�ء فقط كم� كنت 
االإم����رات  وك���ل��ة  ت�أ�صي�س  “بعد  ه��ي���م  وت��ق��ول  اأع��ت��ق��د«. 
ف�ص�ئية  م�صروع�ت  على  وعملت  به�  التحقت  للف�ص�ء 
اأب�����ص��رت ال��ن��ور وح��ق��ق��ت جن���ح���ت ك��ب��رية واالآن  مهمة 
اأعمل �صمن فريق م�صروع “م�صب�ر االأمل” وجمموعة 
مهند�صني اإم�راتيني يعملون على �صن�عة قط�ع ف�ص�ء 
واعد يلبي طموح�ت املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

اآل نهي�ن “طيب اهلل ثراه«.
وعرت هي�م عن فخره� واعتزازه� الكبري بثقة القي�دة 
الر�صيدة يف املراأة االإم�راتية ودعم ورع�ية �صمو ال�صيخة 

ف�طمة بنت مب�رك لبن�ت االإم�رات.
املواقع  ك���ف��ة  االإم�������رات يف  ب��ن���ت  اإىل  ر���ص���ل��ة  ووج��ه��ت 
واملي�دين ق�ئلة: “اأننت �ص�نع�ت امل�صتقبل وق�درات على 
اأم�نة الوطن وحم�ية مكت�صب�ته واأننت على قدر  حمل 

م�صوؤولية وثقة االإم�رات فين�«.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ال�صويدي  ح������رب  ���ص��م��ي��ة  د���ص��ن��ت 
موؤ�ص�صة  اأم���ن����ء   جم��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة 
التعليمية  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ 
اخل���ريي���ة م���دي���رة م��ن��ط��ق��ة راأ�����س 
اأم�س  �صب�ح  التعليمية    اخليمة 
الطلبة  مل�����ص���ع��دة  ت���رع����ت  ح��م��ل��ة 
امل��ع�����ص��ري��ن، حت���ت ع���ن���وان  خلون� 
ال����ث�����ين على  ل���ل���ع����م  ن�������ص����ع���ده���م 
التوايل يف مركز املن�ر مول يف راأ�س 

اخليمة . 
اأن احلملة ت�صتهدف جمع  وت�بعت 
الطلبة  مل�ص�عدة  دره���م  م��الي��ني   ٥
ال���ت���دري�������س  ت���ك����ل���ي���ف  يف حت����م����ل 
املدار�س  يف  التعليمية  وامل�ص�ريف 
امل���ن���ح اجل���م��ع��ي��ة التي  ول���ت���ق���دمي 
خ�ص�صن�ه� ب٢٠ مقعد  لتخ�ص�س 
التوحد  اأطف�ل  ودع��م  التمري�س،  

ب��ت��ح��م��ل ت��ك���ل��ي��ف ت��ع��ل��ي��م��ه��م من 
احلملة  اأن  اىل  م�����ص��رية  احل��م��ل��ة، 
ت��ع��ن��ى ب���دع���م وم�������ص����ن���دة االأ����ص���ر 
واأبن�ئه� الإحل�قهم ب�لع�م الدرا�صي 
اجلديد، منوهة ايل اأن هن�ك اأعداد 
احل�صول  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  مل  ك��ب��رية 
على حقه� يف التعليم ب�صبب �صعف 
قدرتهم  وع���دم  املعي�صي  امل�����ص��ت��وى 
والر�صوم  امل�����ص���ري��ف  تغطية  على 

الدرا�صية االأمر الذي  وقف ع�ئًق� 
مع  تعلميهم  م�صرية  تكملة  اأم����م 

اأقرانهم الطلبة يف املدار�س. 
الع�م  يف  احل��م��ل��ة  اأن  اىل  واأ����ص����رت 
م��ل��ي��ون��ني و٣٣٠  امل��������ص���ي ج��م��ع��ت 
ك�����ن الهدف  ب��ي��ن��م���  األ�����ف دره������م، 
جمع مليون درهم، حلجم االقب�ل 
تلقين�ه�  ال��ذي  والدعم  وامل�ص�عدة 
يف الع�م امل��صي رفعن� �صقف الهدف 

درهم،  ٥ ماليني  الع�م جلمع  هذا 
الع�م  يف  احل���م���ل���ة  م����ن  وا����ص���ت���ف����د 
امل��صي اأكرث من ٦٠٠ ط�لب من ٥٩ 
مدر�صة حكومية وخ��صة ب�الإ�ص�فة 

لطلبة اجل�مع�ت. 
احلملة  اأن  ال�������ص���وي���دي  واأك��������دت 
انطلقت اأم�س يف املن�ر مول يف راأ�س 
اخليمة من خالل من�صة خم�ص�صة 
ن��ظ��م��ن���  ع��ل��ى ه�م�صه�  ل��ل��ت��رع���ت 
م�����ص���ب��ق���ت ل��الأط��ف���ل ووف���رن���� كل 
�صبل الترع من اأجهزة الكرتونية 
اىل  ب���الإ���ص���ف��ة  ت��رع���ت،  وق�ص�ئم 
خ�ص�صن�ه�  ال����ت����ي  احل���������ص�����الت 
على  لت�صجيعهم  ال�صغ�ر  للطلبة 
الترع وم�ص�عدة اأقرانهم الطلبة، 
لك�فة  التطوع  ب���ب  فتحن�  يف حني 
اجل�نب  على  نقت�صر  ومل  االأعم�ر 
امل�دي لدعم م�صرية التعليم واأبواب 

العلم يف االم�رة. 

•• اأبوظبي-وام:

اله�ملي مدير ع�م  اأكد حممد �صيف 
والت�أمين�ت  للمع��ص�ت  الع�مة  الهيئة 
االجتم�عية ب�الإن�بة اأن مميزات املراأة 
تقدير  ت��ع��ك�����س  امل��ع������ص���ت  ق����ن���ون  يف 
ال���دول���ة ل���دور امل�����راأة االإي��ج���ب��ي على 
واالقت�ص�دي،  االجتم�عي  امل�صتويني 
اإغف�ل  ���ص��ري��ك��� ال مي��ك��ن  ب���ع��ت��ب���ره��� 
دوره الرائد يف تر�صيخ مك�نة الدولة 

اإقلمي� وع�ملي�.
واأو�صح اله�ملي - يف ت�صريح لوك�لة 
يوم  وام مب��ن������ص��ب��ة  االإم���������رات  اأن���ب����ء 
امل���راأة االإم���رات��ي��ة ال��ذي ي�ص�دف بعد 
املراأة  متثيل  اأن   - اأغ�صط�س   28 غد 
التي  املك�نة  يوؤكد  الهيئة  �صندوق  يف 
العمل  اأو����ص����ط  يف  امل�����راأة  ب��ه���  تتمتع 
احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة، وهي 
ج�نب  اإىل  اك��ت�����ص��ب��ت��ه���  ال��ت��ي  امل��ك���ن��ة 
بذلته�  التي  اجلهود  بف�صل  متيزه� 
املجتمع،  يف  امل���راأة  لتمكني  احلكومة 
التي �ص�همت يف حتقيق  والت�صريع�ت 
ال���ع���دال���ة وامل���������ص�����واة وال�����ت�����وازن بني 
التحدي�ت  ك���ل  وت��ذل��ي��ل  اجل��ن�����ص��ني، 
التي تعرت�س طريقه� نحو الو�صول 
ب�لدولة،  الوظيفي  الهرم  اأرق��ى  اإىل 
لوطنه�  �صفريا  جعله�  ال���ذي  االأم���ر 
يف  جن�صه�  لبن�ت  وق���دوة  اخل����رج،  يف 

الداخل.
اأهمية  ت����درك  ال���دول���ة  اأن  واأ�����ص�����ف 
العمل  يف  ال��ن�����ص���ئ��ي  ال��ع��ن�����ص��ر  دور 

اإحدى  ب�عتب�ره�  واخلدمي  الوطني 
اأوج����ه ال��ق��وة ال��ن���ع��م��ة ل��ل��دول��ة حيث 
املجتمع  به  يعك�س وجوده� م� يتمتع 
االإم�����رات����ي م��ن ن��ظ��رة اإي��ج���ب��ي��ة اإىل 
امل���راأة ودوره���� ،وه��ي نظرة تخلو من 
املراأة  متيز  فر�صه  حيث   ، متييز  اأي 
احلي�ة  من�حي  اأغ��ل��ب  يف  االإم���رات��ي��ة 
وجم���الت��ه��� واآخ��ره��� جم���ل اخلدمة 
اأ�صمى  فيه�  ج�����ص��دت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
م��ع���ين االإخ���ال����س وال���وف����ء للوطن 

وقي�دته.
ال��ك��ب��ري يف  الف�صل  ال��ه���م��ل��ي  واأرج����ع 
ن��ه��و���س امل����راأة اإىل ج��ه��ود امل��غ��ف��ور له 
 “ نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زاي��د  ال�صيخ 
ا�صتثمر يف  “ ال���ذي  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 
ب�عتب�ره  التعليم،  خ���الل  م��ن  امل����راأة 
اأم�مه�  ف��ت��ح��ت  ال��ت��ي  امل��ق��وم���ت  اأه����م 
العمل  �صوق  لتبوء مك�نته� يف  املج�ل 
على  ن��دل��ل  اأن  ون�صتطيع  ب���ل��دول��ة، 

ذل���ك م���ن خ���الل ا���ص��ت��ع��را���س متثيل 
متثل  حيث  الهيئة  �صندوق  يف  امل���راأة 
 33 % مق�بل   67 ن�صبة امل�صرتك�ت 
االإن�ث  عدد  يبلغ  حيث  للذكور،   %
 63،333 ال�صندوق  يف  امل�صرتك�ت 
م�  ال����ذك����ور،  م���ن   31601 م��ق���ب��ل 
املراأة  دور  يعد  م��دى  اأي  اإىل  يو�صح 
حموري�  دورا  التنمية  خ��ط��ط  يف  يف 
ال��ذي ال يقبل معه الرتاجع  ، االأم��ر 
عن هذا الدور يف ظل �صعي احلكومة 

اإىل تعزيزه.
للمراأة  ي�����وم  ت��خ�����ص��ي�����س  اإن  وق�������ل 
االإم����رات���ي���ة ه��و ق��م��ة ال��ت��ق��دي��ر الذي 
ي�����ص��ت��وج��ب م���ع���ه االإ�������ص�������دة ب����ل���دور 
امل���ح���وري وامل�������ص����ن���دة وال���دع���م التي 
القته بنت االإم�رت من �صمو ال�صيخة 
االحت�د  رئي�صة  م��ب���رك  بنت  ف�طمة 
الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى 
عززت  اإذ   ، االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
اإن�ص�ء  امل���راأة من خ��الل  روؤيته� جت���ه 
الكي�ن�ت الن�ص�ئية التي �ص�همت على 
ودعمه�  امل��راأة  ت�أهيل  ال�صنوات يف  مر 
االعتم�د  ميكن  ف�عال  �صريك�  لتكون 
امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  يف  عليه 

وقد ك�ن.
امل�ص�واة  ق��ي��م  ب��ف�����ص��ل  اأن�����ه  واأ�����ص�����ف 
دولة  د�صتور  ر�صخه�  التي  والت�ص�مح 
الدولة من خالل  االإم����رات حر�صت 
ق�نون  وم��ن��ه���  ال��ت�����ص��ري��ع���ت  ج��م��ي��ع 
امل��ع������ص���ت ع��ل��ى ���ص��م���ن ح��ق��وق امل����راأة 

اجلن�صني،  ب����ني  ال�����ت�����وازن  وحت���ق���ي���ق 
م�صريا اإىل اأن ق�نون املع��ص�ت ي�ص�وي 
وامل��راأة يف كل االمتي�زات  الرجل  بني 
واحل���ق���وق وي��ت��و���ص��ع اأح��ي���ن��� يف هذه 
تقديرا  امل������راأة  ل�����ص���ل��ح  االم���ت���ي����زات 
لدوره� يف خدمة اأ�صرته� وجمتمعه�.

امل���راأة حق  الق�نون مينح  اأن  واأو���ص��ح 
اعتب�رية  خدمة  �صنوات  ع�صر  ���ص��راء 
زي����دة  امل������راأة  خ��الل��ه���  م���ن  ت�صتطيع 
بن�صبة  التق�عد  عند  مع��صه�  ن�صبة 
%20 وهو تقدير من الق�نون لدور 
كم�  االجتم�عي،  امل�صتوى  على  امل��راأة 
البنت  ي�ص�وي بني ح�صة  الق�نون  اأن 
من مع��س اأبيه� مع ح�صة الولد دون 
وفق�  االأرم��ل��ة  ت�صتطيع  كم�  تفرقة، 
للق�نون اجلمع بني راتبه� من العمل 
وكذلك  زوج��ه���  م��ع������س  يف  وح�صته� 
يف  وح�صته�  ال�صخ�صي  مع��صه�  بني 

مع��س زوجه� املتوفى.
ق�صى  ال��ق���ن��ون  اأن  اله�ملي  واأ���ص���ف 
البنت  ك��ل م��ن  ب���إع���دة �صرف ن�صيب 
ب�صبب  امل����وق����وف  ب���مل��ع������س  واالأخ�������ت 
الزواج اأو االلتح�ق ب�لعمل يف ح�الت 
ال��ط��الق وت���رك ال��ع��م��ل،ب��ل ذه��ب اإىل 
اأبعد من ذلك حينم� اأقر اأنه يف ح�ل 
االأخ���ت  اأو  ال��ب��ن��ت  اأو ط��ل��ق��ت  ت��رم��ل��ت 
ومل  االأم  اأو  االأب  وف����ة  ب��ع��د  االأم  اأو 
يتم  مع��س  اأو  رات��ب  منهم  الأي  يكن 
الهيئة  خزينة  م��ن  ح�صة  ا�صتحداث 
امل�صتحقني  بح�ص�س  االإخ����الل  دون 

االآخرين.

ملتقى الفجرية االأول للمراأة االإماراتية ينطلق غدا
•• الفجرية - وام:

غرفة  مع  ب�لتع�ون  الثق�فية  االجتم�عية  الفجرية  جمعية  تنظم 
جت�رة و�صن�عة الفجرية، ملتقى الفجرية االأول للمراأة االإم�راتية 

حتت �صع�ر املراأة رمز الت�ص�مح وذلك غدا يف م�صرح الغرفة.
املوؤمتر  خ��الل   - اجلمعية  رئي�س  الظنح�ين  خ���ل��د  ���ص��ع���دة  وق����ل 
ال�صحفي الذي عقد م�ص�ء اأم�س االأول يف مقر اجلمعية ب�لفحرية 
االإم�راتية  امل��راأة  ب�يوم  الدولة  احتف�الت  �صمن  ي�أتي  امللتقى  اإن   -
ويهدف اإىل ت�صليط ال�صوء على اإجن���زات املراأة االإم�راتية يف ظل 
تبني القي�دة الر�صيدة ال�صرتاتيجية دعم ومتكني املراأة يف املج�الت 

ا�صتعرا�س دوره� واإ�صه�م�ته� يف نه�صة الدولة..  ك�فة ف�صاًل عن 
وتعزيز  دوره����  وتفعيل  امل����راأة  متكني  يف  اجلمعية  دور  اإىل  الف��ت��� 
قدراته�، من خالل بيئة اإيج�بية وحمفزة تدعم اإمك�نته� ومتنحه� 

الثقة الك�ملة للم�ص�ركة الف�علة يف تنمية املجتمع.
واأو�صح اأن برن�مج امللتقى ي�صتمل على ثالث جل�ص�ت، االأوىل بعنوان 
املراأة االإم�راتية بني �صن�عة الذات وخدمة االإن�ص�نية.. فيم� ت�أتي 
اأم� اجلل�صة  الن�ص�ئي.. ق�صة جن�ح،  القلم  بعنوان  الث�نية  اجلل�صة 
الث�لثة تتن�ول الر�ص�ئل االإيج�بية للمراأة يف املجتمع .. م�صريا اإىل 
اأن امللتقى �صيكرم عددا من املتميزات، الالتي حققن اإ�صه�م�ت ب�رزة 

يف م�صرية املراأة ب�لدولة. 

•• اأبوظبي -وام:

حتتفل دولة االإم�رات العربية املتحدة غدا االأربع�ء ب�يوم املراأة االإم�راتية الذي 
ب�ت ميثل من��صبة �صنوية الحتف�ء بتجربة املراأة االإم�راتية امللفتة، و�صط اهتم�م 

ورع�ية حكومية وترحيب وثقة جمتمعية.
الوطني  املجل�س  انتخ�ب�ت  م��ع  ال��ع���م  ه��ذا  االإم�راتية”  امل���راأة  “يوم  وي��ت��زام��ن 
االحت�دي والتي تعد نقلة غري م�صبوقة يف م�ص�رك�ت املراأة يف املجل�س بعد قرار 
رفع متثيله� برمل�ني� اإىل الن�صف ، وهو م� يتوقع اأن يخلق ح�لة ا�صتثن�ئية يف عدد 

املر�صح�ت ون�صب م�ص�ركة املراأة يف العملية االنتخ�بية.
بعد  ال�ص�بقة  الرمل�نية  التج�رب  يف  املتوا�صل  جن�حه�  بذلك  امل���راأة  وت�صتكمل 
ب�لفوز  �صواء  ال�ص�بقة  الثالث  التج�رب  ط��وال  املجل�س  يف  مق�عده�  حجزت  اأن 
يف  مرتبة  اأعلى  ن�لت  حتى  متوا�صلة  جن�ح�ت  حمققة  ب�لتعيني،  اأو  ب�النتخ�ب 
الرمل�ن بتعيني مع�يل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�صي رئي�صة املجل�س الوطني 

االحت�دي.
“ تعزيزا لقيمة  الت�ص�مح  رم��ز  “ امل��راأة  �صع�ر  الع�م حتت  ه��ذا  احتف�الت  وت�أتي 
وتعك�س  ال��ع���م،  ه��ذا  الق�صوى  االهتم�م  درج��ة  االإم�����رات  اأولته�  التي  الت�ص�مح 
حتتله�  ب�تت  التي  املك�نة  واالإعالمي  ال�صعبي  والتف�عل  الر�صمية  الت�صريح�ت 
املراأة االإم�راتية على م�صتوى العمل احلكومي والدبلوم��صي والرمل�ين، اإ�ص�فة 

اإىل جن�ح�ته� يف جم�الت الف�ص�ء، والط�قة النظيفة، والتخ�ص�ص�ت الن�درة.
متكينه�  على  واملرتكزة  امل���راأة  حلقوق  الداعمة  الت�صريعية  الق�عدة  و�ص�همت 
من امل�ص�ركة االإيج�بية يف م�صرية التنمية يف تعزيز ح�صور ابنة االإم���رات وهو 
احلقوق  ح���ددت  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  الت�صريع�ت  ومنظومة  الد�صتور  ترجمه  م��� 
والواجب�ت، و�صددت على اأن املراأة هي ركيزة من رك�ئز املجتمع الرئي�صية امل�ص�ركة 

يف التنمية.
يف االإط�ر ذاته .. لعب الوعي املجتمعي الذي ترجم عقود من العمل على م�صتوى 
التنمية الب�صرية ميزة اأخرى �ص�همت يف اإزالة اأية عوائق اأم�م املراأة. وت�صكل املراأة 

66 يف امل�ئة من القوى الع�ملة يف االإم����رات، وحتظى بتواجد  اأك��رث من  اليوم 
وفق  وامل�����ص���رف  وال�صحة  التعليم  - يف قط�ع�ت  ال��رج���ل  اأع���داد  يفوق   - ق��وي 

اإح�ص�ئي�ت ر�صمية.
وتت�صدر االإم�رات الدول العربية يف قوائم االأمم املتحدة على م�صتوى التوازن 
بني اجلن�صني وفق� للموؤ�صر ال�صنوي ال�ص�در عن برن�مج االأمم املتحدة االإمن�ئي 
بني  امل�����ص���واة  يف  ال��ع���مل��ي  امل�صتوى  على  متقدمة  م��رات��ب  وحت��ت��ل   »UNDP«
اجلن�صني خ�صو�ص� فيم� يتعلق مبعدالت االأمية وامل�ص�ركة يف مرحلتي التعليم 
ال��ث���ن��وي وال��ع���يل وذل���ك وف��ق��� لتقرير امل��ن��ت��دى االق��ت�����ص���دي ال��ع���مل��ي 2016. 
وتلتحق 77 يف امل�ئة من االإم�راتي�ت ب�صفوف التعليم الع�يل بعد تخرجهن من 
املدار�س الث�نوية كم� ميثلن اأكرث من 70 يف امل�ئة من طلبة موؤ�ص�ص�ت التعليم 

الع�يل االحت�دية.
وترز املراأة يف موؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين الق�نونية ويف جم�الت االإعالم واملجتمع 
ب�صكل ب�رز، فيم� تت�صدى جه�ت وجمعي�ت املراأة ك�الحت�د الن�ص�ئي الع�م وجمل�س 
وتعزيز  امل���راأة  م�ص�ركة  ن��ط���ق  لتو�صيع  �ص�ملة  ا�صرتاتيجي�ت  لو�صع  ال��ت��وازن 

النهو�س به� يف من�حي احلي�ة ك�فة.
املراأة  لتمكني  ا�صرتاتيجية  2015 خطة  الع�م  اأطلقت يف  قد  االإم���رات  وك�نت 
ومنظم�ت  واخل������س  احل��ك��وم��ي  للقط�عني  اإط�����را  وت��وف��ر   2021 حتى  متتد 
املجتمع املدين تعنى بو�صع خطط عمل ترمي اإىل تعزيز مك�نة االإم�رات العربية 

املتحدة و�صط الدول االأكرث تقدم� يف جم�ل متكني املراأة.
ويف ع�م 2017 اأطلق جمل�س االإم�رات للتوازن بني اجلن�صني دليال للتوازن بني 
اجلن�صني ك�أول دليل من نوعه على م�صتوى الع�مل لدعم التوازن بني اجلن�صني 

يف بيئة العمل.
وذهبت االإم���رات اإىل اأبعد من ذلك بعد اأن اأ�صدرت قرارا يف دي�صمر من الع�م 
بتعيني عن�صر ن�ص�ئي �صمن  االحت�دية  الهيئ�ت  اإدارات  جم�ل�س  يلزم   2012
الن�ص�ئي  االحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  وتعتر  جم�ل�صه�. 
الع�م رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 

االأ�صرية رائدة احلركة الن�ص�ئية يف دولة االإم�رات ويعود له� الف�صل يف ت�أ�صي�س 
االحت�د الن�ص�ئي الع�م، فيم� يتميز النهج الذي طرحته يف جم�ل العمل الن�ص�ئي 
ب�لتوازن بني ال�صعي اإىل االنفت�ح على روح الع�صر وبني احلف�ظ على االأ�ص�لة 
العربية والتق�ليد االإ�صالمية اإمي�ن� من �صموه� ب�أن احلف�ظ على اخل�صو�صية 

الثق�فية هو ال�صبيل الوحيد لتحقيق التقدم املن�صود.
ويعد “ اليوم الع�ملي للمراأة “ - الذي اأقرته هيئة االأمم املتحدة - فر�صة ع�ملية 
ملن�ق�صة ومراجعة االإجن�زات التي حققته� املراأة وطموح�ته� امل�صتقبلية لتحقيق 

مزيد من التقدم جنب� اإىل جنب مع الرجل تنعك�س اآث�ره على املجتمع ورقيه.
وقد لعبت املراأة االإم�راتية قبل ت�أ�صي�س دولة االإم�رات العربية املتحدة وبعده� 
دوره� الطبيعي امل�ص�رك يف عملية البن�ء والتطوير حيث ك�ن املغفور له ال�صيخ 
زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن “ طيب اهلل ثراه “ يوؤمن بقدرات املراأة واأهمية دوره� 
ك�صريك للرجل يف عملية البن�ء والتنمية.. فك�ن – رحمه اهلل – الداعم االأول 

للمراأة يف دولة االإم�رات.
و�صجعت القي�دة الر�صيدة برئ��صة �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
اهلل” و�ص�حب  “رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى  اآل نهي�ن ويل عهد  ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�صلحة واأخوانهم اأ�صح�ب ال�صمو ال�صيوخ اأع�ص�ء املجل�س االأعلى حك�م 
اأ�صك�ل الدعم لتمكينه� و تعزيز دوره��� يف  امل��راأة وقدمت له� خمتلف  االإم����رات 

م�صرية التنمية التي ت�صهده� الدولة.
وترتاأ�س املراأة يف االإم�رات املجل�س الوطني االحت�دي، وتتوىل 9 حق�ئب وزارية 
�صمن ت�صكيل جمل�س الوزراء، فيم� ت�صتحوذ على 66 يف امل�ئة من وظ�ئف القط�ع 
اال�صطن�عي  والذك�ء  والق�ص�ء  الف�ص�ء  وتثبت جدارة ع�لية يف قط�ع�ت  الع�م، 

بعد اأن ك�صرت احتك�ر الرجل لهذه التخ�ص�ص�ت.
من  واحدة  وهي  الع�م،  القط�ع  وظ�ئف  من  امل�ئة  يف  وت�صغل الن�ص�ء ن�صبة 66 
اأعلى الن�صب يف الع�مل، وترتفع هذه الن�صبة اإىل 75 يف امل�ئة يف قط�عي التعليم 

وال�صحة.
حيث  اجلن�صني  ب��ني  ال��ت��وازن  م�صتوى  على  العربية  ال���دول  االإم�����رات  وتت�صدر 
اأحرزت املركز االأول عربي� يف موؤ�صر تك�فوؤ االأجور ويف ركيزة ال�صحة، الت�بعني 
للتقرير الع�ملي للفجوة بني اجلن�صني، الذي اأ�صدره املنتدى االقت�ص�دي الع�ملي 

.2018
املن��صب  موؤ�صرات  يف  اجلن�صني  بني  اأف�صل  تك�فوؤ  حتقيق  من  الدولة  ومتكنت 
االإم���رات يف متكني  املتوقع، وت�صهم بذلك  العمر  واالإداري��ة ومتو�صط  القي�دية 
منطقة ال�صرق االأو�صط و�صم�ل اأفريقي� من املح�فظة على اأدائه� االإيج�بي فيم� 

يخ�س �صد الفجوة بني اجلن�صني خالل ع�م 2018، وفق� للتقرير.
نوعية يف  قفزة  االحت����دي  الوطني  املجل�س  االإم���رات��ي��ة يف  امل���راأة  يعد ح�صور  و 
العمل الرمل�ين، ور�ص�لة وا�صحة عن اأهمية وفع�لية ح�صوره� يف �ص�حة العمل 
ال�صي��صي، حيث �صكل ح�صوره� خالل الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر - احل�يل - 
%22.2 من اإجم�يل عدد االأع�ص�ء، وهي على اأعت�ب خطوة ت�ريخية يف الف�صل 
الت�صريعي املقبل بعد تطبيق توجيه�ت �ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة برفع ن�صبة 

متثيل املراأة االإم�راتية يف املجل�س الوطني االحت�دي اإىل 50%.
وال يقل ح�صور املراأة االإم�راتية يف جم�ل االقت�ص�د واالأعم�ل عن ح�صوره� يف 
اململوكة  التج�رية  امل�ص�ريع  2015 و�صل عدد  الع�م  االأخ��رى، ففي  القط�ع�ت 
م�صروع،  األ���ف   22 اإىل  األ��ف���   12 ع��دده��ن  الب�لغ  امل��واط��ن���ت  االأع��م���ل  ل�صيدات 
نحو  االإم����رات  اأعم�ل  �صيدات  وت�صكل  دره��م،  ملي�ر   45 على  تزيد  ب��صتثم�رات 
ل���دول اخلليج  ال��ت��ع���ون  االأع��م���ل يف دول جمل�س  �صيدات  اإج��م���يل  م��ن   21%

العربية، وهي الن�صبة االأعلى.
احلراك  يف  ف�عال  اإ�صه�م�  االإم�راتية  امل��راأة  اأ�صهمت   .. الثق�يف  ال�صعيد  على  و 
الثق�يف والفكري داخل املجتمع عر اأمثلة رائدة يف جم�ل االإبداع االأدبي والفني، 
ف�صال عن دوره� املوؤثر داخل املوؤ�ص�ص�ت الثق�فية والتعليمية املختلفة، وه� هي 
اليوم تتبواأ ارفع من�صب ثق�يف حكومي حيث ت�صغل مع�يل نورة الكعبي من�صب 

وزيرة الثق�فة وتنمية املجتمع.

االإمارات حتتفي بـيوم املراأة غدا 

•• اأبوظبي-وام:

امل��راأة يف دولة االإم���رات جزءا اليتجزاأ يف حتقيق ا�صرتاتيجي�ت  اأ�صبحت 
موؤ�صر  يف  دول��ة   25 اأف�صل  م��ن  تكون  ب���أن  روؤيته�  وحتقيق  ال��دول��ة  بن�ء 

التوازن بحلول ع�م 2021 .
وال ت�ألوا القي�دة الر�صيدة جهدا يف توفري الدعم لتمكني املراأة اقت�ص�دي� 
العربية  االإم�����رات  دول��ة  احت���د  ت�أ�صي�س  قبل  متكينه�  رحلة  ب���داأت  حيث 
زايد  ال�صيخ  ال��دول��ة  موؤ�ص�س  له  املغفور  يد  1971على  ع���م  يف  املتحدة 
امل��راأة واإن�ص�ء  اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه من خالل دعم تعليم  بن �صلط�ن 
املوؤ�ص�ص�ت التي تعنى ب�صوؤونه� وتوفر احتي�ج�ته� وتدعم متكينه� وتعزيز 
م�ص�ركته� الف�علة يف املجتمع و�ص�ر على هذا النهج �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظه اهلل.
وبرزت املراأة االإم�راتية يف اجل�نب االقت�ص�دي ب�صكل ملمو�س حيث ت�صكل 
�صيدات اأعم�ل االإم�رات نحو 21 % من اإجم�يل �صيدات االأعم�ل يف دول 
جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية وتعتر الن�صبة االأعلى على م�صتوى 
ملي�ر   45 مبعدل  اإم�راتية  اأعم�ل  �صيدة  األ��ف   12 وهن�ك  املجل�س  دول 
م�صروع  األ��ف   22 واإدارة  العمل  يف  وي�ص�همن  ا�صتثم�راتهن  حجم  دره��م 

اقت�ص�دي وجت�ري.
وبلغت ن�صبة م�ص�ركة املراأة يف وظ�ئف القط�ع الع�م اأكرث من 66 يف امل�ئة 
ويف قوى العمل الوطنية 25 يف امل�ئة ويف االأعم�ل احلرة 15 يف امل�ئة ويف 
امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة 30 يف امل�ئة وب�لن�صبة حلجم مدخرات املراأة 
امل��راأة وتزيد  التي متلكه�  امل�صروع�ت  ون�صبة  دره��م  50 ملي�ر  بلغت  فقد 

اإيراداته� عن 100 األف دوالر و�صلت اإىل 33 يف امل�ئة.
واأكدت قي�دات ن�ص�ئية ب�لدولة - يف ت�صريح خ��س لوك�لة اأنب�ء االإم�رات 
 28 ال��ذي ي�ص�دف  االإم���رات��ي��ة  امل��راة  بيوم  االإحتف�ل  مبن��صبة   “ وام   “
اأغ�صط�س من كل ع�م - اأن املراأة االإم�راتية حققت خالل الع�صر ال�صنوات 
امل��صية العديد من االإجن�زات واأ�صبحت �صريك� ف�عال يف عملية التنمية 
االحت�د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  دعم  ول��وال  امل�صتدامة 
الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة االأعلى 
ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية الرئي�صة الفخرية ملجل�س �صيدات اأعم�ل اأبوظبي 
مل يتحقق هذا النج�ح التي ق�دت م�صروع متكني وري�دة املراأة يف الدولة 
�صموه� اأن املراأة �صريكة الرجل يف عملية  اأكدت  .. حيث   2021-2015
البن�ء بكل م� للم�ص�ركة من مع�ن .. ف�لفت�ة اليوم مل تعد اأ�صرية دوره� 
التقليدي داخل البيت .. بل انفتحت اأم�مه� اآف�ق اأو�صع واأ�صبحت ع�صوا 

ك�مال يف جمتمعه�.
من ج�نبه� اأكدت مرمي حممد الرميثي رئي�صة الهيئة التنفيذية ملجل�س 
م� حققته من  االإم����رات يف  لدولة  الرائد  ال��دور  اأبوظبي  اأعم�ل  �صيدات 
ال�صغرية  ال�صرك�ت  اقت�ص�دي� من خالل الرتكيز على دعم  امل��راأة  متكني 
ال�ص�ب�ت  الن�ص�ء  ل��دى  االأع��م���ل  ري���دة  وتعزيز  ال��ق��درات  وبن�ء  واملتو�صطة 
االأعم�ل  ري���دة  لتعزيز  جيدة  ومم�ر�صة  للمهن  كمبتكرات  وم�ص�ريعهن 
لديهن .. م�صرية اإىل االأدوار املهمة التي تلعبه� غرف التج�رة االإم�راتية 
وجم�ل�س �صيدات االأعم�ل يف الدولة يف دعم متكني املراأة وخدمة م�ص�ركته� 

يف التنمية االقت�ص�دية ال�ص�ملة لالقت�ص�د الوطني.
الر�صيدة قد حققت  قي�دته�  الدولة يف ظل  امل��راأة يف  اإن  الرميثي  وق�لت 
العديد من االإجن�زات يف اإط�ر التمكني حيث هي�أت له� القي�دة كل عوامل 
اآل  �صلط�ن  زايد بن  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  والتميز منذ عهد  النج�ح 
نهي�ن “طيب اهلل ثراه” .. موؤكدة دعم �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
التي ق�دت م�صروع متكني املراأة يف الدولة منذ الت�أ�صي�س واأطلقت �صموه� 
يف 8 م�ر�س ع�م 2015 اال�صرتاتيجية الوطنية لتمكني وري�دة املراأة يف 
للقط�عني احلكومي  اإط���ر عمل  والتي توفر   2021-2015 االإم���رات 
واخل��س وموؤ�ص�ص�ت املجتمع املدين لو�صع خطط وبرامج عمل ت�صهم يف 
جعل دولة االإم�رات يف م�ص�ف الدول االأكرث تقدم� يف جم�ل متكني املراأة 

وري�دته�.
يكون  ب�أن  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  عندم� وجهت  اأنه  واأ�ص�فت 
�صع�ر االحتف�ل بيوم املراأة االإم�راتية هذا الع�م “املراأة رمز للت�ص�مح”، ك�ن 
ذلك من اإمي�ن عميق لدى �صموه� ب�ملراأة االإم�راتية ب�عتب�ره� رمزا فعلي� 

للت�ص�مح يف منزله� وجمتمعه� وال �صك اأن هذا االإمي�ن ي�أتي من �صخ�صية 
وخططن�  واأعم�لن�  حي�تن�  يف  اأث��ره���  نتبع  التي  ال��ق��دوة  فهي  به�  نفخر 
امل�صتقبلية كن�ص�ء نعتز ب�أنن� نت�ج لل�صي��صة احلكيمة لدولة االإم�رات التي 
�ص�غه� وو�صع منهجه� االأول والدن� الراحل موؤ�ص�س الدولة ال�صيخ زايد 
بن �صلط�ن اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراه، الذي اأ�ص�س القواعد الرا�صخة لقيم 
كثرية لعل اأهمه� قيمة الت�ص�مح التي كر�صه� زايد قوال وعمال، واأكد اأهمية 
الرتبية  ومع�يري  مق�يي�س  اأه��م  اأح��د  هو  ب�عتب�ره  واح��رتام��ه،  االإن�ص�ن 

االأخالقية لدى الن��س ب�ختالف انتم�ءاتهم ومذاهبهم وقن�ع�تهم.
وذك����رت ل��ق��د ���ص���رت ع��ل��ى ن��ه��ج زاي���د اخل���ري ال��ق��ي���دة ال��ر���ص��ي��دة ممثلة يف 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
اهلل”و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�ص�حب  “رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات  اآل نهي�ن ويل عهد  حممد بن زايد 
بذلوا جهودا  الذين  االإم���رات  ال�صمو حك�م  اأ�صح�ب  واإخوانهم   ، امل�صلحة 
ال�صيخ  الكبري  للراحل  االإن�ص�نية  القي�دية  الفل�صفة  تلك  لتحقيق  كبرية 

زايد بن �صلط�ن “طيب اهلل ثراه«.
نع�هد  االإم�راتية  امل��راأة  بيوم  االحتف�ل  ومبن��صبة  :اإنن�  الرميثي  وق�لت 
الت�ص�مح  زرع مف�هيم وقيم  اأن من�صي قدم� نحو  الر�صيدة على  قي�دتن� 
بيئة وجمتمع  االآخ��ر ويتع�ي�س و�صط  االآخ��ر يف وط��ن يعي�س فيه  وتقبل 
اإن�ص�نية ع�لية حتقق  يهيئ له كل �صبل العي�س الكرمي وال�صعيد ب�صراكة 
التزام  ووف���ق  ال��وط��ن.  ه��ذا  عليه�  ق���م  ال��ت��ي  وال��ت��ع���ون  الت�ص�مح  مع�دلة 
وتق�ليده وقيمه، متخذين من  املجتمع  وع���دات  الدين احلنيف  مبب�دئ 
االأجي�ل  نفو�س  يف  اخل��ري  وت��زرع  املحبة  ت�صيع  اإن�ص�نية  و�صيلة  الت�ص�مح 

ليكونوا خري قدوة ومث�ل الأقرانهم يف كل مك�ن«.
وتقدمت - بهذه املن��صبة - بجزيل ال�صكر وعظيم التقدير لقي�دة الوطن 
مل� وجدته بن�ت االإم�رات من اهتم�م ورع�ية وتقدير ن�ل اإعج�ب الع�مل .. 
مل� بذلته من  ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك  “ �صمو  االإم����رات  “ اأم  وهن�أت 

جهد وم� قدمته من مب�درات لدعم بن�ت وطنه� .
وبدوره� ق�لت الدكتورة هدى املطرو�صي ع�صو الهيئة التنفيذية ملجل�س 
�صيدات اأعم�ل اأبوظبي اإن دولة االإم�رات تفخر وتف�خر مب� حققته املراأة 
االإم�راتية من مك��صب واإجن�زات نوعية متميزة والتي �صبقت به� العديد 
من الن�ص�ء يف الع�مل يف اإط�ر امل�صروع النه�صوي الذي اأر�صى دع�ئمه املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن “ طيب اهلل ثراه “ وبرامج التمكني 
التي اأطلقه� �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة 
امل��راأة يف جميع  اأهمية خ��صة لتمكني  �صموه  فيه�  واأوىل  اهلل”  “حفظه 
املج�الت ومنه� املج�ل االقت�ص�دي وعلى امل�صتوي�ت ك�فة لت�صطلع بدوره� 

الطبيعي والرائد كم�ص�رك ف�عل يف عملية التنمية امل�صتدامة.
واأ�ص�فت اأن املراأة يف االإم�رات اأ�صبحت اليوم �صريك� اأ�ص��صي� يف قي�دة م�صرية 
القوي يف  اإىل ح�صوره�  اإ�ص�فة  املن��صب  اأرف��ع  وتتبواأ  امل�صتدامة  التنمية 
�ص�ح�ت العمل الن�صوي العربي واالإقليمي والدويل وت�صدره� مبنجزاته� 
ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك مل  اأن �صمو  اإىل  .. م�صرية  املنظم�ت  تق�رير 
تدخر جهدا يف دعم ومتكني املراأة يف �صتى املج�الت والقط�ع�ت، ومتكينه� 
االإمك�ن�ت  توفري  على  وحر�صت  التنمية  مكت�صب�ت  م��ن  اال�صتف�دة  م��ن 
ورفع  والتنموي،  املجتمعي  دوره���  ودع��م  امل���راأة  مك�نة  لرت�صيخ  ال��الزم��ة 
م�صتوى ومعدل م�ص�ركته� يف العمل االقت�ص�دي والتج�ري واال�صتثم�ري.

االقت�ص�دي  ب�لو�صع  النهو�س  جهود  اإط����ر  ويف  اأن��ه  املطرو�صي  وذك���رت 
يف  بف�علية  للم�ص�ركة  للمراأة  الب�ب  فتح  على  �صموه�  حر�صت  للمراأة، 
جم�ل ري�دة االأعم�ل، ودعمت اإن�ص�ء جم�ل�س ل�صيدات االأعم�ل، من اأجل 
توفري البيئة املن��صبة للمراأة للدخول يف القط�ع التج�ري وقط�ع االأعم�ل 

ب�صكل ع�م.
وق�لت اإن �صيدات االأعم�ل بدولة االم�رات اأ�صبحن اليوم ي�صكلن رقم� مهم� 
يف القط�ع اخل��س االإم�راتي فم�ص�همتهن يف االإقت�ص�د كبرية وجهودهن 
الفتة خ�صو�ص� يف جم�ل امل�ص�ريع ال�صغرية واملتو�صطة وامل�ص�ريع الفنيه 
واحلرفيه ،والتي تتبع �صيدات االأعم�ل االإم�راتي�ت اللواتي ي�صكلن اليوم 
احلكومة  ف���إن  ل��ذا  الدولة  يف  اخل��س  القط�ع  منت�صبي  كبرية من  ن�صبة 

حتر�س على تعزيز هذه امل�ص�همة وتدعمه� بك�فة الو�ص�ئل املمكنة.

املراأة يف االإمارات �ضريكة اأ�ضا�ضية يف م�ضرية التنمية امل�ضتدامةاملعا�ضات: مميزات املراأة يف قانون املعا�ضات تعك�س تقدير الدولة لدورها االإيجابي

 ٦٠٠ طالب وطالبة �ساعدتهم عام 2018

انطالق حملة خلونا ن�ضاعدهم يف راأ�س اخليمة
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اإعــــــــــالن
كيوتي  كرييل  ال�ص������دة/مركز  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الين� بطلب للتجميل  رخ�صة رقم:1042520 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة م�نورام� م�لفي� به�جوان الل �صودري %1٠٠
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف �صيده ف�طمه
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27 

اإعــــــــــالن
فولكويل  ال�ص������دة/ك�فتريي�  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2844555 
تعديل ن�صب ال�صرك�ء

عبداهلل احل�صن حممد ح�صن من 4٩% اىل ٢٦%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة هيميل ليت ج��صم الدين ٢٣%
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  واال  االعالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/م�مز  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كوكيز
رخ�صة رقم:CN 2532034   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/خط  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بني ي��س لت�جري ال�صي�رات
رخ�صة رقم:CN 1948830   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/امله�  ب�ن  االقت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخدم�ت النفطية
رخ�صة رقم:CN 2630601   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ك��صرت 

قروب
رخ�صة رقم:CN 2144921   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة 

وردة زاخر العم�ل البالط والبال�صرت
رخ�صة رقم:CN 1009718   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�ص�لون 

جليتز لل�صيدات
رخ�صة رقم:CN 1756712   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/الغزال 

لال�صت�ص�رات ال�صريبية
رخ�صة رقم:CN 2616064   تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اوتو مارلني للنقليات العامة- ذ م م
مبوجب قرار اجتم�ع اجلمعية العمومية غري الع�دية،امل�صدق لدى 
�صي  بي  ام  امل�صفي/  يعلن    2019/05/02 بت�ريخ  العدل  الك�تب 

ملراجعة احل�ص�ب�ت عن حل وت�صفية �صركة:
اوتو مارلني للنقليات العامة - ذ م م

ال�ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية-ابوظبي ب�لرقم
CN-1174178 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مط�لبة التقدم 

اإىل مكتب امل�صفى املعني ه�تف رقم: 045808003 �س.ب 75952 
االعم�ل-برج  خليج  دبي-   0565389381 رقم:  موب�يل  دبي- 
املن�را-مكتب رقم 501 واإح�ص�ر امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�ص�ه� 45 يوم� من ت�ريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27 

�ضركة املتحدة النظمة االعمال- ذ م م
 بن�ء على قرار اجتم�ع ال�صرك�ء املوثق لدى ك�تب العدل. 

ت�صفية  عن  ق�نونيون  –حم��صبون  القمة  مكتب  امل�صفي  يعلن 
�صركة:

)�سركة املتحدة لنظمة العمال - ذ م م(
ال�ص�درة من دائرة التنمية االقت�ص�دية-ابوظبي ب�لرقم

CN-1016098 فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل 

مكتب امل�صفى املعني ه�تف رقم 026766166 ف�ك�س 026766566 
�س ب 128190 ابوظبي- �ص�رع النجدة بن�ية عبد اهلل مهري عبد 
رقم  مكتب   17 الط�بق   )C( بلوك   1341 رقم  بن�ية  حمي�ن  اهلل 
وذلك  الثبوتية  وامل�صتندات  االأوراق  ك�فة  معه  م�صطحب�   1701

خالل مدة اأق�ص�ه� 45 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا االإعالن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/روي�ل مون بوتيك ف��صن

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2501822 
تعديل ا�صم جت�ري من/روي�ل مون بوتيك ف��صن 

ROYAL MOON BOUTIQUE FASHIONS

اىل/ايكو فرنديلي للتنظيف
ECO FRIENDLY CLEANING

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة خدم�ت التنظيف الداخلية للمب�ين )81٢1٠٠1(
تعديل ن�ص�ط/حذف ت�صميم االزي�ء واملالب�س )741٠٠٠1(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن  االقت�ص�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12716 بتاريخ 2019/8/27 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم جولدن اليت ه�و�س

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1052614 
تعديل وكيل خدم�ت/ا�ص�فة احمد ج�راهلل ح�صني املن�صوري
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة ابو �صيد ابو الب�صر %1٠٠

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف احمد ج�راهلل ح�صني املن�صوري
تعديل ا�صم جت�ري من/مطعم جولدن اليت ه�و�س 

GOLDEN LIGHT HOUSE RESTURANT
اىل/مطعم �صيح املدينة

SAIH AL MADINA RESTURANT
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن  االقت�ص�دية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صوكوالتري
CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1919298 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة �صبحي غ�ص�ن �صبحي الغ�صني ٥1%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة بالل الغ�صني %4٩

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف خليفه حممد عمري يو�صف املهريي
تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�ص�حة ٣*1 اىل 1*1

تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جت�ري من/�صوكوالتري 

CHOCOLATIER
اىل/�صوكوالتري ذ.م.م

CHOCOLATIER LLC
تعديل ن�ص�ط/حذف جت�رة اخل�ص�ر والفواكه املجففة - ب�جلملة )4٦٣٠1٣٢(

تعديل ن�ص�ط/حذف م�صروب�ت ب�ردة و�ص�خنة )٥٦٣٠٠٠4(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/دار البنجري لالأزي�ء

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1177850 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حن�ن عبداهلل ابراهيم من م�لك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ حن�ن عبداهلل ابراهيم من 1٠٠% اىل ٩٥%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة �صحر ك�مل جعفر ٥%
تعديل لوحة االعالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جت�ري من/دار البنجري لالأزي�ء 

DAR ALBANGRY FASHIONS

اىل/دار البنجري لالأزي�ء ذ.م.م
DAR ALBANGRY FASHIONS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/م�رك�ت للهواتف املتحركة

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1186232 
تعديل ا�صم جت�ري من/م�رك�ت للهواتف املتحركة 

BRANDS MOBILE

اىل/م�رك�ت للهواتف املتحركة والكمبيوتر
BRANDS MOBILE AND COMPUTER

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة ا�صالح اجهزة احل��صب االيل و�صي�نته� )٩٥11٠٠1(
تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة بيع نظم وبرامج احل��صب االيل - ب�لتجزئة )4741٠٠4(

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة بيع ال�ص�ع�ت وقطع غي�ره� - ب�لتجزئة )477٣٢٠4(
تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة ا�صالح ال�ص�ع�ت )٩٥٢٩٠٠1(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/فورتون لتجميع النف�ي�ت

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2116893 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة حممد �صهزاد ا�صلم ت�ص�ودهرى حممد ا�صلم %4٩

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة را�صد مب�رك حممد املزروعي ٥1%
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف عبداهلل �ص�مل عبدالق�در عبداهلل

تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جت�ري من/فورتون لتجميع النف�ي�ت 
FORTUNE COLLECTING WASTES

اىل/فورتون لتجميع النف�ي�ت ذ.م.م
FORTUNE COLLECTING WASTES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا االعالن واال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – حم�شن را�شد 

واالحتي�ل  الن�صب  حمرتفو  يوا�صل 
التي  ال��ن�����ص��ي��ة  ال���ر����ص����ئ���ل  اأ����ص���ح����ب 
يف  عملي�تهم   ، ال��وات�����ص���ب  ع��ر  ت��ب��ث 
ي�صتهدفونهم  ممن  �صح�ي�هم  ايق�ع 
بطريقة ع�صوائية ، قد تفلح يف مرات 
وتتعدد   ، ك���ث���رية  م�����رات  يف  وت��خ��ي��ب 
ا���ص���ل��ي��ب ال��ن�����ص��ب م��ن ب�����ص��رى الفوز 
ال��ت��ح��ذي��ر من  ، اىل  ق��ي��م��ة  ب��ج��وائ��ز 
ايق�ف بط�قة ال�صراف االآيل اخل��صة 
اجلهود  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   ، ب�لبنك 
ال��ك��ب��رية واحل��م��الت ال��ت��وع��وي��ة التي 
لتوعية  املعنية  ك�فة اجله�ت  تنظمه� 
اجلمهور حتى ال يقع يف هذا ال�صرك 
م�  كثريين  االن  حتى  جند  اأنن�  اإال   ،
املحت�لني  زالوا يقعوا �صح�ي� لهوؤالء 
االجهزة  م��ط���ل��ب��ني  ي��رك�����ص��ون  ث���م   ،
اال�صخ��س  ه���وؤالء  بتعقب  املخت�صة 
الرد  ان  ويفرت�س   ، عليهم  والقب�س 
الطبييعي على هوؤالء ال�صح�ي� وبعد 
ال�  ي��ح��م��ي  ال��ق���ن��ون ال  ان  ت��وع��ي��ت��ه��م 
...... النه ورغم التوعية اال ان هن�ك 
املئ�ت ممن ينخدعون بهذه الر�ص�ئل 
ال���وع���ي وراء  غ��ي���ب  ان  ي���وؤك���د  ، مم���� 
واملحت�لني  ال��ن�����ص���ب��ني  ه����وؤالء  جن����ح 
يومني  منذ  ب�صح�ي�هم   االي��ق���ع  يف 
الوات�ص�ب  ع��ر  ن�صية  ر�ص�لة  تلقيت 
من  واالجن��ل��ي��زي��ة  العربية  ب�للغتني 
“ عزيزي  اإم���رات��ي ن�صه�  رق��م ه�تف 
ال�صراف  ب��ط���ق��ة  ح��ظ��ر  مت  ال��ع��م��ي��ل 
يكن  الن���ك مل   ، ب��ك  اخل������ص��ة  االأيل 
اإذا كنت   ، التحديث  االن  لديك حتى 
ت��ري��د ع��م��ل ب��ط���ق��ة ال�����ص��راف االآيل 
ف�ت�صل  �صحيح  ب�صكل  ب��ك  اخل������ص��ة 
بهذا الرقم على الفور ، وادرج رقمني 

ه�تفني ام�راتيني للتوا�صل معهم�.

ومرات  مرة  مط�لعته�  من  والر�ص�ل 
اأال  ويفرت�س  للغ�ية  ركيك  ا�صلوبه� 
ي��ن��خ��دع ب��ه��� اأي������ً م���ن اجل��م��ه��ور ، اإال 
ارت�أيت ان اتوا�صل معهم واهم�ً  اأنني 
بر�ص�لتهم  ان���خ���دع���ت  ان���ن���ي  اي����ه���م 
، و���ص��رع���ن م��� مت ك�صفهم  ال�����ص���ذج��ة 
بي�ن�ت  ب�إر�ص�ل  اإي���ي  مط�لبتهم  عند 
ان  ، وم���  البنكية  وال��ب��ط���ق��ة  ال��ه��وي��ة 
ت�أكدوا انني قد ك�صفت امرهم اغلقوا 

اله�تف على الفور.
واكدت موؤ�ّص�صة االإم�رات لالت�ص�الت 
خدمة  هن�ك  ان  م�صوؤليه�  اح��د  ع��ر 
خالله  م���ن  ي��ت��ل��ق��ى   ،  101 ال���رق���م 
ب�رق�م  وت��زوي��ده��م  اجلمهور  �صك�وى 
الهواتف التي تلقوا منه� تلك الر�ص�ئل 
بتحويله�  ب��دوره���  ات�ص�الت  وتقوم   ،
لتقوم  ب�لدولة  االمنية  اجل��ه���ت  اىل 

بدوره� مبت�بعة ا�صح�ب هذه االرق�م 
ان��ه يف معظم احل�الت  اىل  م�����ص��رياً   ،
تركوا  ال�صخ��س  االرق����م  تلك  تكون 
انه�  اأو   ، ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  ال���ب���الد 
ح�ص�ب�تهم  على  الهكر  مت  ال�صخ��س 
اخل��صة  التوا�صل  قنوات  وا�صتغالل 
بهم يف الن�صب واالحتي�ل ، فيم� اأ�ص�ر 
م�صوؤول امني اىل انهم يتلقون ب�صفة 
، الفت�ً  النوع  دوري��ة بالغ�ت من هذا 
ك��ل من  ي��رتي��ث  ان  ان��ه يفرت�س  اىل 
يتلقى مثل هذه الر�ص�ئل ، وال ي�ص�رع 
ب���ل��ت��وا���ص��ل وت��ن��ف��ي��ذ م���� مي��ل��ى عليه 
خ��صة وان هن�ك خدم�ت امنية على 
مدار اليوم ، وكذلك خدم�ت ات�ص�الت 
ميكن الي �صخ�س مراجعته� والت�أكد 
الر�ص�ئل حتى ال  من م�صداقية هذه 

يقع احدهم يف املحظور .

•• اأبوظبي-الفجر:

ك�صفت اإدارة تراخي�س البن�ء يف بلدية 
ارتف�ع�  حققت  اأن��ه���  اأبوظبي  مدينة 
مع�مالت  واإجن������ز  تنفيذ  م��وؤ���ص��ر  يف 
ت���راخ���ي�������س ال���ب���ن����ء، ح���ي���ث ب���ل���غ عدد 
االأول  الن�صف  يف  امل��ن��ج��زة  امل��ع���م��الت 
لل�صنة اجل�رية 2019 اأكرث من 30 
رخ�صة   8،000 منه�   مع�ملة  األ���ف 
اأي�م   10 اأق��ل من  اإجن�زه� يف  بن�ء مت 
عمل، واأكرث من 2000 رخ�صة بن�ء 
ي����وم عمل،  اأق����ل م���ن  اإجن�����زه����� يف  مت 
اأن��ه��� مل ت�صجل اأي ت���أخ��ري يف  م��وؤك��دة 

زال��ت يف  م���  واأن��ه���  املنجزة،  املع�مالت 
ح�لة تن�ف�س الإجن�ز الرخ�س يف عدد 

اأي�م اأقل من موؤ�صر االأداء املطلوب.
اأنه�  البن�ء  تراخي�س  اإدارة  واأو�صحت 
اأجنزت خالل الن�صف االأول من الع�م 
اجل�ري كذلك قرابة 20 األف عملية 
االإلكرتونية  امل��ن��ظ��وم��ة  يف  ت��ف��ت��ي�����س 

لرتاخي�س البن�ء.
لتطوير  دائ��م���  ت�صعى  اأن��ه���  واأ���ص���ف��ت 
اأدائه� حتقيق� الإ�صع�د املتع�ملني ورفع 
البلدية  خ��دم���ت  ع��ن  ر���ص���ه��م  ن�صبة 
من  �صل�صلة  ع��ق��د  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
عنوان  حتت  املتخ�ص�صة  العمل  ور���س 

وراأي  ال���ب���ن����ء...ف���ك���رة  )ت���راخ���ي�������س 
هذه  البلدية  ت�صتثمر  حيث  وارت��ق���ء( 
واال�صتم�ع  ال�صرك�ء  ل��ق���ء  يف  ال��ور���س 
وتوظيفه�  وروؤاه���م  مقرتح�تهم  اإىل 
يف تطوير وحت�صني االأداء الع�م، حيث 
يتم العمل على درا�صة تلك املقرتح�ت 
وت��ط��ب��ي��ق امل��ن������ص��ب م��ن��ه���، مب��� ي�صهل 
ر�ص�هم  وي��ح��ق��ق  امل��ت��ع���م��ل��ني  رح���ل���ة 
بلدية  اأه��داف  ال��ذي يج�صد  وب�ل�صكل 
مت�صل  �صعيد  على  اأبوظبي.  مدينة 
ارت��ف��ع��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي 6 
الع�مل يف تقرير  مراكز على م�صتوى 
تن�ف�صية االأعم�ل ال�ص�در من  البنك 

ال��دويل �صمن فئة خدم�ت تراخي�س 
ال��ب��ن���ء ل��ل��ع���م 2018 مم��� ���ص���ه��م يف 
اىل  اأب��وظ��ب��ي  اإم������رة  ت�صنيف  ���ص��ع��ود 
املركز الث�ين ع�صر على م�صتوى الع�مل 
تن�ف�صية  ل��ت��ق��ري��ر  ال��ف��ئ���ت  ج��م��ي��ع  يف 
لل�صي��ص�ت  ث���م���رة  وذل�����ك  االأع����م�����ل 
احل��ك��ي��م��ة وال���دع���م ال���الحم���دود من 
القي�دة الر�صيدة و�صعيه� الدائب نحو 
حتقيق�  اخل���دم����ت  بجميع  االرت���ق����ء 
واملتع�ملني  امل��ج��ت��م��ع  اإ���ص��ع���د  ل��ه��دف 
نتيجة  االإجن���ز  ه��ذا  ي�أتي  وال�صرك�ء. 
طبيعية للخطة التي ا�صتهدفت تطوير 
التقني�ت  اأح����دث  وا���ص��ت��خ��دام  االأداء 

تراخي�س  مع�مالت  اإجن����ز  جم���ل  يف 
ال��ب��ن���ء ع��ل��ى اخ��ت��الف اأن��واع��ه���، حيث 
على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  حر�صت 
ت�صخري كل االإمك�ن�ت الفنية والكوادر 
الب�صرية املدربة واخلبرية، وا�صتخدام 
وا�صع  نط�ق  على  الرقمية  اخل��دم���ت 
مم� اأ�صفر عن متيز منقطع النظري يف 
اأهله�  مم�  البن�ء  تراخي�س  اإدارة  اأداء 

للتن�ف�س ع�ملي� وحتقيق مركز مميز.
وقد ب��صرت بلدية مدينة اأبوظبي بعد 
من  التن�ف�صية  تقرير  يف  م�ص�ركته� 
التغيريات  اإج����راء  يف  ال���دويل  البنك 
اإج��راءات الرتاخي�س  والتح�صين�ت يف 

املوحدة  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن��ظ��وم��ة  يف 
مواكبة  ل��ت��ك��ون  ال��ب��ن���ء،  ل��رتاخ��ي�����س 

للمع�يري الع�ملية التن�ف�صية، 
اإدارة  ���ص���رك��ت  ذات����ه  و���ص��م��ن االإط�������ر 
دليل  اع���ت���م����د  ال���ب���ن����ء يف  ت��راخ��ي�����س 

وقد  ال�صكني،  للبن�ء  الفنية  االأح��ك���م 
ع���ق���دت ال���ب���ل���دي���ة   ع����دة ور������س عمل 
ل�صرح  اال�صت�ص�رية  املك�تب  ا�صتهدفت 
وت�صهيل  ت��و���ص��ي��ح  ب�����ب  م���ن  ال��دل��ي��ل 

ا�صتخدام الدليل اجلديد.

اأطلقت  ف��ق��د  امل���ب����درات  �صعيد  وع��ل��ى 
مب�درته�  ال���ب���ن����ء  ت��راخ��ي�����س  اإدارة 
اخل����������ص����ة ب�������إع�������دة ت�����أه����ي����ل امل���ب����ين 
احلكومية بيئي� وجم�لي� وذلك مطلع 

اأغ�صط�س اجل�ري.

•• عجمان -الفجر: 

ع����ج����م�����ن حفال  ن���ظ���م���ت ج�����م����ع����ة 
الذين  ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد  ال���ص��ت��ق��ب���ل 
اأ����ص���رة اجل���م��ع��ة هذا  اإىل  ان�����ص��م��وا 
ال���ع����م، و���ص��ي��ن��ت��ظ��م��ون ع��ل��ى مق�عد 
الدرا�صة يوم االأحد املقبل املوافق 1 
�صبتمر 2019 اإيذان�ً ببدء الف�صل 
الدرا�صي االأول من الع�م االأك�دميي 
2019-2020. وقد اأقيم احلفل 
للموؤمترات  زاي���د  ال�صيخ  م��رك��ز  يف 
اجلدد  الطلبة  وبح�صور  واملع�ر�س 

واأولي�ء اأمورهم.
ال�صغري،  ك����رمي  ال���دك���ت���ور  ورّح�����ب 
األق�ه�  ك��ل��م��ة  يف  اجل����م���ع���ة،  م��دي��ر 
ب�لطلبة  اال���ص��ت��ق��ب���ل  ح��ف��ل  خ���الل 
وهّن�أهم  االأم������ور،  واأول����ي�����ء  اجل����دد 
عجم�ن،  ج���م��ع��ة  اخ��ت��ي���ره��م  ع��ل��ى 
ت�صنيف�ت  اأحدث  وبح�صب  اأنه  واأكد 
للج�مع�ت،  الع�ملية   )QS( منظمة
على  عجم�ن  ج�معة  ح�صلت  فقد 
املرتبة الرابعة ع�ملي�ً من حيث تنوع 
التدري�س،  هيئة  اأع�����ص���ء  جن�صي�ت 

ال�ص�د�صة يف تعدد جن�صي�ت  واملرتبة 
الطلبة الدار�صني به�. كم� اأ�صبحت 
ج�معة عجم�ن �صمن اأف�صل 2.8% 
وبني  ال��ع���مل،  م�صتوى  على  ج�معة 
املنطقة  يف  ج���م��ع��ة   1.7% اأف�����ص��ل 

العربية.
ال��ط��ل��ب��ة اجلدد  ك���رمي  د.  وخ����ط���ب 
اإىل  منكم  واح���د  ك��ل  ق�ئال:”اأدعو 
به�  ي�صطلع  مهمة  لنف�صه  يجد  اأن 
يف هذا الع�مل، واأن يجعل منه مك�ن�ً 

ب�أيديكم  ت�صنعوا  اأن  يجب  اأف�صل. 
روؤيته يف  ال��ذي ترغبون يف  التغيري 
ه��ذا ال��ع���مل. وعلى كل واح��ٍد منكم 
اخل��صة  ال�صفينة  قبط�ن  يكون  اأن 
به. وبحلول الوقت الذي تتخرجون 
فيه من ج�معة عجم�ن، ن�أمل يف اأن 
قرارات  اتخ�ذ  على  ق���دري��ن  تكونوا 
تت�صرفوا  واأن  وم�صتنرية  �صحيحة 
قن�ع�ت  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  مب�����ص��وؤول��ي��ة 
را�صخة. ف�أبرز �صمة للتعليم الف�عل 

تقدمي  ع���ل���ى  ق���درت���ك���م  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ت�صتفيد  وف�علة  حقيقية  م�ص�همة 
م���ن���ه���� جم���ت���م���ع����ت���ك���م م�����ن خ����الل 

مه�راتكم الفكرية والنف�صية«.
والتقدير  ب�ل�صكر  كلمته  واخ��ت��ت��م 
ال��ع���م��ل��ني يف اجل���م��ع��ة من  جلميع 
اأك�دمييني واإداري��ني الذين يعملون 
اآمن�ً  مك�ن�ً  اجل�معة  جلعل  كلل  بال 
اجلميع  يحت�صن  وموطن�ً  وحمفزاً 
للعمل والتدري�س والتعلُّم والبحث.

الطلبة  �صوؤون  عم�دة  وحتتفي  ه��ذا 
م��ع ب��داي��ة ك��ل ع���م درا���ص��ي ب�لطلبة 
فع�لي�ت  تنظيم  خ��الل  م��ن  اجل���دد 
ك�مل،  اأ���ص��ب��وع  م����دار  ع��ل��ى  ت�صتمر 
“طريقكم  ب��ع��ن��وان  ل��ق���ء  تت�صمن 
وجولة  اجل�معة”  يف  ال��ن��ج���ح  اإىل 
يف احل����رم اجل���م��ع��ي ل��ل��ت��ع��رف على 
امل���راف���ق امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب���الإ���ص���ف��ة اإىل 
�صوؤون  ع��م���دة  م��ع  ل��ق���ءات مفتوحة 
الثق�فية  كي�ن�ته�  مبختلف  الطلبة 

والفنية والري��صية.
كم� تنظم عم�دة �صوؤون الطلبة خالل 
للطلبة  االأ�صبوع غداًء جم�عي�ً  هذا 
وجولة يف اإم�رة عجم�ن ال�صتك�ص�ف 
املدينة واأبرز املع�مل فيه�، ب�الإ�ص�فة 
ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة م���ن ور����س  اإىل 
اجلدد،  للطلبة  االإر���ص���دي��ة  العمل 
منه�: دليلك اإىل م�ص�ر مهني ن�جح، 

وطريقك للتميز يف اجل�معة.
وجدير ب�لذكر اأن الت�صجيل م�صتمر 
يف اجل�معة، و�صتنتهي فرتة ال�صحب 
واالإ���ص���ف��ة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق 5 

�صبتمر 2019.

•• عجمان -الفجر:

الدرا�صي  ال���ع����م  اق�����رتاب  مب��ن������ص��ب��ة 
على  ح��ر���ص��ه���  اإط�������ر  ويف  اجل���دي���د 
ال��ف��ع���ل يف حم�ية  ب���دوره����  ال��ق��ي���م 
الرق�بة  اإدارة  ن��ظ��م��ت  امل�����ص��ت��ه��ل��ك، 
التنمية  ب��دائ��رة  امل�صتهلك  وح��م���ي��ة 
االق���ت�������ص����دي���ة يف ع���ج���م����ن ج���ول���ًة 
ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ًة ع���ل���ى ع�������دٍد م����ن حم�ل 
يف  املرخ�صة  وامل��ك��ت��ب���ت  القرط��صية 
اأ�صع�ر  االإم���رة، وذلك بهدف مراقبة 
امل�صتلزم�ت الدرا�صية، و�صم�ن التزام 
تكفل  التي  ب�لقوانني  املن�ص�آت  ه��ذه 

حقوق امل�صتهلك.
وب����ه����ذا ال���������ص�����أن ق�������ل م�����ه����ر بطي 
حم�ية  ق�������ص���م  م����دي����ر  ال���������ص����وي����دي، 
اجلولة  ه����ذه  “ ت����أت���ي  امل�����ص��ت��ه��ل��ك: 
ال�صنوية  اإط���ر اخلطة  التفتي�صية يف 
التي  امل��وا���ص��م  االأ�����ص����واق يف  مل��راق��ب��ة 
�صلع  ع���ل���ى  ال���ط���ل���ب  ف���ي���ه����  ي���رت���ف���ع 

معينة، ومن منطلق حر�س الدائرة 
ال�صلبية  للمم�ر�ص�ت  الت�صدي  على 
ال���ت���ي ق����د ي���ق���وم ب���ه���� ب��ع�����س حم�ل 
ال��ق��رط������ص��ي��ة وامل���ك���ت���ب����ت م����ن رفع 
اأو اتب�ع �صي��صة بيع مبنية  لالأ�صع�ر، 
على اإجب�ر امل�صتهلك على �صراء �صلع 
قد ال يرغب يف �صرائه�؛ ليتمكن من 

الطلب  ي��زداد  اأخ��رى  منتج�ت  �صراء 
عر�س  اأو  الفرتة،  هذه  خالل  عليه� 
منتج�ت غري مط�بقة للموا�صف�ت اأو 
نحر�س  حيث  ال�صالمة،  ا�صرتاط�ت 
اأن تكون هذه اجلوالت �ص�ملة جلميع 

متطلب�ت امل�صتهلك »
واأ����ص����ف ال�����ص��وي��دي اأن���ه خ���الل تلك 

احلمالت مل�س مفت�صو الدائرة تفهم�ً 
من قبل حم�ل القرط��صية واملكتب�ت 
الدائرة، وردود  للدور الذي تقوم به 
خ�صو�ص�ً  قبلهم  من  اإيج�بية  اأفع�ل 
اأن �صي��صة التفتي�س يف الدائرة تراعي 
املن�ص�آت،  الأ���ص��ح���ب  التوعية  ج���ن��ب 
االإنذار،  مرحلة  ت�أتي  التكرار  وعند 

وتكون املخ�لفة هي احلل االأخري ملن 
ي�صر على خم�لفة النظم والقوانني، 
وق�����د الح���ظ���ن���� خ�����الل اجل����ول����ة اأن 
حم�����ل ال��ق��رط������ص��ي��ة وامل���ك���ت���ب����ت يف 
االإم���رة مت�ر�س ن�ص�طه� وفق النظم 
وال��ق��وان��ني، وت��ل��ت��زم مب��راع���ة حقوق 

امل�صتهلكني.
وعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال����دائ����رة  وت�����ص��ع��ى 
امل�صتهلكني خ�صو�ص�ً الطالب واأولي�ء 
االأمور ب�صرورة التع�ون مع الدائرة، 
من خالل االإبالغ عن اأي مالحظ�ت 
منتج�ت  ت�����داول  اأو  االأ����ص���ع����ر،  ع��ل��ى 
ت�صكل خطراً على االأبن�ء اأو ال تتوافق 
اأي  اأو  امل��ج��ت��م��ع وث��ق���ف��ت��ه،  م���ع ق��ي��م 
والقوانني،  للنظم  اأخ��رى  خم�لف�ت 
حيث ميكنهم التوا�صل معن� وتقدمي 
املوحد  االت�����ص���ل  مركز  ع��ر  �صكوى 
عر  اأو   ،80070 عجم�ن  حلكومة 
اخل���دم���ة االل���ك���رتون���ي���ة م���ن خالل 

موقع الدائرة.

•• عجمان ـ الفجر

وق�ئية  تفتي�صية  زي���رة  بعجم�ن يف  امل��دين  للدف�ع  الع�مة  االإدارة  ق�مت 
للمدار�س احلكومية واخل��صة يف االإم���رة، وذلك للت�أكد من ا�صتيف�ئه� 
ب��صرتاط�ت ال�صالمة والوق�ية من احلرائق ومراجعته� قبل بدء الع�م 
املدين  الدف�ع  تزامن�ً مع حملة  التفتي�س  وي�أتي هذا  الدرا�صي اجلديد، 
�صالمة املن�ص�أة. وحث العميد عبدالعزيز علي ال�ص�م�صي مديرع�م االإدارة 
الع�مة للدف�ع املدين عجم�ن، امل�صوؤولني عن مب�ين املدار�س على �صرورة 
مب�ين  يف  و�صالحيته�  ال��ط��وارئ  و  االإط��ف���ء  اأج��ه��زة  عمل  م��ن  ال�ت�أكد 

املدر�صة، اإ�ص�فة اإىل اإجراء خطط ال�صالمة واالإخالء.
و�صدد على �صرورة فح�س و�صي�نة طف�ي�ت احلريق اليدوية و�صن�ديق 
م�����ص���رات الطوارئ،  وال��ت���أك��د م��ن عمله� وج���ه��زي��ت��ه���، وخ��ل��و  االإط���ف����ء 
االإخالء  م�����ص���رات  وتو�صيح  احل��ري��ق  عند  اخل���روج  ب��واب���ت  و�صالحية 

ونق�ط التجمع من احلريق.
تفتي�صية  ل��زي���رات  خ��ط��ة،  اأع���دت  االإدارة  ب����أن  ال�ص�م�صي  العميد  وق����ل 
وق�ئية للمدار�س، يقوم خالله� مفت�صو ال�صالمة ملت�بعة اإجراءات االأمن 
اإم���رة عجم�ن ك�إجراء اح��رتازي حلم�ية  وال�صالمة يف خمتلف مدار�س 

و�صالمة الطلبة ومدار�صهم.

الدفاع املدين يف عجمان يتاأكد من ا�ضرتاطات 
الوقاية وال�ضالمة من احلرائق يف املدار�س

خالل الن�سف الأول من العام اجلاري

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأكرث من 30 األف معاملة تراخي�س بناء و20 األف عملية تفتي�س 

جامعة عجمان حتتفل بالطلبة اجلدد

مع اقرتاب العام الدرا�سي اجلديد
اقت�ضادية عجمان تنظم جولة تفتي�ضية على حمال القرطا�ضية واملكتبات

•• الفجرية-الفجر:

ا�صتقبلت القي�دة الع�مة ل�صرطة الفجرية متمثلة ب�الإدارة 
الع�مة  ال��ق��ي���دة  م��ن  وف����داً  ال�صرطية  للعملي�ت  ال��ع���م��ة 
حممد  اب��راه��ي��م  العقيد  برئ��صة  اخليمة  راأ����س  ل�صرطة 
 ، ب���الإن���ب��ة  ال�ص�ملة  ال�����ص��رط��ة  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ر 

والوفد املرافق له.
حممد  حميد  العميد   ، ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�صتقب�ل  يف  وك���ن 
اليم�حي مدير ع�م العملي�ت ال�صرطية ، وعدد من �صب�ط 
اإىل عمل مق�رنة معي�رية  الزي�رة  ، وهدفت  االخت�ص��س 
املطبقة  والتطبيق�ت  امل��م���ر���ص���ت  اأف�����ص��ل  على  ل��الط��الع 
اال�صرتاتيجية  املب�درات  على  والوقوف  الفجرية  ب�صرطة 
التي تخدم املوؤ�صرات االإ�صرتاتيجية ، وذلك يف اإط�ر تر�صيخ 
مفهوم التك�مل بني املوؤ�ص�ص�ت االأمنية على م�صتوى الدولة 
، و�صعي� لتحقيق روؤية احلكومة املتمثلة يف اأن تكون دولة 

االإم�رات من اأف�صل دول الع�مل اأمن�ً و�صالمة.
ح��ي��ث اط���ل���ع ال���وف���د خ����الل ال����زي�����رة ع��ل��ى اآل���ي���ة العمل 
ال�صعور  م��وؤ���ص��ر  اأن�����ص��ط��ة  تنفيذ  يف  امل��ت��ب��ع��ة  واالإج�������راءات 
ب�الأم�ن والذي حققت من خالله �صرطة الفجرية ن�صبة 

اإىل ج�نب   ، متت�لية  �صنوات  اأرب��ع  % خ��الل   100 ر�ص� 
املب�درات االإ�صرتاتيجية املرتبطة مبوؤ�صر  ت�صميم واإعداد 
عبدالرحمن  امل��ق��دم  ا�صتعر�س  فقد   . ب���الأم���ن  ال�صعور 
وتطوير  االإ�صرتاتيجية  ق�صم  رئي�س  ال�ص�م�صي  خليفة 
االأداء للوفد الزائر، اأبرز اإجن�زات القي�دة الع�مة ل�صرطة 
متثلت  والتي   ، ب�الأم�ن  ال�صعور  ملوؤ�صر  الداعمة  الفجرية 
يف تطبيق االأنظمة االإلكرتونية كنظ�م زام ونظ�م مراقب 
ونظ�م خريطة البالغ�ت ونظ�م الدوري�ت االإلكرتوين مع 
بينه�  الربط  وعملية  االأنظمة  لتك�مل هذه  ل  �صرح مف�صّ
عر  ج�نبه  وم��ن    . للموؤ�صر  االإيج�بية  النت�ئج  لتحقيق 
على  الفجرية  ل�صرطة  الع�مة  للقي�دة  �صكره  عن  الوفد 
ح�صن اال�صتقب�ل، وم� قدموه للوفد من معلوم�ت ، والدور 
املثمر والب�رز يف �صبيل املح�فظة على ن�صبة موؤ�صر ال�صعور 
املجتمع  حم�ية  اإىل  الرامي  االإيج�بي  معدله  يف  ب�الأم�ن 
وال��وق���ي��ة م��ن اجل��رمي��ة وف��ق نهج �صرطي واأم��ن��ي متميز 
اخلرات  وت��ب���دل  التوا�صل  ا�صتمرارية  على  م��وؤك��دي��ن   ،

امل�صرتكة بني اجل�نبني خلدمة ك�فة فئ�ت املجتمع .
ويف ن��ه���ي��ة ال��ل��ق���ء ، مت ت���ب����دل ال������دروع ال��ت��ذك���ري��ة بني 

الطرفني .

•• اأبوظبي -وام:

ال�صب�ب  ملتقى  ف��ع���ل��ي���ت  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ���ص��ب���ب  جمل�س  ن��ظ��م 
برع�ية  ال�صرطة  اإدارات  مبجمع  مليح  مب�صرح  وذل��ك  والت�ص�مح 
مع�يل اللواء الركن طي�ر ف�ر�س خلف املزروعي ق�ئد ع�م �صرطة 

اأبوظبي وحتت �صع�ر م�صتقبل ال�صب�ب اأمن وت�ص�مح.
واأو�صح اللواء �ص�مل �ص�هني النعيمي مدير قط�ع املوارد الب�صرية 
اأن قيم الت�ص�مح والتع�ي�س ال�صلمي يف جمتمعن� نهج غر�صه الق�ئد 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه 
واهتمت به الدولة منذ قي�مه�، لتوؤ�ص�س جتربة فريدة يف الت�ص�مح 

والتع�ي�س مبجتمع متعدد االأعراق واالأدي�ن.
على  واال�صتمرار  الت�ص�مح  بن�صر  تهتم  الر�صيدة  القي�دة  اإن  وق�ل 
كقيمة  االإم�����رات،  اأب��ن���ء  وج��دان  املت�أ�صل يف  االإن�ص�ين  النهج  ه��ذا 

مت��صك  عن  تعبرياً  ت�أ�صيله�  اإىل  املجتمع�ت  كل  ت�صعى  اإن�ص�نية 
املجتمع وتقدمه.

تعزيز  يف  الكبري  اأبوظبي  �صرطة  �صب�ب  جمل�س  دور  اإىل  واأ���ص���ر 
هذا النهج ال�صلمي واالإن�ص�ين الذي يدعم الثقة ب�لنف�س والوالء 
اأمن  التقدم والبن�ء، وتعزيز  مل�صرية  للوطن ولق�دته، كونه رافداً 

واأم�ن جمتمعهم على اأ�ص�س اإن�ص�نية واأخالقية نبيلة.
واأكد الرائد حممد ب�لعالء رئي�س جمل�س �صب�ب �صرطة اأبوظبي 
ال�صب�ب  ب��ني  الت�ص�مح  ثق�فة  بتعزيز  ال�صرطية  ال��ق��ي���دة  اهتم�م 
اإن�����ص���ن��ي��ة م��ت���أ���ص��ل��ة يف وج����دان اأبن�ء  وامل��ج��ت��م��ع ب��و���ص��ف��ه��� ق��ي��م��ة 
اإىل  واال�صتم�ع  للحوار  من�صة  ي�صكل  امللتقى  اإن  وق���ل  االإم����رات. 
االآراء واملقرتح�ت التي تر�صخ القيم االجتم�عية واالإن�ص�نية ون�صر 
املحبة والعط�ء، مب� يعزز الثقة ب�لنف�س لدى ال�صب�ب وربطه� يف 
العط�ء  وم��ه���رات  قيم  لديهم  وينمي  ب�لوطن،  واالع��ت��زاز  ال��والء 

واالإجن�ز وااللتزام وحتمل امل�صوؤولية يف خدمة املجتمع على اأ�ص�س 
اإن�ص�نية واأخالقية كرمية.

واأو�صح اأنه متت من�ق�صة موا�صيع عديدة يف مو�صوع�ت الت�ص�مح 
ودور ال�صب�ب يف تعزيز تلك القيم االن�ص�نية �صمن جل�ص�ت حوارية، 
فقرة  وا�صتعرا�س  والت�ص�مح،  ال�صب�ب  عن  ق�صري  فيلم  وعر�س 
�صرطة  املوهوبني من منت�صبي  7 من  وق��دم  الت�ص�مح،  رحلة  عن 
اأبوظبي نت�ج� ملواهبهم واإبداع�تهم املتنوعة يف جم�الت خمتلفة 
والر�صم  التدوير،  واإع���دة  اال�صطن�عي،  والذك�ء  الرجمة،  مثل، 

وعزف املو�صيقي.
واأجمع املتحدثون خالل اجلل�صة على تعزيز قيمة الت�ص�مح، ون�صر 
ودور  فراغهم،  اأوق���ت  وا�صتثم�ر  مه�راتهم  وتنمية  ال�صب�ب  ثق�فة 
القي�دة الر�صيدة يف متكني دور ال�صب�ب يف ك�فة املج�الت الأنهم نواة 

امل�صتقبل.

�ضرطة الفجرية ُتطلع نظريتها يف راأ�س اخليمة 
على اأف�ضل ممار�ضات موؤ�ضر ال�ضعور باالأمان

ملحاربة اأ�ضحاب ر�ضائل الن�ضب..  جتاهلها وتاأكد من م�ضداقيتها

�ضرطة اأبوظبي تنظم ملتقى م�ضتقبل ال�ضباب اأمن وت�ضامح
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٣1٦:بت�ريخ: ٠8/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : كلية دبي لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

وعنوانه:  ديرة ، القرهود – دبي – االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥ 
خدم�ت الدع�ية واالإعالن ، اإدارة االأعم�ل ، توجيه االأعم�ل ، تفعيل الن�ص�ط املكتبي.

ب�للغة   DUBAI COLLEGE OF TOURISM كلم�ت  ع��ب���رة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
ب�للغة    dctاالأحرف ثم  خط  ي�ص�رهم  علي  العربية  ب�للغة  لل�صي�حة  دبي  كلية  كلم�ت  فوقهم  االإجنليزية 

االإجنليزية بخط وطريقة مميزة جميعهم� داخل ر�صم مل�صتطيل.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 130463

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥84٩ :بت�ريخ: ٢٢/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : بي 8 تي اإيه، اإنك وعنوانه:  1٢1 �صك�ند �صرتيت ، �ص�ن فران�صي�صكو ، ك�ليفورني�  ٩41٠٥، الوالي�ت 

املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥
خدم�ت الدع�ية واالإعالن ، اإدارة االأعم�ل ، توجيه االأعم�ل ، تفعيل الن�ص�ط املكتبي ، خدم�ت جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع ل�ص�لح الغري وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�صرائه� عند احل�جة )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، ميكن تقدمي هذه اخلدم�ت من خالل حمالت البيع ب�لتجزئة اأو من�فذ البيع ب�جلملة 
املواقع  املث�ل من خالل  اأو عر الو�ص�ئل االلكرتونية على �صبيل  اأو من خالل كت�لوج�ت الطلب الريدي 

االلكرتونية اأو برامج الت�صوق عر التلفزيون.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن اأحرف ورقم b8ta ب�للغة االإجنليزية بخط مميز.

اال�صرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139493

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٢٢4:بت�ريخ: ٠7/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : دني� للتمويل ذ.م.م وعنوانه:  �س.ب. 44٥٠٦– دبي - االإم�رات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    
  

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٩ 
واالأدوات  واالأجهزة  وال�صينم�ئي  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ص�حية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة 
الب�صرية واأدوات الوزن والقي��س واالإ�ص�رة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنق�ذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�صل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الط�قة الكهرب�ئية ، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�ص�ل اأو ن�صخ ال�صوت اأو ال�صور ، ح�مالت بي�ن�ت 
مغن�طي�صية ، اأقرا�س ت�صجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريه� من و�ص�ئط الت�صجيل الرقمية  ، اآلي�ت 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�صجيل النقد ، اآالت ح��صبة ، معدات مع�جلة البي�ن�ت ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج 
كمبيوتر ، اأجهزة اإطف�ء احلرائق ، برجمي�ت كمبيوتر ، برجمي�ت كمبيوتر لتنظيم وتنفيذ واإدارة وتوفري اخلدم�ت امل�لية 
وبرامج مك�ف�آت الوالء للعمالء ، ح�مالت البي�ن�ت املغن�طي�صية ، بط�ق�ت مغن�ط�صية م�صفرة، بط�ق�ت ائتم�ن وبط�ق�ت دين 
وبط�ق�ت م�صبقة الدفع وبط�ق�ت �صحن وغريه� من بط�ق�ت واأدوات الدفع ، بط�ق�ت ذكية ، بط�ق�ت دارات متك�ملة ، اأ�صرطة 
مغن�ط�صية ورق�ئق ذاكرة ، كوا�صف قطع النقد املقلدة )املزيفة( ، عدادات ، ق�رئ�ت البط�ق�ت املغن�طي�صية ، بط�ق�ت ذكية 
ووحدات ذاكرة )يو ا�س بي( وغريه� من ح�مالت البي�ن�ت ، ق�رئ�ت البط�ق�ت واآالت واأدوات الكرتونية ملع�جلة ودعم وتوثيق 

ونقل اخلدم�ت امل�صرفية وامل�لية والدفع االلكرتوين واإدارة النقد واأجزائه�.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة deem ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة علي ميينه� كلمة دمي ب�للغة العربية 

بخط وطريقة مميزة.
اال�صرتاط�ت: 

اإر�ص�له ب�لريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 138468

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣14٩٣4:بت�ريخ: ٠1/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : جيب الع�ملية-االإم�رات )�صركة ذات م�صئولية حمدودة)

وعنوانه:  �س.ب. ٥1٩٢ – اخلليج التج�ري- االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥ 
، خدم�ت  الت�صويق   ، املكتبي  الن�ص�ط  ، تفعيل  االأعم�ل  ، توجيه  االأعم�ل  اإدارة   ، الدع�ية واالإع��الن  خدم�ت 
جتميع ت�صكيلة من ال�صلع واخلدم�ت ل�ص�لح الغري، وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�صراء هذه 
ال�صلع واخلدم�ت عند احل�جة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(، التي ميكن تقدميه� من خالل حمالت 
الو�ص�ئل  خالل  من  اأو  الريدي  الطلب  كت�لوج�ت  خالل  من  اأو  ب�جلملة  البيع  من�فذ  اأو  ب�لتجزئة  البيع 
ال�صلع  اأ�صواق جت�رية عر االنرتنت مل�صرتي وب�ئعي  ، توفري  االلكرتونية ، خدم�ت الطلب عر االنرتنت 

واخلدم�ت.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة Geap ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة ب�للون االأزرق.

اال�صرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139752

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٣18:بت�ريخ: ٠8/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : كلية دبي لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

وعنوانه:  ديرة ، القرهود – دبي – االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٦ 
خدم�ت الت�أمني ، ال�صوؤون التمويلية ، ال�صوؤون امل�لية ، ال�صوؤون العق�رية.

ب�للغة   DUBAI COLLEGE OF TOURISM كلم�ت  ع��ب���رة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
ب�للغة    dctاالأحرف ثم  خط  ي�ص�رهم  علي  العربية  ب�للغة  لل�صي�حة  دبي  كلية  كلم�ت  فوقهم  االإجنليزية 

االإجنليزية بخط وطريقة مميزة جميعهم� داخل ر�صم مل�صتطيل.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 130464

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣14٩٣1 :بت�ريخ: ٠1/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : جيب الع�ملية-االإم�رات )�صركة ذات م�صئولية حمدودة)

وعنوانه:  �س.ب. ٥1٩٢ – اخلليج التج�ري- االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:1٦ 
، مواد  ، املطبوع�ت  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئ�ت  امل�صنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتج�ت  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرط��صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرط��صية اأو لغ�ي�ت منزلية 
، ومواد الفن�نني ، فرا�صي الده�ن اأو التلوين ، االآالت الك�تبة واللوازم املكتبية )عدا االأث�ث( ، مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري ال��واردة يف فئ�ت اأخرى( ، حروف الطب�عة ، 

الكلي�صيه�ت )الرا�صم�ت(.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة Geap ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة ب�للون االأبي�س داخل 

ر�صم بي�ص�وي ب�للون االأزرق.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139749

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٢٢7:بت�ريخ: ٠7/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : دني� للتمويل ذ.م.م وعنوانه:  �س.ب. 44٥٠٦– دبي - االإم�رات العربية املتحدة.

�سورة العالمة         
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:1٦ 

، التق�ومي  ، الكتيب�ت والن�صرات والكرا�ص�ت  ، الورق املقوى ومنتج�ت الورق املقوى  الورق ومنتج�ت الورق 
والبط�ق�ت والعين�ت ودف�تر ال�صيك�ت والك�صوف�ت واملل�صق�ت وبط�ق�ت التهنئة وبط�ق�ت الدعوات واللوا�صق 
والر�ص�ئل والن�صرات االإخب�رية الدورية والدف�تر ودف�تر قطع )قرط��صية( وورق ن�ص�ف والدف�تر واملفكرات 
، ال�صور الفوتوغرافية واالألبوم�ت ، دف�تر اليومي�ت واأرفف الر�ص�ئل وامللف�ت املفهر�صة والبط�ق�ت الريدية 
واالإعالن�ت الكبرية والتذاكر ودف�تر قطع للكت�بة وورق الكت�بة ، املطبوع�ت ، ال�صحف والدوري�ت والكتب 
واالأدوات  والكت�لوج�ت  واملجالت  والن�صرات  اليومية  اجلرائد   ، املطبوعة  املن�صورات   ، الكتب  جتليد  وم��واد 
الر�ص��س  واأق���الم  التلوين  واأق���الم  الر�ص��س  واأق���الم  احل��ر  اأق���الم   ، االأث�����ث(  )م���ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم 
االتوم�تيكية واأقالم احلر اجل�ف ، امل�ص�طر واملمح�ي�ت ، ثق�الت الورق ، املطبوع�ت واملن�صورات واملن�صورات 

الدورية والكتب والكتيب�ت ودف�تر ال�صيك�ت وال�صيك�ت واحلواالت امل�صرفية.
deem ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة علي ميينه� كلمة  و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة 

دمي ب�للغة العربية بخط وطريقة مميزة.
  اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 138469

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٩٢1:بت�ريخ: ٢٥/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : ه�كوهودو اإنكوربوريتد وعنوانه:  ٥-٣-1- اأك��ص�ك� ، مينتو-كو، طوكيو 1٠7-٦٣٢٢ ، الي�ب�ن.

�سورة العالمة    

      
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥ 

التخطيط للدع�ية واالإعالن ، تنظيم واإنت�ج املواد االإعالنية ، خدم�ت وك�الت االإعالن�ت والدع�ية واالإعالن 
، اال�صت�ص�رات املتعلقة ب��صرتاتيجي�ت االت�ص�ل االإعالين ، اأبح�ث االأعم�ل ، حتليل اإدارة االأعم�ل اأو ا�صت�ص�رات 

االأعم�ل ، اأبح�ث الت�صويق ، خدم�ت معلوم�ت ال�صوق ، درا�ص�ت ال�صوق ، وك�الت الدع�ية واالإعالن.
ب�للغة   SEI-KATSU-SHA INTERFACE كلم�ت  ع��ن   عب�رة  العالمة  العالمة:  و�صف 

االإجنليزية.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 140511

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٣٢٠:بت�ريخ: ٠8/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : كلية دبي لل�صي�حة �س.ذ.م.م 

وعنوانه:  ديرة ، القرهود – دبي – االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:41 
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�صطة الري��صية والثق�فية.

ب�للغة   DUBAI COLLEGE OF TOURISM كلم�ت  ع��ب���رة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�صف 
ب�للغة    dctاالأحرف ثم  خط  ي�ص�رهم  علي  العربية  ب�للغة  لل�صي�حة  دبي  كلية  كلم�ت  فوقهم  االإجنليزية 

االإجنليزية بخط وطريقة مميزة جميعهم� داخل ر�صم مل�صتطيل.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 130465

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣14٩٣٣:بت�ريخ: ٠1/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : جيب الع�ملية-االإم�رات )�صركة ذات م�صئولية حمدودة)

وعنوانه:  �س.ب. ٥1٩٢ – اخلليج التج�ري- االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥ 
، خدم�ت  الت�صويق   ، املكتبي  الن�ص�ط  ، تفعيل  االأعم�ل  ، توجيه  االأعم�ل  اإدارة   ، الدع�ية واالإع��الن  خدم�ت 
جتميع ت�صكيلة من ال�صلع واخلدم�ت ل�ص�لح الغري، وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�صراء هذه 
ال�صلع واخلدم�ت عند احل�جة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(، التي ميكن تقدميه� من خالل حمالت 
الو�ص�ئل  خالل  من  اأو  الريدي  الطلب  كت�لوج�ت  خالل  من  اأو  ب�جلملة  البيع  من�فذ  اأو  ب�لتجزئة  البيع 
ال�صلع  اأ�صواق جت�رية عر االنرتنت مل�صرتي وب�ئعي  ، توفري  االلكرتونية ، خدم�ت الطلب عر االنرتنت 

واخلدم�ت.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة Geap ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة ب�للون االأبي�س داخل 

ر�صم بي�ص�وي ب�للون االأزرق.
  اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139750

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥٢٢٩:بت�ريخ: ٠7/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : دني� للتمويل ذ.م.م وعنوانه:  �س.ب. 44٥٠٦– دبي - االإم�رات العربية املتحدة.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٦ 
الت�أمني ، اخلدم�ت امل�لية ، ال�صوؤون امل�لية ، ال�صوؤون النقدية ، ال�صوؤون العق�رية ، االأعم�ل امل�صرفية ، ال�صم�صرة ، خدم�ت 
ت�صفية االأعم�ل امل�لية ، ا�صتثم�ر روؤو�س االأموال ، غرف املق��صة امل�لية ، اال�صت�ص�رات امل�لية ، خدم�ت التقييم امل�يل ، ا�صتثم�ر 
االأموال ، جمع الترع�ت ، حتويل االأموال ، ال�صم�ن�ت ، اخلدم�ت امل�صرفية املنزلية ، القرو�س املق�صطة ، االإدارة امل�لية ، 
االأعم�ل امل�صرفية اخل��صة ب�لره�ن�ت ، التمويل التب�ديل ، �صم�صرة االأوراق امل�لية ، اأ�صع�ر البور�صة ، �صم�صرة بور�صة االأوراق 
امل�لية وال�صندات ، تقييم ال�صرائب ، ال�صوؤون النقدية ، العق�رات ووك�الت العق�رات واإدارة العق�رات ووكالء االإ�صك�ن ومتويل 
العق�رات وحت�صيل  العق�رات و�صم�صرة  العق�رات واالأعم�ل امل�صرفية اخل��صة ب�لره�ن�ت وتثمني  ال�صراء وااليج�ر وت�أجري 
االإيج�رات وت�أجري املك�تب )عق�رات( وت�أجري ال�صقق ال�صكنية وت�أجري ال�صقق ، االإدارة امل�لية ، االأعم�ل امل�صرفية ومع�مالت 
اإ�صدار بط�ق�ت االئتم�ن والدين واإ�صدار   ، االئتم�ن ، اخلدم�ت امل�صرفية عر االنرتنت واالأعم�ل امل�صرفية عر اله�تف 
ال�صيك�ت ال�صي�حية ، حفظ االأ�صي�ء الثمينة كوديعة وت�أجري �صن�ديق حفظ الودائع ، املع�مالت امل�لية ، ا�صت�ص�رات االأوراق 

امل�لية ، اإدارة وحفظ حم�فظ االأوراق امل�لية ، مع�مالت االأوراق امل�لية ، جت�رة العمالت.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة deem ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة علي ميينه� كلمة دمي ب�للغة العربية 

بخط وطريقة مميزة.
اال�صرتاط�ت: 

اإر�ص�له ب�لريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 138471

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   1٦47٩٠:بت�ريخ: ٠٣/٢٠11/11
االأ�صم : دامي�تيز انرتبراي�صيز، ال ال �صي 

املتحدة  ال��والي���ت   ،   7٥٢٣4 تك�ص��س   ، بران�س  ف�رمرز   ، واي  ف��ري  �صتيمونز  ن��ورث   1٣7٣7 وعنوانه:  
االأمريكية.

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٥ 
مكمالت حمية ومكمالت غذائية.

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة  DYMATIZE  ب�للغة االإجنليزية.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو 
اإر�ص�له ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 60169

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٥٢ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية 

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
للقفز  خ��وذ  الري��صية؛  االأل��ع���ب  امل�صتخدمة يف  اخل��وذ  الري��صية؛  لالألع�ب  واقية  خ��وذ  واقية؛  خ��وذ  خ��وذ؛ 
واقية؛  عني  اأغطية  اإ�ص�ب�ت؛  وقوع  دون  للحيلولة  واقية  مالب�س  اجلب�ل؛  وت�صلق  للت�صلق  خوذ  ب�ملظالت؛ 
نظ�رات واقية؛ مالب�س واقية للت�صلق وت�صلق اجلب�ل؛ مالب�س واقية للقفز ب�ملظالت الداخلي واخل�رجي؛ 

مالب�س واقية )دروع للج�صم(.
الواق�عة ب�لفئة:  ٩

و�صف العالمة:  كتبت كلمة »CLYMB » ب�أحرف التينية 
اال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥88٣:بت�ريخ: ٢٢/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : كون�ن دويل اإ�صتيت ليمتد وعنوانه:  ٩ لندن رود ، �ص�وثه�مبتون ، ا�س اأو 1٥ ٢ اإيه ئي ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:1٦
االأق��الم وحر لالأقالم وخراطي�س الإع���دة تعبئة االأق��الم و�صواين االأق��الم وعلب االأق��الم واأق��الم احلر واأقالم 
والدف�تر  وامل��ف��ك��رات  املالحظ�ت  وبط�ق�ت  الف�رغة  وامل��ف��ك��رات  احل��ر  الأق���الم  ح��ر  وخراطي�س  ال���دوارة  ال��روؤو���س 
املجالت   ، والكتب  التهنئة  وبط�ق�ت  املالحظ�ت  بط�ق�ت  على  املحتوية  الهداي�  و�صن�ديق  القرط��صية  و�صن�ديق 
 ، ، املج�صم�ت امل�صنوعة من الورق املقوى  ، التق�ومي  ، املطبوع�ت الفنية  ، الن�صرات االإخب�رية الدورية  والدوري�ت 
كتب االأن�صطة ، كتب االأن�صطة لالأطف�ل ، الورق ، البط�ق�ت ، علب لالأقالم ، علب للقرط��صية ، املخطط�ت اليومية 
، مواد الر�صم ، اأقالم اللب�د ، الورق الن�عم ، اأقالم الر�ص��س ، اأكي��س الهداي� ، ال�صحف ، الدف�تر ، فرا�صي الده�ن 
اأو التلوين ، الرواي�ت ، األبوم�ت ال�صور ، املطبوع�ت ، اأدوات الكت�بة ، القرط��صية ، �صمع اخلتم ، اأخت�م )طبع�ت( ، 

الطبع�ت ، البط�ق�ت الريدية ، الكتب والق�ص�س الق�صرية يف جم�ل خي�ل املب�حث ، املطبوع�ت.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن كلم�ت ARTHUR CONAN DOYLE ب�للغة االإجنليزية.

  اال�صرتاط�ت: 
اإر�ص�له  اأو  االإقت�ص�د  وزارة  يف  التج�رية  العالم�ت  الإدارة  مكتوب�  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 134852

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣14٩٣4:بت�ريخ: ٠1/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : جيب الع�ملية-االإم�رات )�صركة ذات م�صئولية حمدودة)

وعنوانه:  �س.ب. ٥1٩٢ – اخلليج التج�ري- االإم�رات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:1٦ 
، مواد  ، املطبوع�ت  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئ�ت  امل�صنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتج�ت  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�صور الفوتوغرافية ، القرط��صية ، مواد الل�صق امل�صتعملة يف القرط��صية اأو لغ�ي�ت منزلية 
، ومواد الفن�نني ، فرا�صي الده�ن اأو التلوين ، االآالت الك�تبة واللوازم املكتبية )عدا االأث�ث( ، مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�صتيكية )غري ال��واردة يف فئ�ت اأخرى( ، حروف الطب�عة ، 

الكلي�صيه�ت )الرا�صم�ت(.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة كلمة Geap ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة ب�للون االأزرق.

اال�صرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139751

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٣1٥848:بت�ريخ: ٢٢/٢٠1٩/٠8
االأ�صم : بي 8 تي اإيه، اإنك وعنوانه:  1٢1 �صك�ند �صرتيت ، �ص�ن فران�صي�صكو ، ك�ليفورني�  ٩41٠٥، الوالي�ت 

املتحدة االأمريكية.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٣٥
خدم�ت الدع�ية واالإعالن ، اإدارة االأعم�ل ، توجيه االأعم�ل ، تفعيل الن�ص�ط املكتبي ، خدم�ت جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع ل�ص�لح الغري وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�صرائه� عند احل�جة )وال ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، ميكن تقدمي هذه اخلدم�ت من خالل حمالت البيع ب�لتجزئة اأو من�فذ البيع ب�جلملة 
املواقع  املث�ل من خالل  اأو عر الو�ص�ئل االلكرتونية على �صبيل  اأو من خالل كت�لوج�ت الطلب الريدي 

االلكرتونية اأو برامج الت�صوق عر التلفزيون.
و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن حرف ال� B ب�للغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة.

اال�صرتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 139492

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 امل�لك: التميمي وم�ص�ركوه
طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: 

املودعة ب�لرقم   ٢٠8871:بت�ريخ: ٠٣/٣1/٢٠14
االأ�صم : ال�صيدة ك�رولين� جنيويك وعنوانه:  �س.ب. 1٢14٩٠ ، ال�ص�رقة ، االإم�رات العربية املتحدة.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:٢٥ 
املالب�س ، لب��س القدم ، اأغطية الراأ�س.

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن كلم�ت  poca & poca ب�للغة االإ�صب�نية.
اال�صرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوب� الإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة االإقت�ص�د اأو 
اإر�ص�له ب�لريد امل�صجل، وذلك خالل ٣٠ يوم� من  ت�ريخ ا�صدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

EAT 78265

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٥٩ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اأحذية ت�صلق ت�صل  الت�صلق؛ قف�فيز؛  الراأ�س؛ مالب�س للمت�صلقني؛ مالب�س  اأغطية  القدم؛  املالب�س؛ لب��س 
للركبة؛ اأحذية ت�صلق؛ جوارب ري��صية؛ جوارب ت�صلق؛ مالب�س ري��صية؛ ملبو�ص�ت ري��صية؛ مالب�س للقفز 

ب�ملظالت؛ بذالت للقفز ب�ملظالت. 
الواق�عة ب�لفئة:  ٢٥

و�صف العالمة:  كتبت كلمة »CLYMB » ب�أحرف التينية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٦4 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اال�صطن�عية؛  الت�صلق  حوائط  اللعب؛  واأدوات  اللعب  اجلمن�زيوم؛  واأجهزة  اأدوات  ري��صية؛  واأجهزة  اأدوات 
الت�صلق؛ معدات  اإط���رات  الت�صلق؛  الداخلية؛ وحدات  الت�صلق احلجرية  الداخلية؛ حوائط  الت�صلق  حوائط 
الت�صلق؛ اأحزمة الت�صلق؛ االأحزمة امل�صتخدمة يف االألع�ب الري��صية؛ و�ص�ئد اال�صطدام للمت�صلقني؛ واقي�ت 
الكوع؛ واقي�ت الركبة؛ واقي�ت اجل�صم التي ت�صتخدم يف الري��صة؛ و�ص�ئد ت�صلق احلوائط احلجرية؛ معدات 
الري��صية؛  لالألع�ب  قف�فيز  ري��صية؛  معدات  الداخلي؛  ب�ملظالت  للقفز  ري���ح  اأن��ف���ق  املت�صلقني؛  تدريب 

مالب�س ري��صية واقية؛ حق�ئب للمعدات الري��صية.
الواق�عة ب�لفئة:  ٢8

و�صف العالمة:  كتبت كلمة »CLYMB » ب�أحرف التينية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٦٥ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة  وعنوانه: 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
والرتفيهية  التدريبية  االأن�صطة  توفري  اال�صتجم�مية؛  امل��راف��ق  توفري  الري��صية؛  امل��راف��ق  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
جم�ل  يف  والتهذيب  التعليم  توفري  الري��صية؛  املجمع�ت  توفري  الرتفيهية؛  املجمع�ت  توفري  والثق�فية؛  والري��صية 
وتنظيم  تعليمية  اأو  ثق�فية  لغ�ي�ت  املع�ر�س  وتنظيم  واالجتم�ع�ت  واملوؤمترات  الدرا�صية  واإدارة احللق�ت  تنظيم  الرتفيه؛ 
امل�ص�بق�ت  تنظيم  ال��ري������ص��ي؛  ال��رتف��ي��ه  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ة؛  الفع�لي�ت  تنظيم  ال��رتف��ي��ه��ي��ة(؛  اأو  )التعليمية  امل�ص�بق�ت 
ال�صخور؛  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  ال�صن�عية؛  ال�صخور  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  الري��صية؛  الفع�لي�ت  تنظيم  الري��صية؛ 
الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  للقفر  الري�ح  اأنف�ق  الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  القفز  ب�ملظالت؛ توفري خدم�ت  القفز  خدم�ت 
خدم�ت  الداخلي؛  ال�صخور  وت�صلق  الداخلي  ب�ملظالت  للقفز  التدري�س  خدم�ت  الري��صية؛  لالأن�صطة  والتعليم  التدريب 
مع�صكرات  خ��دم���ت  ال��ل��ي���ق��ة؛  �صفوف  اإدارة  )ال��ت��دري��ب(؛  التوجيه  احل��ف��الت؛  تخطيط  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ني؛  الكب�تن 
امل�صرحية  العرو�س  وتقدمي  اإن��ت���ج  والرتفيه؛  اال�صتجم�م  مرافق  وت�صغيل  توفري  الري��صية؛  امل��ع��دات  ت�أجري  العطالت؛ 
فيه�  ي�ص�رك  التي  والفع�لي�ت  امل��رح  واأي���م  واالختب�رات  واالألع�ب  امل�ص�بق�ت  تنظيم  الفنية؛  والعرو�س  احلية  والتمثيلي�ت 

 اجلمهور؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
41 الواق�عة ب�لفئة:  

كتبت كلمة »CLYMB » ب�أحرف التينية  و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له ب�لريد امل�صجل 
للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 
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•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي  

ت�صيري  تقرر  راأ���س اخليمة  ال�صرطة  ع�م  ق�ئد  النعيمي  بن علوان  اللواء علي عبد اهلل  ب�أمر 
دوري�ت �صرطية م�ص�ئية يف عدد من املن�طق احليوية وال�صكنية على م�صتوى االإم�رة بغية رفع  

املوؤ�صر الوطني وال�صعور ب�الأمن واالأم�ن لدى املواطنني واملقيمني.
وتعليق� على ذلك ق�ل ق�ئد ع�م �صرطة راأ�س اخليمة : ان ت�صيري هذه الدوري�ت امل�ص�ئية يندرج 
وال�صعور  الطم�أنينة  وب��ث  الطرق  اأم��ن  ل�صبط  اخليمة  راأ���س  �صرطة  وجهود  م�ص�عي  �صمن 
امل�ص�ئية  ال��دوري���ت  اأن هذه  اإىل  ، الفت�  املجتمع  واأطي�ف  فئ�ت  واالأم���ن بني خمتلف  ب�الأمن 
تهدف اإىل تعزيز الرتكيز االأمني من خالل اإع�دة هيكلة توزيع الدوري�ت اجلن�ئية واملرورية 
تعزيز  بغية  االإم����رة  من�طق  ك�فة  ويف  ال�صريعة  الطرق  ويف  اجلديدة  ال�صكنية  املن�طق  على 

الروؤية  االإ�صرتاتيجية لوزارة الداخلية يف ب�صط االأمن واالأم�ن وجعل دولة االإم�رات واحدة 
من اأف�صل بلدان الع�مل اأمن� واأم�ن�. 

اخليمة  راأ���س  �صرطة  منت�صبي  واأن جميع  للقلق  يدعو  م�  وج��ود  ع��دم  النعيمي  اللواء  واأك��د 
ي�صهرون على اأمن و�صالمة املواطن واملقيم وممتلك�تهم ، داعي� اجلمهور اإىل عدم االجنرار 
وراء بع�س ال�ص�ئع�ت واملعلوم�ت غري الدقيقة وحتري الدقة يف نقل املعلومة عر احل�صول 
اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  اأن  النعيمي   ولفت  الر�صمية.   م�ص�دره�  من  عليه� 
لتحقيق  امل���دي��ة  وامك�ني�ته�  م��وارده���  وك�فة  منت�صبيه�  خ��رات  ت�صخري  على  دوم���  حتر�س 
املوؤ�صر الوطني يف الو�صول الأعلى مراتب اال�صتقرار واالأمن على م�صتوى االإم�رة مب� ي�صهم يف 
دفع عجلة النمو االقت�ص�دي لتحقيق املزيد من النج�ح�ت وا�صتقط�ب روؤو�س االأموال ون�صر 

الطم�أنينة بني ك�فة ال�صرائح املجتمعية مت��صي� مع توجيه�ت وزارة الداخلية.

•• دبي-الفجر:

ك�صف مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، خالل موؤمتر �صحفي، اأم�س االثنني، 
حمطة  اإىل  اإم���رات��ي،  ف�ص�ء  رائ��د  اأول  اإر���ص���ل  ملَهمة  الك�ملة  التف��صيل  عن 

الف�ص�ء الدولية، الإجراء جمموعة من التج�رب العلمية.
هزاع  مبهمة  اخل������ص��ة  التف��صيل  م��ن  الكثري  على  ال�����ص��وء  امل��رك��ز،  و���ص��ّل��ط 
التي  املرفق�ت  والئ��ح��ة  العلمية،  املهمة  تف��صيل  �صملت  وال��ت��ي  املن�صوري، 
والهبوط  االإط��الق  وعمليتي  اإر�ص�له�،  وكيفية  الف�ص�ء  اإىل  معه  �صي�أخذه� 
ومراحل التدريب�ت ومرحلة العزل ال�صحي، التي ت�صبق نقطة ال�صفر وهي 

موعد االنطالق اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية.
واأو�صح، اأن التح�صريات لهذه املهمة بداأت يف الث�لث من �صبتمر ع�م 2018، 
من خالل عدة تدريب�ت لكل من هزاع املن�صوري، و�صلط�ن الني�دي حت�صرياً 

للمهمة التي اأ�صبحت على ق�ب قو�صني اأو اأدنى.
را�صد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  ع���م  م��دي��ر  ال�صيب�ين،  حمد  يو�صف  ���ص��ع���دة  واأع��ل��ن 
حملية  وموؤ�ص�ص�ت  جه�ت  مع  تع�ون  واتف�ق�ت  �صراك�ت  اب��رام  عن  للف�ص�ء، 
واحت���دي��ة، م��ن خمتلف امل��ج���الت، لتكون ج��زء م��ن ه��ذا احل��دث الت�ريخي؛ 
ومنه� �صراكة مع ج�معة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية وق�م املركز  
رواد  “كطبيب  ال�صويدي،  حن�ن  االإم���رات��ي��ة  الطبيبة  ب�ختي�ر  خالله�  من 

الف�ص�ء” يف مهمة انطالق اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي. 
ال�صب�ب  جيل  تدعم  التي  االإم����رات،  موؤ�ص�صة  مع  للتع�ون  �صع�دته  اأ�ص�ر  كم� 
مقر  يف  فع�لي�ت  اإدارة  على  امل��ج���الت؛  �صتى  يف  قدراتهم  لتطوير  وتلهمهم 
م��ن خمتلف  وال��ط��الب  اجل��م��ه��ور  للف�ص�ء، جتمع  را���ص��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
اإم�رات الدولة ملت�بعة حدث االنطالق والتوا�صل مع هزاع املن�صوري خالل 
فرتة تواجده على منت حمطة الف�ص�ء الدولية؛ وتع�ون مع جمعية االإم�رات 

لهواة الال�صلكي للتوا�صل مع هزاع من خالل الراديو الال�صلكي.

عام من التحديات
غ�غ�رين  ي���وري  م��رك��ز  يف  تدريب�تهم�  ال���رائ���دان  ب���داأ 
مو�صكو،  يف  النجوم  مدينة  يف  الف�ص�ء  رواد  لتدريب 
ل�صم�ن  رئي�صي  وذلك كمطلب  الرو�صية؛  اللغة  بتعّلم 
جن�ح التدريب�ت الالحقة على مركبة �صويوز واالإقالع 

والهبوط.
�صلط�ن  و  املن�صوري  التحدي�ت، ق�ص�ه� هزاع  ع�م من 
االختب�رات  م���ن  ال��ع��دي��د  خ��الل��ه���  خ������ص���  ال���ن���ي����دي، 
والتدريب�ت بكل ثقة وعزم؛ ا�صتعدادا لهذه املهمة، التي 
بلغ  احلديث.  االإم����رات  ت�ريخ  يف  ه�مة  مرحلة  ت�صكل 
عدد �ص�ع�ت التدريب االجم�يل لرائدي الف�ص�ء اأكرث 
من 1400 �ص�عة، وعدد الدورات التدريبية و�صل اىل 

اأكرث من 90 دورة. 
عربي  اإم���رات��ي  ف�ص�ء  رائ��د  اأول  اإر���ص���ل  مهمة  وت�صم 

اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية يف 25 �صبتمر 2019، ط�قم�ً رئي�صي�ً يتكون 
من هزاع املن�صوري والرو�صي اأوليغ �صكريبوت�صك� واالأمريكية جي�صيك� مري، 
فيم� يت�صمن الط�قم البديل للمهمة، �صلط�ن الني�دي، و�صريغي ريزيكوف، 

وتوم��س م�ر�صبرين.
وتن�صوي املهمة حتت برن�مج “االإم�رات لرواد الف�ص�ء”، الذي ي�صرف عليه 
مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، والذي يعد اأول برن�مج متك�مل يف املنطقة 
امل�أهولة  الف�ص�ء  ُت�ص�رك يف رحالت  ك��وادر وطنية  اع��داد  العربية يعمل على 
للقي�م مبه�م علمية خمتلفة، ت�صبح جزًءا من االأبح�ث التي يقوم به� املجتمع 
بدوره�  التي  التحدي�ت  من  للعديد  حلول  ابتك�ر  اأج��ل  من  ال��دويل  العلمي 

ت�ص�عد يف حت�صني حي�ة الب�صر على �صطح االأر�س.
و�صينفذ رائد الف�ص�ء، هزاع املن�صوري، 16 جتربة علمية ب�لتع�ون مع وك�الت 
ف�ص�ء ع�ملية  منه� الرو�صية رو�صكو�صمو�س، ووك�لة الف�ص�ء االأوروبية اإي�ص�، 
6 جت�رب على منت حمطة الف�ص�ء الدولية لدرا�صة تف�عل املوؤ�صرات  بينه� 
احليوية جل�صم االإن�ص�ن يف الف�ص�ء مق�رنة ب�لتج�رب التي اأجريت على �صطح 
االأر�س، ودرا�صة موؤ�صرات ح�لة العظ�م، واال�صطراب�ت يف الن�ص�ط احلركي، 
والت�صور واإدارك الوقت عند رائد الف�ص�ء، اإ�ص�فة اإىل دين�مي�ت ال�صوائل يف 

الف�ص�ء، واأثر العي�س يف الف�ص�ء على الب�صر.
االإم�����رات  �صمن  دول��ة  امل��دار���س يف  العلمية جت���رب تخ�س  املهمة  وتت�صمن 
للف�ص�ء؛  را���ص��د  ب��ن  حممد  م��رك��ز  اأطلقه�  ال��ت��ي  الف�ص�ء  يف  العلوم  م��ب���درة 
�ص�ركت يف اإجرائه� على االأر�س حوايل 16 مدر�صة من الدولة بوجود رائد 
الف�ص�ء االإم�راتي هزاع املن�صوري يف املرحلة االأوىل، الذي �صيقوم ب�إجرائه� 
يف بيئة منعدمة اجل�ذبية تقريب�ً على منت املحطة ملق�رنة النت�ئج. و�صت�صهم 
هذه التج�رب يف رفد املن�هج االإم�راتية مبواد علمية جديدة تكون نت�ج املهمة 

االأوىل امل�أهولة لالإم�رات اإىل الف�ص�ء. 

حدث تاريخي
وبهذه املن��صبة، ق�ل �صع�دة يو�صف حمد ال�صيب�ين اأن مهمة اأول رائد ف�ص�ء 
يف  املق�ي�س  بكل  ت�ريخي�ً  حدث�ً  الدولية  الف�ص�ء  حمطة  اإىل  عربي  اإم���رات��ي 
قط�ع الف�ص�ء بداأ يتج�صد على اأر�س الواقع، بخطوات عملية وعلمية �ص�ركت 
فيه� �صواعد وطنية؛ حيث �صيت�ح للمرة االأوىل اإجراء جت�رب علمية ي�ص�رك 

فيه� اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي عربي.
يف  كبري  ب�صكل  �صت�ص�هم  العلمية،  واالأب��ح���ث  التج�رب  اأن  ال�صيب�ين،  واأك��د 
اإثراء املعرفة االإن�ص�نية واخلروج بق�عدة بي�ن�ت ميكن م�ص�ركته� مع خمتلف 
املجتمع  يف  جديدة  اآف���ق���  �صتفتح  ب��دوره���  والتي  والدولية،  املحلية  اجله�ت 

العلمي الع�ملي.
واأ�ص�ف، اأن انطالق هزاع املن�صوري اإىل الف�ص�ء ال�صهر املقبل ي�أتي تتويج�ً 
واحت�دية،  حملية  حكومية  وج��ه���ت  خمل�صون  اأف���راد  بذله�  حثيثة  جلهود 

وثمرة �صراك�ت ا�صرتاتيجية مهمة مع كرى وك�الت الف�ص�ء الع�ملية.
على  الر�صيدة  قي�دتن�  نع�هد  للف�ص�ء،  را�صد  بن  حممد  مركز  “يف  وت���ب��ع، 
الف�ص�ء  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم������رات  دول���ة  راي���ة  ل��رف��ع  اجل��ه��ود  موا�صلة 
واالإ�صه�م يف دعم قط�ع الف�ص�ء االإم�راتي وامل�ص�ركة يف اال�صتك�ص�ف�ت العلمية 
وعلوم  �صن�عة  يف  مهمة  اإجن�����زات  وحتقيق  امل���أه��ول��ة  اال�صتك�ص�ف  ورح���الت 

واالبتك�ر  املعرفة  على  ق�ئم  وطني  اقت�ص�د  اىل  للو�صول  الف�ص�ء  واأب��ح���ث 
واالإبداع.

ومن ج�نبه، ق�ل �ص�مل املري، م�ص�عد املدير الع�م لل�صوؤون العلمية والتقنية 
يف مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، ومدير برن�مج االإم���رات لرواد الف�ص�ء،  
اإن مهمة اإر�ص�ل اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية ت�صمنت 

عدة مراحل وتطلبت بذل الكثري من اجلهد من اأبن�ء االإم�رات.
التي  الوطنية  ب�لكوادر  للف�ص�ء  را�صد  بن  حممد  مركز  يف  نفتخر  واأ�ص�ف، 
تولت قي�دة خمتلف مراحل هذه املهمة الرائدة، والتي �صتتوىل قي�دة قط�ع 
االإم�رات  دول��ة  يف  العلمي  التقدم  اإث���راء  يف  وامل�ص�همة  امل�صتقبل  يف  الف�ص�ء 
وحتقيق املزيد من االإجن���زات يف �صن�عة وعلوم واأبح�ث الف�ص�ء، مب� يخدم 
ل�صن�عة  الع�ملية  اخل�رطة  على  االإم����رات  دول��ة  لو�صع  الطموحة  التطلع�ت 

تقني�ت وعلوم الف�ص�ء.
�صت�صبح  الدولية،  املحطة  اإىل  �صبتمر  يف  املن�صوري  ه��زاع  بو�صول  وت���ب��ع، 
19، التي �صت�ص�هم يف االأبح�ث  دولة االإم���رات العربية املتحدة الدولة رقم 
العلمية عن طريق بي�ن�ت �صيقدمه� هزاع املن�صوري مرتبطة بج�صم االن�ص�ن 
ي�ص�رك يف  العربية  املنطقة  رائد ف�ص�ء من  اأول  �صيكون  اأنه  وحي�ته، خ��صة 

هذه االأبح�ث. 

»ق�ستي« لل�سيخ حممد بن را�سد تعانق الف�ساء 
و�صيقوم مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، ب�إر�ص�ل حوايل  10 كيلو جرام�ت، 
من االأغرا�س الرمزية  التي له� عالقة برتاث وثق�فة وت�ريخ دولة االإم�رات،  
الف�ص�ء  حمطة  م��نت  على  امل��ن�����ص��وري  ه���زاع  �صي�صتخدمه�  ال��ت��ي  واالأدوات 

الدولية. 

وتنق�سم املحتويات اإىل:
عودته�  املمكن  من  والتي  وال�صع�رات،  االإم����رات  علم  مثل  رم��زي��ة،  اأ�صي�ء   -

الدولية  ال���ف�������ص����ء  حم���ط���ة  م����ن 
املحطة؛  ختم  عليه�  االأر����س  اإىل 
حيث �صيتم و�صعه� يف املت�حف اأو 
الر�صيدة  للقي�دة  توزيعه� كتذك�ر 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������رات  يف 
ل�صجرة  ب���ذرة   30 منه�  واأي�����ص���ً 
ال���غ����ف ���ص��ت��ع��ود اىل االأر������س من 
اأنح�ء  ك���ف��ة  يف  ل���ت���زرع  ال��ف�����ص���ء 
اح���ت���ف����ًء بع�م  االإم����������رات وذل�����ك 

الت�ص�مح. 
- مواد متعلقة ب�لتج�رب العلمية 
ق�بلة  ك��رات  مثل  �صيجريه�  التي 
ل��ل��ن��ف��خ مت���ث���ل ك���وك���ب���ي االأر��������س 

واملريخ، وغريه�.  
- اأطعمة اإم�راتية.

- متعلق�ت �صخ�صية، مثل �صور لع�ئلة رائد الف�ص�ء، هزاع املن�صوري، وبع�س 
الذكري�ت.

االإم�رات  الدولية، علم  الف�ص�ء  اإىل حمطة  و�صي�صطحب “املن�صوري” معه 
�صلط�ن  زايد بن  ال�صيخ  له  للمغفور  %100، و�صورة  امل�صنوع من احلرير 
اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراه، جتمعه مع وفد من رواد ف�ص�ء اأبولو، اإ�ص�فة اإىل 
ن�صخة من القراآن الكرمي، وكت�ب “ق�صتي” ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، ح�كم دبي، رع�ه 
اهلل، والذي له مك�نة لدى املركز، اإذ ا�صتهّل �صموه هذا الكت�ب بق�صة االعالن 
عن برن�مج االإم���رات لرواد الف�ص�ء، وكت�ب مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء 
والر�صوم�ت  واالأ�صع�ر  الق�ص�س  معه  �صيحمل  كم�  الف�ص�ء”.  نحو  “ال�صب�ق 

الف�ئزة يف م�ص�بقة “اأر�صل اىل الف�ص�ء” التي اأطلقه� املركز �ص�بق�ً. 
�صيحمل  اأن  املركز،  يف  عملي�ت  ادارة  اخت�ص��صي  ال�صميطي،  ف�طمة  ونّوهت 
م�ص�بقة  يف  الف�ئزة  والر�صوم�ت  واالأ���ص��ع���ر  الق�ص�س  معه  املن�صوري  ه��زاع 

اىل الف�ص�ء« .  “اأر�صل 

العزل ال�سحي
يف  مهم�،  ع�مال  ال��دول��ي��ة،  املحطة  اإىل  االن��ط��الق  ت�صبق  التي  املرحلة  تعد 
العمل على  يتم  العلمية؛ حيث  والتج�رب  ع�م  ب�صكل  الف�ص�ء  رح��الت  جن�ح 
املح�فظة على �صالمة ط�قم رواد الف�ص�ء خالل هذه املدة، يف بيئة نظيفة؛ 
لتجنب االإ�ص�بة ب�أي اأمرا�س قبيل االنطالق اإىل املحطة الدولية، ونقله اإىل 
املحطة. لذا، يتم عزل رائدي الف�ص�ء ملدة اأ�صبوعني قبل االنطالق يف مدينة 
“ب�يكونور” يف ك�زاخ�صت�ن؛ ا�صتعداًدا لالإطالق يف 25 �صبتمر 2019. يف 
يف  والبديل  االأ�ص��صي  الرحلة  ط�قم  يكون  ال�صحي،  العزل  من  الفرتة  هذه 

موقع يكون فيه االحتك�ك مع الع�مل اخل�رجي �صبه معدوم. 
الرو�صية  ال��ف��درال��ي��ة  احليوية  الطبية  ال��وك���ل��ة  تتحمل  امل���دة،  ه��ذه  وخ���الل 
دخول  م��ن  اجلراثيم  مبنع  تتكفل  حيث  �صحتهم؛  ع��ن  الك�ملة  امل�صوؤولية 
تعقيم  عملية  الوك�لة  تنفيذ  اإىل  اإ�ص�فة  والف�ص�ئية،  االأر���ص��ي��ة  من�ص�آتهم 
�ص�ملة من امليكروب�ت، و تخ�صع املرافق واالأدوات التي ي�صتخدمونه� للتعقيم 

املتكرر، وت�صمل مك�ن االإق�مة،  وح�فالتهم ومواقع تدريبهم. 
املرافق  خمتلف  من  خمرية  عين�ت  ب��صتمرار  الوك�لة  يف  اخل��راء  وي���أخ��ذ 
املركبة  اإىل  االن��ت��ق���ل  م��ن  ومنعه�  اجل��راث��ي��م  وج���ود  م��ن  للتحقق  واالأدوات 

واملحطة الف�ص�ئية الدولية والف�ص�ء الكوين ب�صكل ع�م. 
مركبة  مق�صورة  تعقيم  على  ال�صحة  خ��راء  يعمل  مب��صرة،  الرحلة  وقبيل 
الف�ص�ء الرو�صية “�صويوز اأم اأ�س 15”، اإ�ص�فة اإىل و�صع رواد الف�ص�ء فيم� 
ي�صمى ب�”الغرفة النظيفة”؛ حيث يخ�صعون واحلمولة، التي تنطلق معهم 

اإىل املحطة الدولية، للتعقيم ال�صحي االأخري؛ ا�صتعداًدا لرحلة االإقالع.
و�صيعقد رواد الف�ص�ء، ع�صية انطالقهم اإىل حمطة الف�ص�ء الدولية، موؤمترا 
عن  واقي�  زج�ج�  يف�صلهم  حيث  ال�صحفيني؛  اأ�صئلة  عن  لالإج�بة  �صحفي�، 

ال�صحفيني اأثن�ء عقد املوؤمتر.
وق�ل �صعيد كرم�صتجي، مدير مكتب الرواد مبركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، 
الرئي�صي  الط�قمني  م��ن  الف�ص�ء  رواد  �صيقوم  ال��ف��رتة،  ه��ذه  “خالل  اأن���ه 

والوالي�ت  املتحدة،  العربية  االإم���رات  الثالث:  ال��دول  اأع��الم  برفع  والبديل 
على  ب�الإم�ص�ء  يقوم�ن  كم�  االحت���دي��ة،  رو�صي�  وعلم  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
ال�صواريخ  جدار متحف �صريجي كوروليف، وهو كبري مهند�صي وم�صممي 
الف�ص�ئية لالحت�د ال�صوفييتي يف فرتة اأربعين�ت وخم�صين�ت القرن امل��صي«. 

زراعة ال�سجرة
و�صيزرع رائد الف�ص�ء هزاع املن�صوري، �صجرة يف ممر حديقة رواد الف�ص�ء، 
مبركز ب�يكونور الف�ص�ئي، �صمن تق�ليد لرواد الف�ص�ء الذين يغ�درون اإىل 

الف�ص�ء الأول.
املن�صوري،  ه��زاع  الف�ص�ء،  رائ��د  اأن  للف�ص�ء،  را�صد  بن  واأو�صح مركز حممد 
مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب  ال�صجرة  ه��ذه  �صيهدي 
ن�ئب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، ح�كم دبي، رع�ه اهلل، وكل ال�صعب 

االإم�راتي والوطن العربي.

الإقالع والهبوط
�صويوز،  ���ص���روخ  ب��صتخدام   ،”15 اإم  “�صويوز  مركبة  اإط��الق  عملية  وتتم 
والذي يحتوي يف اجلزء العلوي على مركبة الف�ص�ء �صويوز. وتتكون املركبة 
اأج��زاء، ت�صمل الوحدة املدارية التي حتتوي على مرافق خمتلفة  من ثالثة 
للرواد متكنهم من النوم واالأكل وا�صتخدام دورة املي�ه فيه�، كم� حتتوي على 
خمزن ب�ص�ئع، ويف املقدمة وحدة االلتح�م، واجلزء االأو�صط، وي�صمل وحدة 
ومن  والهبوط،  االإق��الع  عملي�ت  اأثن�ء  الف�ص�ء  رواد  يجل�س  حيث  الهبوط؛ 
الدفع  االأخ��ري وي�صمل وح��دة  ب�ملركبة، واجل��زء  التحكم  تتم عملي�ت  خالله 

التي حتتوي على وقود وحمرك�ت مركبة �صويوز.
واأو�صح �صعود كرم�صتجي، مدير اإدارة االت�ص�ل اال�صرتاتيجي مبركز حممد 
املحّمل  ال�ص�روخ  “�صينطلق  اأن  ال�صحفي،  املوؤمتر  للف�ص�ء، خالل  را�صد  بن 
دبي.  بتوقيت  م�ص�ء   5:56 ال�ص�عة  مت���م  يف   15 اأ����س  اأم  ���ص��وي��وز  مبركبة 

منت�صف  يف  ���ص��ي��ك��ون  وال���و����ص���ول 
املركبة  ب���واب���ة  ف��ت��ح  اأم������  ال���ل���ي���ل؛ 
الدولية  ال���ف�������ص����ء  حم���ط���ة  اىل 
التح�م  من  �ص�عتني  بعد  ف�صيكون 
املركبة وذلك للت�أّكد من اإجراءات 

ال�صالمة ب�صكل واٍف.« 
والتي  ال���ه���ب���وط  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأم������� 
�صتكون يف يوم 4 اأكتوبر، فتحدث 
ع��م��ل��ي��ة االإن���ف�������ص����ل خ����الل امل����دار 
ال��ن��ه���ئ��ي م��ن ق��ب��ل ح����وايل ثالثة 
حلظة  م�����ن  ن�������ص���ف  و  �����ص�����ع�����ت 
الهبوط على االأر�س. وعلى ارتف�ع 
يرتاوح بني 1.1 و 0.8 مرت من 
االرتف�ع  مقي��س  ي�صدر   ، االأر���س 

اأمًرا ب�إطالق حمرك�ت DMP. و يتم اإطالقه� على بعد حوايل 0.7 مرت 
فوق �صطح االأر���س، مم� يقلل من �صرعة نزول الكب�صولة اإىل م� بني 0 و 3 
اأمت�ر يف الث�نية، و هبوطه� على االأر�س بهدوء و �صال�صة، �صم�ل �صرق مركز 

ب�يكونور.

املحطة الأر�سية
التحكم  حمطة  يف  االإم���رات��ي��ني،  املهند�صني  م��ن  متخ�ص�س  ف��ري��ق  ويعمل 
الف�ص�ء  حمطة  م��نت  على  ي�صعد  ف�ص�ء  رائ��د  اأول  َمهمة  الإدارة  االأر���ص��ي��ة، 
املحط�ت  على  وتوزيعه�  املعلوم�ت  وا�صتقب�ل  التوا�صل  خالل  من  الدولية، 

االأر�صية االأخرى، والتي ت�صمل 4 حمط�ت.
وق�ل املهند�س عدن�ن الري�س، مدير برن�مج املريخ 2117 يف مركز حممد بن 
را�صد للف�ص�ء، وم�صوؤول املحطة االأر�صية “اإن مهمة فريق املحطة االأر�صية 
تقوم على التوا�صل مع هزاع املن�صوري اأثن�ء وجوده على منت حمطة الف�ص�ء 
الدولية، اإ�ص�فة اإىل مت�بعة خطة العمل والن�ص�ط اليومي لرائد الف�ص�ء من 

خالل التوا�صل اليومي �صب�ح كل يوم«.
املعلوم�ت  ا�صتقب�ل  ع��ن  م�صوؤولة  �صتكون  االأر���ص��ي��ة  “املحطة  اأن  واأ���ص���ف، 
�صيجريه�  التي  العلمية،  التج�رب  نت�ئج  اإىل  اإ�ص�فة  وال�صور،  والفيديوه�ت 
رائد الف�ص�ء االإم�راتي، هزاع املن�صوري، على منت حمطة الف�ص�ء الدولية«. 
وت�بع، اأن الفريق �صيكون م�صوؤوال عن االأحداث التي تبث مب��صرة من حمطة 
الف�ص�ء الدولية، وذلك ب�لتع�ون مع وك�الت ف�ص�ء ع�ملية؛ و�صيتوزع الفريق 
على حمط�ت يف خمتلف اأنح�ء الع�مل، م�صيف� اأن “املحطة الرئي�صية يف مركز 
حممد بن را�صد للف�ص�ء بدبي �صتعمل على جمع املعلوم�ت وتوزيعه� على ب�قي 
املحط�ت«. واأو�صح، اأن مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء، وقع اتف�قية تع�ون مع 
داخل  الالأر�صي،  لبن�ء حمطة لال�صلكي  الال�صلكي،  لهواة  االم���رات  جمعية 
اأثن�ء وجوده على منت حمطة  اإم�راتي  اأول رائد ف�ص�ء  املركز للتوا�صل مع 
الف�ص�ء الدولية، م�صريا اإىل اأنه مت جتربته� يف ات�ص�ل مب��صر مع رائد ف�ص�ء 

رو�صي موجود ح�لي� على منت حمطة الف�ص�ء الدولية.
واأ�ص�ر اإىل هن�ك اأكرث من طريقة للتوا�صل مع هزاع املن�صوري؛ منه� ب�ل�صوت 
وال�صورة عن طريق بث الفيديو املب��صر يف االأن�صطة التعليمية ومنه� ب�ل�صوت 
لتدريب�ت  خ�صع  االإم���رات��ي،  االأر�صية  املحطة  “فريق  اأن  واأو���ص��ح،   .« فقط 
اخل��صة  العلم�ي�ت  اإدارة  كيفية  على  االأوروب��ي��ة،  الف�ص�ء  وك���ل��ة  يف  مكثفة 
برواد الف�ص�ء املتواجدين على منت املحطة الدولية، اكت�صبوا خالله� العديد 

امله�رات واخلرات الالزمة الإدارة مهمة اأول رائد ف�ص�ء اإم�راتي«.

مبا�سر من حمطة الف�ساء الدولية
“�صيكون  اأن��ه  �صحفي،  موؤمتر  خ��الل  للف�ص�ء،  را�صد  بن  حممد  مركز  اأّك��د 
حمطة  اإىل  االإط���الق  عملية  ملت�بعة  امل��رك��ز؛  مقر  يف  خم�ص�س  مك�ن  هن�ك 
بنقل  امل��رك��ز  �صيقوم  كم�  االأر�����س؛  اإىل  الهبوط  وك��ذل��ك  ال��دول��ي��ة،  الف�ص�ء 
املن�صوري، خالل تواجده على منت حمطة الف�ص�ء الدولية،  مب��صر لهزاع 
واأخرى  �صيكون �صوت و�صورة  بع�صه�  من خالل عدد من اجلل�ص�ت احلية، 
ب�ل�صوت، فيم� تقوم “موؤ�ص�صة االإم�رات” ب�إدارة هذه الفع�لي�ت التي �صتجمع 

الطالب واجلمهور«. 

جت�رب علمية
وتنق�صم املهمة العلمية، التي �صيقوم به� هزاع املن�صوري اإىل ثالث حم�ور: 
املحور االأول ي�صمل التج�رب العلمية والتي مت حتديده� ب�لتع�ون مع �صرك�ء 
الف�ص�ء  ا�صتك�ص�ف  ووك�لة  )اإي�ص�(،  االأوروبية  الف�ص�ء  وك�لة  منهم   ع�مليني 
الي�ب�نية )ج�ك�ص�( ووك�لة الف�ص�ء الرو�صية )رو�صكو�صمو�س(؛ وي�صمل املحور 
الف�ص�ء”، وهي جت�رب علمية ب�صيطة مت  “العلوم يف  الث�ين جت�رب مب�درة 
الث�لث،  امل��ح��ور  ي�صمل  فيم�  ال��دول��ة،  يف  امل��درا���س  منهج  على  بن�ء  اختي�ره� 
املب�درات التعليمية، ب�لتن�صيق مع وك�لة الف�ص�ء االأوروبية وووك�لة ا�صتك�ص�ف 

الف�ص�ء الي�ب�نية )ج�ك�ص�(.
االإم�رات  لرن�مج  التعليمية  املب�درات  فريق  رئي�س  الرفيع،  نورة  واأو�صحت 
اأن االإع��داد للتج�رب العلمية، التي �صتجرى يف الف�ص�ء، بداأ  لرواد الف�ص�ء، 
ب�إطالق مركز حممد بن را�صد للف�ص�ء مب�درة “العلوم يف الف�ص�ء” لطالب 
االأج��ي���ل اجلديدة  لتمكني  امل��رك��ز؛  م��ن م�ص�عي  انطالق�ً  ال��دول��ة؛  م��دار���س 
من  جمموعة  اختي�ر  مت  حيث  الف�ص�ء؛  بعلوم  االهتم�م  على  وت�صجيعهم 
على  لتنفيذه�  االأر���س؛  على  املدار�س  طالب  نفذه�  التي  العلمية  التج�رب 

منت املحطة الدولية.
وكيم�ئية،  وبيولوجية  فيزي�ئية  ت�صمل جت���رب  علمية،  16 جتربة  وجت��رى 
بينه� 6 جت�رب �صتجرى يف بيئة منعدمة اجل�ذبية تقريب�، على منت حمطة 
املوؤ�صرات احليوية جل�صم  الف�ص�ء الدولية، �صيتم من خالله� درا�صة تف�عل 
االإن�ص�ن داخل املحطة مق�رنة ب�لتج�رب التي اأجريت على االأر�س، وهي املرة 
املنطقة  من  �صخ�س  على  االأب��ح���ث  من  النوع  ه��ذا  فيه�  �صيتم  التي  االأوىل 

العربية.
القلب واالأوعية  امل�صتقل لنظ�م  التنظيم  العلمية، درا�صة  التج�رب  وتت�صمن 
الدموية، ودين�ميك� الدم املركزية، وت�أثري عوامل رحلة الف�ص�ء على التوزيع 
وتكوين  العظ�م،  ح�لة  موؤ�صرات  ودرا���ص��ة  القلب،  انقب��ص�ت  لط�قة  املك�ين 
قبل  الف�ص�ء  رواد  يف  ال�صم�ء  الغدد  وتنظيم  اجل�صم، 
اإىل  اإ�ص�فة  الق�صري،  امل��دى  على  الرحلة  وبعد  واأث��ن���ء 

ت�أثري الغذاء على العظ�م.
وكف�ءة  العمل  اآل��ي���ت  درا���ص��ة  �صيتم  ذل��ك  اإىل  اإ���ص���ف��ة 
خمتلف التدابري امل�ص�دة �صد اال�صطراب�ت يف الن�ص�ط 
احلركي لرائد الف�ص�ء يف ظروف الطريان الف�ص�ئي، 
اخلالي�  من��و  على  ال�صغرى  اجل�ذبية  ت���أث��ري  ودرا���ص��ة 
البذور  اإنب�ت  الدقيقة واجلين�ت، ومعدالت  والك�ئن�ت 
وال��ف��ط��ري���ت وال��ط��ح���ل��ب وت���أث��ري امل�����ص���دات احليوية 
يف  االأ�ص��صية  الكيمي�ئية  والتف�عالت  البكرتي�،  على 

الف�ص�ء.
و�صيتم خالل رحلة ال�8 اأي�م، على منت حمطة الف�ص�ء 
الدولية، درا�صة ت�صور واإدارك الوقت عند رائد الف�ص�ء، 
معدة  مت���ري��ن  خ��الل  م��ن   ،VR ن��ظ���رات  ب��صتخدام 
م�صبق� لقي��س مدى اإدراك الوقت و�صرعته يف الف�ص�ء مق�رنة ب�الإدارك على 
�صطح االأر�س. ومن بني التج�رب، �صيجرى التحقق من �صلوك ال�صوائل حتت 
اجل�ذبية، ودرا�صة اأثر العي�س على املدى الطويل يف الف�ص�ء على تقدم ال�صن؛ 
حيث �صت�صف نت�ئج التجربة بدقة ت�أثري العالمة البيولوجية اجلينية لتقدم 
ال�صن ب�لتعر�س لالإ�صع�ع اأثن�ء الرحالت الف�ص�ئية املطولة؛ مم� �صي�ص�عد يف 

ك�صف العالقة بني التغريات اجلينية، وعملية التقدم ب�ل�صن عند الب�صر.
املن�صوري،  ه��زاع  �صيجره�  التي  العلمية،  “التج�رب  اأن  “الرفيع”،  واأك��دت 
اإم�راتي، على منت حمطة الف�ص�ء الدولية، �صت�صهم ب�صكل  اأول رائد ف�ص�ء 
كبري يف اإثراء التقدم العلمي خلدمة الب�صرية، اإ�ص�فة اإىل حتقيق املزيد من 

االإجن�زات يف �صن�عة وعلوم واأبح�ث الف�ص�ء«.

طبيبة اإماراتية هي طبيب رواد الف�ساء
را���ص��د للطب  ب��ن  ب�لتع�ون م��ع ج�معة حممد  را���ص��د  ب��ن  وق���م مركز حممد 
الف�ص�ء  رواد  كطبيب  ال�صويدي،  حن�ن  الدكتورة  بتعيني  ال�صحية  والعلوم 
لهذه املهمة. وتتوىل د. حن�ن م�صوؤولية الت�أّكد من �صحة رواد الف�ص�ء خالل 
فرتة العزل ال�صحي، و�صوف تت�بع احل�لة ال�صحية للمن�صوري خالل تواجده 
على منت املحطة، و�صتكون من �صمن الفريق الطبي الدويل املخ�ص�س الذي 
�صي�صرف على و�صع هزاع الطبي فور عودته من الف�ص�ء يف مك�ن خم�ص�س 
لفح�س رواد الف�ص�ء عند موقع الهبوط، كم� �صتقوم مبت�بعة ح�لته ال�صحية 
اأ�صت�ذ  ال�صويدي، هي  والدكتورة حن�ن  االأر����س.    اىل  العودة  بعد  م�  لفرتة 
م�ص�عد يف طب االأ�صرة يف ج�معة حممد بن را�صد للطب والعلوم، تخرجت 
العربي  املجل�س  زم�لة  2005، وح�صلت على  ع���م  االإم����رات يف  من ج�معة 
للتخ�ص�ص�ت الطبية والكلية امللكية للمم�ر�صني الع�مني يف طب االأ�صرة ع�م 
2011، كم� ح�صلت على درجة امل�ج�صتري يف ال�صحة الع�مة، ودبلوم يف اإدارة 
لل�صكري،  دب��ي  ومركز  املتحدة  العربية  االإم����رات  دول��ة  من  ال�صكري  مر�س 
ج�معة  من  والقي�دة  واجل��ودة  وال�صالمة  املعلوم�تية  يف  �صه�دة  اإىل  اإ�ص�فة 
ه�رف�رد ع�م 2016، ولديه� العديد من االهتم�م�ت البحثية واملن�صورات يف 

جم�الت ال�صحة ال�صريرية.

حمطة الف�ساء الدولية
جدير ب�لذكر، اأن حمطة الف�ص�ء الدولية، عب�رة عن خمتر عمالق ي�صبح 
 235 م��ن  اأك��رث  ا�صتقبلت  ع���م���ً  الع�صرين  ق��راب��ة  م��دى  وعلى  الف�ص�ء؛  يف 
اأوق�تهم  الف�ص�ء معظم  االآن؛ ويق�صي رواد  18 دولة حتى  رائد ف�ص�ء من 
على متنه� يف اإجراء اأبح�ث علمية متعمقة يف خمتلف التخ�ص�ص�ت العلمية 
املعرفة  تطوير  بهدف  االأر���س  وعلوم  والبيولوجية  والفيزي�ئية  الف�ص�ئية 
اإليه�  الو�صول  يكن  ا�صتك�ص�ف�ت علمية مل  اإىل  والتو�صل  االإن�ص�نية  العلمية 
ممكن�ً على �صطح االأر�س. يحظى برن�مج االإم�رات لرواد الف�ص�ء بدعم مب��صر 
التمويلي  ال���ذراع  املعلوم�ت  وتقنية  االت�ص�الت  قط�ع  تطوير  �صندوق  من 
للهيئة الع�مة لتنظيم قط�ع االت�ص�الت، وُيعتر هذا ال�صندوق، الذي اأطلق 
يف ع�م 2007، االأول من نوعه يف منطقة ال�صرق االأو�صط، ويهدف اإىل دعم 
جهود البحث والتطوير يف قط�ع االت�ص�الت يف الدولة، واإثراء ودعم وتطوير 

اخلدم�ت التقنية وتعزيز اندم�ج الدولة يف االقت�ص�د الع�ملي.

لب�سط الأمن والطاأنينة يف املجتمع 
�ضرطة راأ�س اخليمة تعيد توزيع دورياتها اجلنائية واملرورية م�ضاء  

التاريخي احلدث  عن  تف�سلنا  يومًا   30

عام من االإجنازات يتوج بانطالق اأول رائد ف�ضاء اإماراتي اإىل حمطة الف�ضاء الدولية
علم الإمارات، و�سورة للمغفور له ال�سيخ زايد، و»ق�ستي« لل�سيخ حممد بن را�سد �ست�سل الف�ساء 

• يو�سف ال�سيباين: 
مهمة اأول رائد 
ف�ساء اإماراتي 
عربي حدثًا 
تاريخيًا بكل 

املقايي�ض 

• �سامل املري: 
»هزاع املن�سوري« 

اأول عربي 
ي�سارك يف 

الأبحاث العلمية 
بالف�ساء

• التجارب العلمية 
انطالقة اإماراتية نحو 

اإثراء املجتمع العلمي من 
خالل اأول رائد ف�ساء 

من املنطقة العربية يف 
حمطة الف�ساء الدولية
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب

بيان الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

بيان التغيريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

 

 جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال كي بي إم جي لوار
 كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

 العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات

١

 
 
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

 كورنيش أبوظبي، أبوظبي 
 +٩٧١) ٢( ٦٣٢٧٦١٢+، فاكس: ٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فرع أبوظبي – بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينيةالرئيس التنفيذي  /السيد
 

 البيانات المالية دقيق تالتقرير حول 
 

 الرأي 
 

ي فرع أبوظب –لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لبنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 
ألرباح أو ا، وبيانات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١")، التي تتألف من بيان المركز المالي كما في البنك("

الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 .أخرى ةومعلومات إيضاحي لسياسات المحاسبية الهامةاذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 

 
في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز 

ً للمعايير الدولية  للبنكالمالي  وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
 إلعداد التقارير المالية.

 أساس إبداء الرأي
 

نفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في لقد قمنا بت
ن من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية ع مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات الماليةفقرة 
الدولية  معايير األخالقيةوفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس ال البنك

للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات 
ً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك  العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد  المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن
 أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

 
 أمر آخر

 
 ٣١نود لفت االنتباه إلى حقيقة أنه تم تمديد تاريخ تقرير مدققي الحسابات المستقلين، الصادر في 

لتوضيح المعلومات الجديدة  ٢٠١٩يوليو  ٨حول هذه البيانات المالية، إلى تاريخ  ٢٠١٩مارس 
ما ب المستلمة فيما يتعلق بإحدى حاالت التعرض االئتماني لدى البنك حيث تم رصد مخصص إضافي

 المالية"."األدوات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩يتوافق مع المعيار رقم 
 

 عن البيانات المالية ومسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلدارة 
 

ً للمعايير الدولية إلعداد  المالية بصورةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات  عادلة وفقا
 يثالمالية بحالتقارير المالية، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات 

 تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
 

 

 جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال كي بي إم جي لوار
 كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

 العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات

٢

 
 

فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 
مدققي الحسابات المستقلين تقرير

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 
 

 (تابع)عن البيانات المالية ومسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلدارة 
 

على مواصلة أعمالها وفقاً  البنكتكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة  المالية،عند إعداد البيانات 
لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام 

ا أو أو إيقاف عملياته البنكمبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
 لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك.

 
 .للبنكمسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ولو الحوكمة يتحمل مسؤ

 
 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

 
شكل ب المالية،تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات 

مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي 
الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس 

دائماً أي  ف تكتشفضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سو
خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان 
من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي 

 المالية.يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات 
 

التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك  كجزء من أعمال
 المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

 
 ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ

سبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المنا
ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن 
االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي 

ريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تح
 
 فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة

.للبنكللظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 

ات المحاسبية تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدير
واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

 
 التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد

ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق 
على مواصلة أعماله وفقاً  البنكباألحداث أو الظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة 

االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت  لمبدأ
االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو نقوم 

 مبتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي ت
الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف 

وفقاً لمبدأ االستمرارية. عن مواصلة أعماله البنكالمستقبلية قد تتسبب في توقف 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥

 
 بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ١١٫٩٦٠ ١٨٫٧٠٨ ٢٠ المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إيرادات الفوائد
 )٥١٥( )٣٣٠( ٢١ مصروفات الفوائد

  ----------------- ----------------- 
 ١١٫٤٤٥ ١٨٫٣٧٨  صافي إيرادات الفوائد

    
 ٦٫٦٩٥ ٦٫٥٦٢ ٢٢ إيرادات الرسوم والعموالت

 ١٫٤٠٠ ٢٫٠٠٣ ٢٣ إيرادات تشغيلية أخرى
  ----------------- ----------------- 
 ١٩٫٥٤٠ ٢٦٫٩٤٣  تشغيليةاليرادات اإل
  ----------------- ----------------- 

 )٧٫٠٤٣(  مصروفات الموظفين
 
)٥٫٨٥٤( 

 )٣٦٨( )٣٦٣( ١٣ االستهالك
 )٤٫٢٤٣( )٣٫٦٤٠(  المصروفات التشغيلية األخرى

  ----------------- ----------------- 
 )١٠٫٤٦٥( )١١٫٠٤٦(  المصروفات التشغيلية

  ----------------- ----------------- 
 ٩٫٠٧٥ ١٥٫٨٩٧  القيمة انخفاض خسائرصافي  قبل رباحاأل
    

 )٧٤٤( )١٠٫٧٩٤(  وسلفياتقروض قيمة صافي خسائر انخفاض 
  ---------------- ---------------- 

 ٨٫٣٣١ ٥٫١٠٣  لسنةالشاملة لإجمالي اإليرادات 
  ======= ======= 
    

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٦٣إلى  ٨من تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .٣ إلى ١ات من مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

  

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

اإي�ساحات حول البيانات املالية

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٦

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الــــــــــرأسم
المركز 
 الرئيسي

 تياطيــــاالح
 انونيـــــقـال

احتياطي 
 انخفاض قيمة

المخصص 
 العام

 احــــــاألرب
 ماليـــاإلج محتجزةــال

 ألف درهمألف درهم درهمألف ألف درهمألف درهم
      

 ١٩١٫٩٤٤ ١٣٣٫٩٢٣ - ١٥٫٥٢١ ٤٢٫٥٠٠ ٢٠١٧يناير  ١في  كماالرصيد 
      

 ٢٠٠٫٠٠٠ - - - ٢٠١٧٢٠٠٫٠٠٠رأس المال اإلضافي خالل 
      

 ٨٫٣٣١ ٨٫٣٣١ - - - ٢٠١٧لسنة  الشاملة اإليرادات إجماليواألرباح 
      

 - )٨٣٣( - ٨٣٣ - المحول لالحتياطي القانوني
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 ٤٠٠٫٢٧٥ ١٤١٫٤٢١ - ١٦٫٣٥٤ ٢٤٢٫٥٠٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كماالرصيد 
 ======================== ================ 
      

من المعايير الدولية  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 
 )٤٫٦٧٢( )٤٫٦٧٢( - - -)٤(إيضاح إلعداد التقارير المالية 

     
 ٣٩٥٫٦٠٣ ١٣٦٫٧٤٩ - ١٦٫٣٥٤ ٢٤٢٫٥٠٠ ٢٠١٨يناير  ١في  المعاد بيانه كماالرصيد 

      
    الشاملة اإليرادات إجماليو /الخسائراألرباح

 ٥٫١٠٣ ٥٫١٠٣ - - - ٢٠١٨لسنة    
      

 - )٥١٠( - ٥١٠ - المحول لالحتياطي القانوني
      

 رقم لمعيارنتيجة لتطبيق االحركة في االحتياطي 
 - )٩٠٥( ٩٠٥ - - من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩   
 ----------------- ----------------- --------------- ----------------- ----------------- 

 ٤٠٠٫٧٠٦ ١٤٠٫٤٣٧ ٩٠٥ ١٦٫٨٦٤ ٢٤٢٫٥٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  كماالرصيد 
 ======================= ================ 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٦٣إلى  ٨من تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .٣ إلى ١ات من مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٧

 
 بيان التدفقات النقدية

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 ٨٫٣٣١ ٥٫١٠٣  السنةأرباح
    

    لـ: تسويات
 ٧٤٤ ١٠٫٧٩٤ ١٢ الموجودات المالية قيمة انخفاضمخصص 
 ٣٦٨ ٣٦٣ ١٣ االستهالك 
 ١٢٨ ١٨٢ ١٧ للموظفين تعويضات نهاية الخدمةمخصص 

  ----------------- ----------------- 
  ٩٫٥٧١ ١٦٫٤٤٢ 

    التغير في:
 ٤٣٧ ٤٨٫٤٣٢  القروض والسلفيات

 ٢٠٧ )٨٥٣(  موجودات أخرى
 )١٦٫١٠٢( )٣٢٫٧٤٩(  دائع العمالءو

 ٦٢٨ )٩٦٤(  مطلوبات أخرى
 )٥٥٣( ١٫٠٩١  االحتياطي لدى المصرف المركزي

 - )٦(  تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
  ----------------- ----------------- 

 )٥٫٨١٢( ٣١٫٣٩٢  األنشطة التشغيلية )المستخدم فيالناتج من / ( دالنق صافي
  ----------------- ----------------- 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )١٨١( )١٤٥( ١٣ شراء ممتلكات ومعدات 

  ----------------- ----------------- 
 )١٨١( )١٤٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  ----------------- ----------------- 
    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 ٢٠٠٫٠٠٠ -  زيادة رأس المال
  ----------------- ----------------- 

 ٢٠٠٫٠٠٠ -  تمويليةاألنشطة الالناتج من صافي النقد 
  ----------------- ----------------- 
    

 ١٩٤٫٠٠٧ ٣١٫٢٤٧  في النقد وما يعادله الزيادة صافي
 ١٠٣٫٢٠١ ٢٩٧٫٢٠٨  يناير  ١النقد وما يعادله في 

  ----------------- ----------------- 
 ٢٩٧٫٢٠٨ ٣٢٨٫٤٥٥ ٢٤ ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٦٣إلى  ٨من تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

 .٣ إلى ١ات من مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحإن تقرير 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٩

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 السياسات المحاسبية الهامة ٣

 
 المقدمة في هذه البيانات المالية. السنواتتم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بصورة متسقة على كافة 

 
 المطبقة والمعدلةوالمعايير الجديدةالتفسيرات  (أ)

 
 ٢٠١٤الصادر في يوليو األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ٩المعيار رقم بتطبيق  البنكقام 

 ١ي المبدئ" في تاريخ التطبيق "اإليرادات من عقود مع عمالءمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥والمعيار رقم 
ً مقارنةً بالمعيار  ٩تمثل متطلبات المعيار رقم . ٢٠١٨يناير  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تغييراً جوهريا

يقدم المعيار الجديد تغيرات رئيسية في طريقة محاسبة  ."األدوات المالية: االعتراف والقياس" ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
 .الموجودات المالية وبعض الجوانب المتعلقة بمحاسبة المطلوبات المالية

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، لم يتم  ٩استخدامها عند تطبيق المعيار رقم  البنكنظراً لطريقة التحول التي قرر 

 المقارنة الواردة في هذه البيانات المالية بما يعكس متطلباته. إعادة بيان أرقام
 

ت إيرادات الرسوم والعموال أو قيمة توقيتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لم يؤثر على  ١٥إن تطبيق المعيار رقم 
 ر علىالتأثي. وبالتالي، فإن البنكقبل  الناتجة من العقود مع العمالء والموجودات والمطلوبات ذات الصلة المعترف بها من

 معلومات المقارنة يقتصر على متطلبات اإلفصاح الجديدة.
 

 هذه المعايير بصورة رئيسية إلى ما يلي:ل المبدئي تطبيقاليرجع تأثير 
 
 ) (أ)٣لموجودات المالية (انظر اإليضاح لالزيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بها -
 ٤) و١-(أ٣حات (انظر اإليضامن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩اإلضافية المتعلقة بالمعيار رقم  اإلفصاحات-

  )؛ و٥و
) ٢-(أ٣ين من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (انظر اإليضاح ١٥اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالمعيار رقم -

 .)٢٢و
 

في  لتي تم عرضهاابتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على جميع الفترات  البنكأدناه، قام  التغييرات المبينة باستثناء
 هذه البيانات المالية.

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم  )١-(أ
 
االعتراف)١(

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متطلبات االعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات  ٩يحدد المعيار رقم 

األدوات  ٣٩المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تغيير هام مقارنة بالمعيار  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار رقم تمثل متطلبات ا. المالية: االعتراف والقياس

يقدم المعيار الجديد تغيرات رئيسية في طريقة محاسبة الموجودات المالية وبعض الجوانب المتعلقة  . ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
 .بمحاسبة المطلوبات المالية

 
ي بتطبيق التعديالت الالحقة للمعيار المحاسبالبنك  ية إلعداد التقارير المالية، قاممن المعايير الدول ٩المعيار رقم نتيجةً لتطبيق 

منفصل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ، التي تتطلب عرض "عرض البيانات المالية" ١الدولي رقم 
 طريقة الفائدة الفعلية. إليرادات الفائدة المحتسبة باستخدام

 
األدوات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ٧بتطبيق التعديالت الالحقة للمعيار رقم البنك  الوة على ذلك، قامع

 .تم تطبيقها على معلومات المقارنة، ولكن لم ي٢٠١٨والتي تنطبق على اإلفصاحات المتعلقة بسنة  المالية: اإلفصاحات،
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 ١٠

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 

 (تابع)والمعدلة المطبقة التفسيرات والمعايير الجديدة (أ)
 

 (تابع)المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات  ٩المعيار رقم  )١-(أ
 
تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية)٢(
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصورة عامة بالمتطلبات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي  ٩يحتفظ المعيار رقم 
المتعلقة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية. إال أنه يلغي فئات التصنيف السابقة بموجب المعيار المحاسبي  ٣٩الدولي رقم 
 ات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المحتفظ بها للبيع.للموجود ٣٩الدولي رقم 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي:  ٩بموجب المعيار رقم 

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  وأكالمقاسة بالتكلفة المطفأة، القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 الخسائر. 

 
 ة الموجودات الماليةانخفاض قيم)٣(
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي  ٩يستبدل المعيار رقم 
بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". ينطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد كذلك على بعض عقود التزامات  ٣٩الدولي رقم 
 ضمانات المالية ولكن ال ينطبق على االستثمارات في حقوق الملكية.القروض وال

 
المعيار ة بمقارنمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر  ٩بموجب المعيار رقم 

من  ٩قم لمعيار رطبقاً لانخفاض القيمة . لمزيد من التوضيح حول كيفية تطبيق المصرف لمتطلبات ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
 ).١٠) (ب( ٣اإليضاح  راجعالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 

 
 التحول )٤(
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه: 

 
لية والمطلوبات ا. يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المبشكل عام لم يتم إعادة بيان أرقام فترات المقارنة

ات الحتياطيوامن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة  ٩المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
من  ٩ال تعكس متطلبات المعيار رقم  ٢٠١٧. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة ٢٠١٨يناير  ١كما في 

طبقاً للمعيار  ٢٠١٨التقارير المالية ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة المعايير الدولية إلعداد 
 من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية. ٩رقم 

 
على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق  يتم االحتفاظ فيه باألصل المالي تحديد نموذج األعمال الذي

المبدئي.
 

من المعايير الدولية إلعداد  ٩لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول التغيرات واآلثار الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 .٤و (ب)٣ يناإليضاح راجعالتقارير المالية، 
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 ١١

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 

 (تابع)والمعدلة المطبقة التفسيرات والمعايير الجديدة (أ)
 

 "اإليرادات من عقود مع عمالءمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١٥المعيار رقم  )٢-(أ
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطاراً شامالً لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  ١٥يضع المعيار رقم 
باإليرادات. يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي 

 والتفسيرات ذات الصلة. عقود اإلنشاءات ١١اسبي الدولي رقم والمعيار المح اإليرادات ١٨رقم 
 

بأثر رجعي وفقاً للمعيار  ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ١٥بتطبيق المعيار رقم  البنكقام 
من العقود مع العمالء البنك إيرادات رسوم وعموالت توقيت وقيمة عملية. لم يتأثر  بدائلدون أي  ٨المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية  ١٥من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ينحصر تأثير تطبيق المعيار رقم  ١٥بتطبيق المعيار رقم 
 إلعداد التقارير المالية على متطلبات اإلفصاح الجديدة.

 
 الموجودات والمطلوبات المالية ب)(
 
 االعتراف والقياس المبدئي )١(

 
باالعتراف بالقروض والسلفيات والودائع وأدوات الدين الُمصدرة وااللتزامات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ البنك مبدئياً يقوم 

ة عادية) قفيه. كما يتم االعتراف بجميع األدوات المالية األخرى (متضمنة مبيعات ومشتريات الموجودات المالية التي تتم بطري
 طرفاً لألحكام التعاقدية الخاصة بهذه األدوات.  البنكفي تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي يصبح فيه 

 
 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )٢(

 
 ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من  

 
لقياسه: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وفقاً  

األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين 
 التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 
 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  -
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  -

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 
 
تم تصنيفها ييتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم  

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 
 
إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  -

 الموجودات المالية؛ و 
ي نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصل إذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات -

والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

كل نهائي أن يختار بش للبنكعند االعتراف المبدئي باستثمار في حقوق الملكية ال يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة، يمكن  
 وذلك على أساس كل استثمار على حدة.  عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
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 ١٢

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع) تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )٢(

 
 ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من  

 
 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  

 
بشكل نهائي عند االعتراف المبدئي تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح  البنكعالوة على ذلك، قد يقرر  

أو الخسائر على الرغم من الوفاء بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا 
 محاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذلك.كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية التباين ال

 
 تقييم نموذج األعمال 

 
بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك بشكل  البنكيقوم  

 ي المعلومات التي تم أخذها بعين االعتبار:أفضل الطريقة التي يتم بها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. فيما يل
 
السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل محدد، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  -

ت المالية اتحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل معين ألسعار الفائدة أو التوافق بين فترة استحقاق الموجود
 وفترة استحقاق االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛

 ؛البنككيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة   -
وذج) وكيفية إدارة تلك المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا النم -

 المخاطر؛ و
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن المبيعات في المستقبل. إال أنه  -

 لبنكلال يتم األخذ بعين االعتبار نشاط البيع على حدة ولكن يتم اعتباره جزء من التقييم العام لكيفية تحقيق الهدف المعلن 
 المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. فيما يتعلق بإدارة الموجودات 

 
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ األصلي والفوائد 

 

ألغراض هذا التقييم، يُعرف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي، في حين تُعرف 
ا المقابل للقيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية محددة "الفائدة" على أنه

 ومقابل مخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) وهامش الربح.
 

تبار الشروط التعاقدية باالع البنكفقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ  عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل
لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية 

 التعاقدية بحيث ال يفي األصل بهذا الشرط. 
 

 المصرف بعين االعتبار ما يلي: عند إجراء هذا التقييم، يضع 
 

 األحداث الطارئة التي قد تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ -
 خصائص التمويل؛ -
 الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛ -
 الشروط التي تحدد مطالبة المصرف للتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع)؛ و  -
ائص التي تعدل االعتبار الخاص بالقيمة الزمنية للمال (مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة).الخص -
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع) تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )٢(

 
 (تابع) ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من  

 
بشكل حصري بالمتطلبات الجديدة النخفاض  ٢٠١٨يناير  ١في من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القيم الدفترية للموجودات المالية  ٩يرتبط تأثير تطبيق المعيار رقم 

من المعايير  ٩مطلوبات عند تطبيق المعيار رقم القيمة كما هو موضح أدناه. باستثناء البنود المالية المدرجة في الجدول أدناه، لم يكن هناك تغيرات في القيم الدفترية للموجودات وال
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

 

 
 ٣٩التصنيف بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

)٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩التصنيف بموجب المعيار رقم 

)٢٠١٨يناير  ١( المالية

 

القروض 
والذمم 
المدينة

المحتفظ بها 
لالستحقاق

المتاحة 
للبيع

المحتفظ بها 
لغرض 
الرصيدالمتاجرة

التكلفة 
المطفأة

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

الرصيدالخسائر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم 
          

          الموجودات والمطلوبات المالية
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 

 ٦٧٫٠٤٠ - - ٦٧٫٠٤٠ ٦٧٫٠٤٠ - - - ٦٧٫٠٤٠ العربية المتحدة المركزي   
          

 ١٤٤٫٦٦٠ - - ١٤٤٫٦٦٠ ١٤٤٫٧١٣ - - - ١٤٤٫٧١٣ المستحق من البنوك
          

 ١١٧٫٥٣٩ - - ١١٧٫٥٣٩ ١١٧٫٥٣٩ - - - ١١٧٫٥٣٩ المستحق من المركز الرئيسي
          

 ٢٣٩٫٦٣٢ - - ٢٣٩٫٦٣٢ ٢٣٧٫٢٣٦ - - - ٢٣٧٫٢٣٦ القروض والسلفيات
          

 ١٫٤٩٠ - - ١٫٤٩٠ ١٫٤٩٠ - - - ١٫٤٩٠ موجودات أخرى
          

 ٩٫٦٥٠ - - ٩٫٦٥٠ ٢٫٦٣٥ - - - ٢٫٦٣٥ مطلوبات أخرى
 ----------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 ٥٨٠٫٠١١ - - ٥٨٠٫٠١١ ٥٧٠٫٦٥٣ - - - ٥٧٠٫٦٥٣اإلجمالي
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع) تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية )٢(

 
 ٢٠١٨يناير  ١قبل السياسة المطبقة  

 
 بتصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: البنكيقوم 

 
 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
 من خالل األرباح أو الخسائرالتصنيف بالقيمة العادلة  )١(
 

 بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما:  البنكيقوم 
 

 تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات وتقييمها وعرضها داخلياً على أساس القيمة العادلة؛ أو -
 م توافق محاسبي هام قد يحدث إن لم يتم هذا التصنيف.عندما يؤدي التصنيف إلى إنهاء أو تقليل عد -

 
 المحتفظ بها للمتاجرة )٢(
 

بهدف البيع على المدى القريب،  البنكالموجودات المحتفظ بها لغرض المتاجرة، هي الموجودات التي يستحوذ عليها 
 أو التي يتم االحتفاظ بها كجزء من محفظة تدار من أجل تحقيق أرباح قصيرة األجل.

 
 ال يتم إعادة تصنيف الموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بعد االعتراف المبدئي.

 
 القروض والذمم المدينة

 
سات والمؤس البنوكتشتمل القروض والذمم المدينة على النقد واألرصدة المصرفية لدى المصارف المركزية والمستحق من 

المالية والقروض والسلفيات. تمثل القروض والذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير 
 يعها مباشرة أو على المدى القريب.يعتزم البنك بمدرجة في سوق نشط والتي ال 

 
 المحتفظ بها لالستحقاق

 
ذات دفعات ثابتة او قابلة للتحديد وتواريخ  مشتقةإن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي موجودات غير 

 القدرة والنية لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. البنكاستحقاق ثابتة بحيث يكون لدى 
  

 المتاحة للبيع
 

بيع، عندما ال يتم تصنيف تلك الموجودات كقروض وذمم مدينة أو تصنف كمتاحة لل مشتقةموجودات مالية غير  البنكلدى 
استثمارات محتفظ بها لالستحقاق أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. من المقرر أن يتم االحتفاظ 

متعلقة ولة استجابة لتقلبات السوق الوقد يتم بيعها مستقبالً إلدارة متطلبات السي محددبالموجودات المتاحة للبيع ألجل غير 
 بمعدالت الفائدة أو أسعار الموجودات المالية.
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 إعادة التصنيف )٣(

 
مال الخاص لنموذج األع البنكال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً لالعتراف المبدئي بها، إال في فترة الحقة لتغيير 

 به من أجل إدارة الموجودات المالية.
 

لعادلة من خالل ة امطلوباته المالية باستثناء الضمانات المالية والتزامات القروض إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيم البنكيصنّف 
 األرباح أو الخسائر.

 
 إيقاف االعتراف )٤(

     
 الموجودات المالية

 
بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي  البنكيقوم 

أو عندما يقوم بنقل األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو عندما 
 ة أو يحتفظ بها بصورة فعلية وال يحتفظ بسيطرته على األصل. كافة مخاطر وامتيازات الملكي البنكال ينقل 

 
عند إيقاف االعتراف بأصل مالي ما، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء الذي تم 

عليها ناقصاً أي التزام  ) الثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جديدة تم الحصول١إيقاف االعتراف به من األصل) ومجموع (
) أية أرباح أو خسائر متراكمة تم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف به ضمن ٢جديد مفترض) و (

 األرباح أو الخسائر.
 

، فإن أية أرباح / خسائر متراكمة تم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق ٢٠١٨يناير  ١اعتباًرا من 
بسندات الملكية االستثمارية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، لم يتم االعتراف بها ضمن 

اف االعتراف بهذه السندات. يتم االعتراف بأي حصة من الموجودات المالية المحولة المؤهلة األرباح أو الخسائر عند إيق
 بإنشائها أو االحتفاظ بها على أنها أصل أو التزام منفصل. البنكإليقاف االعتراف والتي يقوم 

 
ولكنه  ازات ملكية الموجودات المالية،من خاللها باالحتفاظ أو بتحويل كافة مخاطر وامتي البنكبالنسبة للمعامالت التي ال يقوم 

االعتراف بالموجودات إلى مدى مشاركته فيها، التي يتم تحديدها بالمدى  البنكيحتفظ بالسيطرة على هذه الموجودات، يواصل 
 الذي يتعرض فيه لتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.

 
 المطلوبات المالية  

 
 ت المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها.بإيقاف االعتراف بالمطلوبا البنكيقوم 
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 التعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية )٥(

 
 الموجودات المالية

 
شكل جوهري. لمعدل مختلفة ببتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل ا البنكإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، يقوم 

كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل جوهري، تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي  في حال
إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة زائداً أي  منتهية. ويتم في هذه الحالة

 تكاليف مستحقة للمعاملة. يتم احتساب أي أتعاب مقبوضة في إطار التعديل على النحو التالي:
 
المعاملة  اب التي تمثل استرداداً لتكاليفيتم إدراج األتعاب التي يتم مراعاتها عند تحديد القيمة العادلة لألصل الجديد واألتع •

 المستحقة ضمن القياس األولي لألصل؛ و
 
 االعتراف.إيقاف يتم إدراج األتعاب األخرى ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر عند  •
 

تعديل هو زيادة فرصة استعادة ، عادة يكون هدف العند مواجهة المقترض لصعوبات ماليةً إذا تم تعديل التدفقات النقدية 
يقة يخطط لتعديل أصل مالي بطر البنكالشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة جوهرياً. إذا كان 

سوف ينتج عنها تنازل عن التدفقات النقدية، بعد ذلك فأنه أول ما يضع في االعتبار ما إذا كان ينبغي شطب جزء من األصل 
ة على نتيجة التقييم الكمي وطرق عدم الوفاء عادة بمعايير إيقاف االعتراف في مثل هذه قإجراء التعديل. تؤثر هذه الطريل قب

 الحاالت.
 

إذا لم يؤدي تعديل أصل مالي تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى إيقاف 
أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام طريقة معدل  البنكاالعتراف باألصل المالي، عندئذ يقوم 

وم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر للتعديل ضمن األرباح أو الخسائر. بالنسبة الفائدة الفعلي لألصل ويق
للموجودات المالية ذات أسعار فائدة متغيرة، يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي المستخدم في حساب األرباح أو الخسائر بما يعكس 

يتم إطفاء أي تكاليف أو رسوم متكبدة باإلضافة إلى األتعاب المستلمة  الشروط الراهنة السائدة في السوق في وقت التعديل.
 في إطار تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل على مدى الفترة المتبقية لألصل المالي المعدل.

 
باإلضافة إلى خسائر إذا تم إجراء هذا التعديل بسبب صعوبات مالية يواجهها المقترض، يتم عرض األرباح أو الخسائر 

 انخفاض القيمة. في حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فائدة محتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل جوهري.  البنكإذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي، يقوم 
قات النقدية مختلفة بشكل جوهري، عندئذ تعتبر الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي في حالة إن كانت التدف

 األصلي منتهية. ويتم في هذه الحالة إيقاف االعتراف باألصل المالي األصلي واالعتراف بأصل مالي جديد بالقيمة العادلة.
 

الية يوجهها المقترض ولم يتم إيقاف االعتراف باألصل، عندئذ إذا تم تعديل الشروط الخاصة بأصل مالي بسبب صعوبات م
 يتم قياس انخفاض قيمة األصل باستخدام معدل الفائدة ما قبل التعديل.
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 القياس الالحق )٦(

 
 تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 
القياس الالحقالفئة

  
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر
ً بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف  يتم قياس تلك الموجودات الحقا

أو إيرادات  فوائدبصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي 
.توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر

ً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة يتم الحقا
الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. 

وأرباح وخسائر صرف العمالت يتم االعتراف بإيرادات الفائدة 
األجنبية وانخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف 
بأية أرباح أو خسائر، ناتجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األرباح أو 

.الخسائر

استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى

بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات يتم الحقاً قياس هذه الموجودات 
الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بأرباح وخسائر 
صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة ضمن األرباح أو 
الخسائر. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن 

 تتم إعادة تصنيفاإليرادات الشاملة األخرى. عند إيقاف االعتراف، 
في اإليرادات الشاملة األخرى إلى  األرباح والخسائر المتراكمة

األرباح أو الخسائر.

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
اإليرادات الشاملة األخرى

ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم االعتراف  يتم الحقا
ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل  بتوزيعات األرباح كإيرادات

إيرادات توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة 
االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى ضمن 
اإليرادات الشاملة األخرى وال يتم مطلقاً إعادة تصنيفها إلى األرباح 

.أو الخسائر
 

 المقاصة )٧(
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز ، ٣٢طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
حق قانوني بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديه الرغبة في التسوية على  البنكالمالي وذلك فقط عندما يكون لدى 

 ة االلتزام بصورة متزامنة.أساس صافي المبلغ أو بيع األصل وتسوي
 

معايير الدولية إلعداد التقارير الذلك تُجيز يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي القيمة وذلك فقط عندما 
  المالية أو عندما تتعلق باألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت المماثلة.
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 قياس التكلفة المطفأة )٨(

 
تتمثل التكلفة المطفأة ألي أصل أو التزام مالي في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، 

زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المعترف ناقصاً المسدد من المبلغ األصلي، 
 به مبدئياً وقيمة االستحقاق، ناقصاً أي انخفاض في القيمة.

 
 قياس القيمة العادلة )٩(
 

ن لتزام ما في معاملة منتظمة بيفي المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو دفعه لتحويل ا‘ القيمة العادلة’تتمثل 
في ذلك  نكللبالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 

التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  قوم البنكيعندما يكون ذلك متاحاً، 
أنه نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على 

 معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.  
 

أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات  البنكستخدم يوق نشط، عندما ال يكون هناك سعر مدرج في س
الصلة بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل 

 التي كان ليضعها باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
 
وع أي القيمة العادلة للثمن المدف -كون سعر المعاملة عادةً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئيي

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على  البنكأو المقبوض. عندما تقرر 
ألسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم القيمة العادلة بواسطة ا

فقط بيانات من السوق الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق 
المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان األرباح أو الخسائر على بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر 

أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة 
 أو يتم إنهاء المعاملة.

 
لى بإدارتها عيقوم البنك ة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرض

أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي 
م تخصيص تلك مركز طويل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. يت

التسويات على مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار 
 المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة في المحفظة. 

 
 موجودات ومراكزطلب، يقوم البنك بقياس الوأسعار عرض  أسعارفي حال كان لألصل أو االلتزام المقاس بالقيمة العادلة 

 المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.بينما يتم قياس  طويلة األجل بسعر العرض
 

باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث يقوم البنك 
 خاللها التغيير.  
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية )١٠(

 
 ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي  ٩يستبدل المعيار رقم 

بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". سوف يتم تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية  ٣٩الدولي رقم 
لمعيار قاً لطبجودات العقود واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. المقاسة بالتكلفة المطفأة ومو

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي  ٩رقم 
 .٣٩الدولي رقم 

 
باالعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من  البنكيقوم 

 خالل األرباح أو الخسائر:
 
 الموجودات المالية التي تمثل أدوات تمويل؛ -
 أدوات مصدرة خارج الميزانية العمومية؛ و -
 عقود الضمانات المالية الُمصدرة. -
 
 يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية. ال
 

يشمل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهج يتكون من ثالث مراحل يرتكز على التغير في الجودة االئتمانية للموجودات 
ر عن السداد لنقد المتعلق بحاالت التعثالمالية منذ االعتراف المبدئي. تعكس خسائر االئتمان المتوقعة القيمة الحالية للعجز في ا

) على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بناء على التراجع االئتماني ٢) على مدى فترة االثنى عشر شهراً التالية أو (١إما (
 البداية. من
 
وف يتم قيد مبلغ في حالة عدم وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، س – ١طبقاً للمرحلة -

  شهراً. ١٢يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن ال تعتبر األدوات  – ٢طبقاً للمرحلة -
جحة ى المدة المرالمالية قد تعرضت النخفاض ائتماني، سوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة بناء عل

 الحتمالية التعرض للتعثر. 
 
في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، سوف يتم تصنيف هذه  – ٣بموجب المرحلة -

األدوات المالية كأدوات تعرضت النخفاض ائتماني وسوف يتم قيد مبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر 
  .الماليةالموجودات 

 
 
 
 
 
 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٠

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع)انخفاض قيمة الموجودات المالية  )١٠(

 
 (تابع)٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
ختلف يويتطلب استخدام النماذج.  ينطوي على درجة من التعقيدإن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر 

الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة ومرور  التغيرات في ظروف السوق، والتدفقات النقدية المتوقعةالتعرض حسب 
ثر وعالقات التع، ذات الصلةالخسائر  ومعدالتالسداد تأخر في المزيد من التقديرات حول احتمال حدوث الموجودات تتطلب 

والخسائر  احتمالية التعثر والتعرضات عند التعثر مبين األطراف المقابلة. يقوم البنك بقياس خسائر االئتمان المتوقعة باستخدا
في حال التعثر.

ف الحتمالية التعرض لمخاطر وكيتقديرات لمخاطر  ووضعحليل البيانات التي تم جمعها البنك نماذج إحصائية لت يستخدم
ن السداد ع العجزالعالقات بين التغيرات في معدالت  وتحليليتضمن التحليل تحديد يمكن أن يتغير ذلك مع مرور الوقت. 

 التي يتعرض لها البنك. ، عبر مختلف المناطق الجغرافيةالكلي الرئيسية والتغيرات في عوامل االقتصاد
 

ناًدا استند التعثر معايير الخسائر ع. يقوم البنك بتقدير في حال التعثرالمحتملة تتمثل الخسائر في حال التعثر في حجم الخسائر 
يمة قتأخذ نماذج الخسائر عند التعثر في االعتبار لمطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة. إلى تاريخ معدالت استرداد 

 .ة وتكلفة االسترداد المرتبطة بهالضمان المتوقع
 

 العوامل االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية والسيناريوهات المتعددة
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقدير عادل ومرجح لخسائر االئتمان بناء على االحتمالية  ٩يتطلب المعيار رقم 
النتائج المحتملة الذي يتضمن التنبؤات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية. يجب إدراج العوامل من خالل تقييم نطاق 

االقتصادية العامة والمعلومات االستشرافية ضمن عملية قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد ما إذا كان هناك زيادة جوهرية 
ضح عملية قياس خسائر االئتمان المتوقعة في كل فترة تقرير معلومات في مخاطر االئتمان منذ تقديم االئتمان. يجب أن تو

مناسبة ومدعمة بأدلة في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية والتنبؤات المتعلقة بالظروف االقتصادية 
 المستقبلية.

 
 الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني  
 

في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض القيمة.  البنكيقوم 
يعتبر األصل المالي تعرض النخفاض ائتماني عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية 

  المقدرة لألصل المالي.
 

 تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالي: 
 أزمة مالية حادة للمقترض أو الُمصدر؛ -
 اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد؛ -
 ليقبلها في ظروف أخرى؛ البنكوفقاً لشروط ما كان  البنكإعادة جدولة قرض أو سلفة من قبل -
 عادة هيكلة مالية أخرى، أويتعرض إلصبح من المرجح أن العميل سيشهر إفالسه أو أن ي-
 عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب أزمات مالية.-
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 ٢١

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع)انخفاض قيمة الموجودات المالية  )١٠(

 
 (تابع)٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 

 
 الحكم االئتماني القائم على الخبرة 

 
لى الخبرة باستخدام حكمه االئتماني القائم ع البنكمخصص خسائر االئتمان المتوقعة أن يقوم بفيما يتعلق  البنكتتطلب منهجية 

 في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في جميع فترات التقارير.    تناولهاليشمل التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم 
 

من المعايير الدولية  ٩لتقييم االنخفاض في القيمة متطابق مع توجيهات المعيار رقم  البنكال يزال تعريف التعثر الذي يتبعه 
إلعداد التقارير المالية، دون اللجوء إلى االفتراضات، كما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية. إن السياسة المتعلقة بشطب 

 معامالت التمويل ظلت دون تغيير.
 

 الشطب 
 

ً أو كلياً) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالستـرداد. ويتم ذلك عادةً يتم شطب القروض وسندات الد ين (سـواء جزئيـا
قد اتبع كافة اإلجراءات القانونية والتصحيحية الالزمة لتحصيل المبالغ من العمالء. إال أن الموجودات  البنكعندما يكون 

 ق. بشأن استرداد المبلغ المستحاللتزام بإجراءات البنك إلجراءات تنفيذية بغرض االمالية التي يتم شطبها تظل خاضعة 
 

 العمر المتوقع 
 

تمان. كما يجب لمخاطر االئ البنكباعتباره أقصى فترة تعاقدية يتعرض خاللها  البنكعند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، يأخذ 
األخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية عند تحديد الفترة المتوقعة، بما في ذلك خيارات الدفع مقدماً وخيارات التمديد 

 والتجديد.
 

 متطلبات مخصص مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 

، ٢٠١٨أبريل  ٣٠المؤرخ  CBUAE/BSD/٤٥٨/٢٠١٨دة رقم وفقاً للتعميم الصادر من مصرف اإلمارات العربية المتح
إذا كان مجموع مخصص خاص ومخصص عام/جماعي مجتمعين أكبر من مخصص انخفاض القيمة المحتسب بموجب 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإنه يجب تحويل الفرق إلى "احتياطي انخفاض القيمة" بشكل  ٩المعيار رقم 
من األرباح المحتجزة. كما يجب قسمة احتياطي انخفاض القيمة إلى ما ينتمي إليه الفرق في مخصص خاص ومخصص تناسبي 

 عام / جماعي. لن يكون احتياطي انخفاض القيمة متاحاً لدفع توزيعات األرباح.
 

 تعريف التعثر 
 

 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  البنكيعتبر 
 
دون  البنكيكون من غير المحتمل، ألسباب مالية أو غير مالية، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه -

 التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو  البنكلجوء 
َ  ٩٠لمدة تزيد عن  البنكيعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه -  . يوما
 باالعتبار المؤشرات التالية: البنكعند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، يأخذ -

 مثل اإلخالل المادي بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية .١
 ؛ البنكتجاه الجهة المصدرة مثل التأخر عن السداد أو عدم سداد التزام آخر من قبل نفس  –مؤشرات كمية .٢
 لياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.بناًء على البيانات المعدة داخ.٣
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 ٢٢

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية ب)(

 
 (تابع)انخفاض قيمة الموجودات المالية  )١٠(

 
   ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل 

 
في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس إن المدخالت المستخدمة 

التغيرات في الظروف.

يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة، لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 
لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود الموجودات المالية غير المسجلة با

دليل موضوعي على حدوث خسائر بعد االعتراف المبدئي باألصل وأن لهذه الخسائر تأثيراً على التدفقات النقدية المستقبلية 
 للموجودات التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة. 

 
وضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على األزمة المالية المؤثرة للمقترض أو الُمصدر، أو التعثر تشتمل األدلة الم

 لبنكابناء على شروط لم يكن  البنكأو التأخر في السداد من قبل المقترض، أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل 
سوق  عدم وجودات على أن المقترض أو الُمصدر سيشهر إفالسه، أو ليأخذها في االعتبار في ظل ظروف أخرى، أو مؤشر

نشط لألداة، أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل 
اإلضافة . بالبنكاد في المقترضين أو الُمصدرين في المجموعة، أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التوقف عن السد

إلى ذلك، يعتبر االنخفاض الجوهري أو طويل المدة في القيمة العادلة لالستثمار في سند ملكية عن تكلفته، دليالً موضوعياً 
 على االنخفاض في قيمته.

 
ظ بها حتى تاريخ حتففي االعتبار الدليل على انخفاض القيمة للقروض والسلفيات واألوراق المالية االستثمارية الم البنكيضع 

االستحقاق على المستوى الفردي والجماعي. تم تقييم كافة الموجودات الهامة بشكل منفرد للتحقق من االنخفاض في القيمة 
بصورة محددة. إن كافة الموجودات المالية الهامة في حالتها الفردية التي يُالحظ أنها غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل 

ييمها بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون تحديده. فيما يتعلق بالموجودات محدد، يعاد تق
المالية التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة من خالل 

 مماثلة. مخاطر تجميع الموجودات المالية التي لها خصائص
 

أثناء تقييم انخفاض القيمة الجماعي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية  البنكاستخدم 
ترداد المبالغ اس وتوقيتالمتحدة المركزي لوضع النماذج اإلحصائية التي تضمنت تجارب سابقة الحتمالية التوقف عن السداد، 

المستحقة ومبلغ الخسارة المتكبدة مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير 
إلى أن الخسائر الفعلية من المحتمل أن تكون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية. تم مقارنة معدالت التعثر في السداد 

دالت الخسائر والتوقيت المتوقع لالسترداد في المستقبل بصورة منتظمة مع النتائج الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت ومع
 مناسبة.

 
تم قياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 

لية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تم االعتراف بالخسائر ضمن المالية والقيمة الحا
في حال بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وتم إظهارها في حساب المخصص لهذه الموجودات المالية. 

تم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح حدث الحق في نقص قيمة خسائر انخفاض القيمة، تسبب 
 أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية  )ج(

 
 لمعامالت. السائدة بتاريخ ا الفورية لفرع وفقاً ألسعار الصرفل الرسميةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة 

 
ف سعار الصروفقاً أل التشغيليةتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة ت

 ذلك التاريخ.السائدة في الفورية 
 

، سنةي بداية الف الرسميةتتمثل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية للبنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة 
ف التكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقاً ألسعار الصر بينو سنةلفائدة الفعلية والمبالغ المدفوعة خالل الوفقاً لمعدلة 

 لدخلا بيانصرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن  بفروقويتم االعتراف  هذا. سنةئدة في نهاية الالسا
 .الشامل

 
 إيرادات ومصروفات الفائدة  د)(

 
   ٢٠١٨يناير  ١ اعتباراً منالسياسة المطبقة 

 
 معدل الفائدة الفعلي

 
معدل الفائدة ’ام طريقة الفائدة الفعلية. يتمثلاألرباح أو الخسائر باستخديتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن 

في المعدل الذي يتم استخدامه بشكل فعلي لتخفيض الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المقبوضات على مدى العمر  ‘الفعلي
 المتوقع لألداة المالية إلى:

 
 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو •
 التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. •

 
يشمل احتساب معدل الفائدة الفعلي تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من 

تزام لمعدل الفائدة الفعلي. تشمل تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة لحيازة أو إصدار أصل مالي أو ا
 مالي.

 
أو الناشئة التي تعرضت النخفاض ائتماني،  هالمالية بخالف الموجودات المشتراعند احتساب معدل الفائدة الفعلي لألدوات 

االئتمان  كافة الشروط التعاقدية لألداة المالية، وليس خسائر األخذ باالعتباربتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع  البنكيقوم 
أو الناشئة التي تعرضت النخفاض ائتماني، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي  هلنسبة للموجودات المالية المشترابا المتوقعة.

 المعدل لالنخفاض االئتماني باستخدام التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية
 

ألصل مالي أو التزام مالي تتمثل في القيمة التي تم بها قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند االعتراف ‘ التكلفة المطفأة’إن 
المبدئي ناقصاً المبالغ المسددة من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق 

المبدئية والقيمة المستحقة، وبالنسبة للموجودات المالية فيتم تعديلها مقابل أي مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة  بين القيمة
 ).٢٠١٨يناير  ١(أو مخصص انخفاض القيمة قبل 

 
الئتمان ا في التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديله بناء على مخصص خسائر‘ إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي’يتمثل 

 المتوقعة.
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٤

 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 (تابع)إيرادات ومصروفات الفائدة  د)(

 
 (تابع) ٢٠١٨يناير  ١ اعتباراً منالسياسة المطبقة 

 
 احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة

 
االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي أو االلتزام المالي. يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي أو 

عند احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما ال 
ييم التدفقات ل الفائدة الفعلي نتيجة إلعادة تقيتعرض األصل النخفاض ائتماني) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. يتم تعديل معد

 النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني عقب االعتراف المبدئي، فيتم احتساب إيرادات الفائدة من 
خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا توقف االنخفاض االئتماني لألصلي المالي، تتم معاودة 

 أساس اإلجمالي. احتساب إيرادات الفائدة على 
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني عند االعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفائدة من خالل 
تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل لالنخفاض االئتماني على التكلفة المطفأة لألصل. ال تتم معاودة احتساب إيرادات الفائدة 

 اإلجمالي، حتى في حال تحسن مخاطر االئتمان لألصل.على أساس 
 

 ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل 
 

تم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى باستخدام طريقة معدل 
النقدية  استخدامه بشكل فعلي لتخفيض المقبوضات أو المدفوعاتالفائدة الفعلي. يتمثل معدل الفائدة الفعلي في المعدل الذي يتم 

ألصل لالمستقبلية المقدرة، خالل األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألدوات المالية أو، حيثما يكون مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية 
عتبار بتقدير التدفقات النقدية مع األخذ باال لبنكا، أيهما أقصر. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي، قام المالي أو االلتزام المالي

كافة الشروط التعاقدية الخاصة باألدوات المالية باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. تضمنت عملية االحتساب كافة المبالغ 
اليف الية، بما في ذلك تكالتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة الم البنكالمدفوعة أو المستلمة من قبل 

ستحواذ الالمعاملة وكافة العالوات أو الخصومات األخرى. تتمثل تكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر 
 أو إلصدار أصل أو التزام مالي.

 
 املة األخرى ما يلي:تتضمن إيرادات ومصروفات الفائدة التي تم عرضها في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الش

 
 الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي؛  •

 

بنك البحرين الوطني 
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فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٥

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة ٣

 
٢٠١٨يناير  ١المطبقة اعتباراً من  –الرسوم والعموالت  )هـ(

 
 لمطلوباتا أو للموجوداتومصروفات الرسوم والعموالت التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي  إيراداتيتم إدراج 

 .الفعلي الفائدة معدل قياسضمن  المالية
 
بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى بما في ذلك رسوم خدمات الحساب ورسوم اإليداع ورسوم اإلقراض  االعتراف يتم

 هذا حبس قرض تقديمب تزاملاال على يترتب أنمن المتوقع  يكون التقديم الخدمات ذات الصلة. عندما  يتم ماالجماعي، عند
 فترة االلتزام. ىعلى مد أساس القسط الثابت على القرضبهذا  ةالخاص برسوم االلتزامات االعترافيتم  ،القرض

 
 روفاتكمص بها االعتراف يتم التي ،اتالخدم ورسوم بالمعاملة رئيسيةاألخرى بصورة  العموالت مصروفاتو رسوم ترتبط
 .الخدمة استالم بمجرد

 
 النقد وما يعادله (و)

 
محتفظ بها لدى مصرف مركزي وموجودات  مشروطةسندات ونقد في الصندوق وأرصدة غير  علىالنقد وما يعادله  يشتمل

ات في التغير فيمخاطر غير هامة  على تنطويمالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر، والتي 
 جل.في إدارة التزاماته قصيرة األ الفرعالقيمة العادلة، ويتم استخدامها من قبل 

 
 لتكلفة المطفأة ضمن بيان المركز المالي.النقد وما يعادله با تسجيليتم 

 
 المصارف وإلىالمستحق من  (ز)

 
 .، ناقصاً مخصص انخفاض القيمةالمصارف بالتكلفة المطفأةإلى من وإلى يتم بيان المبالغ المستحقة 

 
 المستحق من وإلى المركز الرئيسي (ح)

 
 .، ناقصاً مخصص انخفاض القيمةبالتكلفة المطفأةالمركز الرئيسي والمستحقة إلى يتم بيان المبالغ المستحقة من 

 
 القروض والسلفيات (ط)

 
يتضمن بند "القروض والسلفيات" في بيان المركز المالي القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ ويتم قياسها مبدئياً 

 ً  علية؛بتكلفها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الف بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المباشرة اإلضافية ويتم قياسها الحقا
  

تتمثل القروض والسلفيات بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط والتي 
 أو على المدى القريب.على الفور بيعها  البنكال ينوي 

 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٦

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة ٣

 
الممتلكات والمعدات  (ي)

 
 االعتراف والقياس )١(

 
 .جودهاو حال في ،بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة كافةيتم قياس 

 
التي تمثل جزءاً  المشتراة اإللكترونيةبرامج التم رسملة ت. الموجوداتتتضمن التكلفة النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على 

 رئيسياً ألداء المعدات المعنية كجزء من تلك المعدات.
 

عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) 
 للممتلكات والمعدات. 

 
يتم تحديد األرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة 

.خسائراألرباح أو ال بيانللممتلكات والمعدات، ويتم االعتراف بها صافية ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى في  الدفترية

 التكاليف الالحقة )٢(
 

تمل لذلك البند إذا كان من المح الدفتريةالمعدات ضمن القيمة  وأأحد بنود الممتلكات من عتراف بتكلفة استبدال جزء يتم اال
بند بصورة موثوقة. يتم ال ةأن تتدفق للفرع الفوائد االقتصادية المستقبلية المتمثلة في البند المعني ويكون باإلمكان قياس تكلف

 يانب. ويتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن الُمستبدلللجزء  الدفتريةإيقاف االعتراف بالقيمة 
 عند تكبدها.  الشامل الدخل

 
 االستهالك  )٣(

 
أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من ب األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان 

لكات والمعدات. بنود الممت

يتم االعتراف باالستهالك في بيان األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من 
 بنود الممتلكات والمعدات.

 
 المقارنة:والحالية  للسنتينفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 
 سنوات       

 
  ٨    مستأجرةالعقارات التحسينات على ال
 ٣       سياراتال

  ٨ - ٥      معداتالثاث واأل
 
ً  انك حيثما ،تعديلها تموي تقرير، كل بتاريخوالقيم المتبقية  اإلنتاجيةتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار ت  . مناسبا

 

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٧

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة ٣

 
(تابع)الممتلكات والمعدات  (ي)

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )٤( 
 

 لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض قيمتها. في تقريرللموجودات غير المالية بتاريخ كل  الدفتريةتم مراجعة القيم ت
حال وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو وحدته المنتجة 

ً تكاليف البيع، أيهما أكبر. عند  القيمةأو  االستخدام من بالقيمةللنقد  يتم خصم  ،االستخدام منالقيمة  قديرتالعادلة، ناقصا
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في ذلك 

يمة لقعندما تزيد ا الشامل الدخل بيانالوقت والمخاطر المحددة لهذا األصل. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
 .لالستردادألصل ما عن قيمته القابلة  الدفترية

 
ة مؤشرات على هنالك أي تإذا كان ما لتحديدسابقة  سنواتعترف بها في يتم بتاريخ كل تقرير تقييم خسائر انخفاض القيمة المُ 

د القيمة ستخدمة لتحديمُ الخسائر أو عدم وجودها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات ال تقليص
 الدفتريةالقيمة  نعلألصل  الدفتريةالقابلة لالسترداد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة 

 ة.ق، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في فترات ساباإلطفاءيتم تحديدها، صافية من االستهالك أو لالتي كان 
 

والمستحق إلى المركز الرئيسي ءودائع العمال (ك)
 

ودائع العمالء والمستحق للمركز الرئيسي بالتكلفة، حيث تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم ويتم قياسها مبدئياً االعتراف بيتم 
صم أو عالوة على أي خباألخذ باالعتبار الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم احتساب التكلفة المطفأة 

  التسوية.
 

 للموظفيننهاية الخدمة  تعويضات (ل)
 

ً إدراجه ضمن المطلوبات األخرى، وفق ويتم، الوافديننهاية خدمة للموظفين  لتعويضاتيتم رصد مخصص  مل لقانون الع ا
فين الموظ كافة خدماتاالتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ويرتكز على أساس االلتزام الذي قد ينشأ في حال تم إنهاء 

 بتاريخ التقرير.
 

ً  إدارته تتميتم تسجيل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين لدى الفرع في البرنامج الذي  ندوق ص لقانون وفقا
 أبوظبي للمعاشات ومكافآت التقاعد.

 
ير أنه من غير المتوقع أن يكون صافي تأث اإلدارة ترى حيث للموظفين، الخدمة نهاية لتعويضاتلم يتم إجراء تقييم اكتواري 

 المستقبلية على القيمة الحالية لاللتزامات المتعلقة بالتعويضات هاماً.  والتعويضاتالرواتب  تيامعدل الخصم ومستو
 
 المخصصات (م)
 

ه بصورة تقدير يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الفرع، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن
إجراء تدفقات خارجة للفوائد االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من خالل خصم  المرجح من ويكونموثوقة 

المتعلقة  في ذلك التوقيت والمخاطر المالالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة 
ً  يكونبالمطلوبات، حيثما   .مناسبا

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٨

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة ٣

 
  الضرائب )ن(

 
على أرباحها  ٪٢٠ بواقع تجارية لضريبة لها تخضع فروع خالل من أو منفصلة كمنشآت تعمل التي األجنبية المصارف إن

إال  من الحصة في الفرع، ٪٤٥امتالك حكومة دولة البحرين أكثر من الرغم من  علىداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
الشيخ/ زايد بن  بسموبموجب المرسوم الصادر عن الديوان الخاص  ٪٢٠تم إعفاء الفرع من الضريبة التجارية البالغة  أنه قد

 .١٩٨٣فبراير  ١٥سلطان آل نهيان بتاريخ 
 
 الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد الجديدة  والتفسيرات المعايير )س(

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" ١٦المعيار رقم 

 
 البنك. يقوم ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من  ١٦تطبيق المعيار رقم  البنكيتعين على 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على بياناته المالية.  ١٦بيق األولي للمعيار رقم للتط المقدرحالياً بتقييم التأثير 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية  ١٦يقدم المعيار رقم 
متعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة العمومية. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل ال

إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 
ستمر أي ي –ر مشابهه للمعيار الحالي اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤج

 المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيها  ١٦يحل المعيار رقم 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٤والتفسير رقم  "عقود اإليجار" ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

"عقود اإليجار التشغيلي الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ١٥والتفسير رقم  كان االتفاق يشمل إيجار"تحديد ما إذا المالية "
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  ٢٧والتفسير رقـم  الحوافز" –

 .لعقد اإليجار"
 

 المستأجرالبنك هو فيها  يكونعقود اإليجار التي 
 
مصروفات طبيعة ال لن تتغيرللمكاتب. باالعتراف بالموجودات والمطلوبات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلي  البنكقوم يس

قوم باالعتراف بمصروفات االستهالك لموجودات حق االستخدام ومصروفات البنك سيألن  بعد ذلك المتعلقة بتلك العقود
 الفائدة على مطلوبات اإليجار. 

 
جار، كما ت على مدى فترة اإليباالعتراف بمصروفات عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابسابقاً، كان يقوم البنك 

رق زمني بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروفات المعترف بها. عترف بالموجودات والمطلوبات طالما كان هناك فاي كان

كما في تاريخ  لبنكلبتقييم تأثير المعيار أعاله. استناداً إلى التقييم، ليس للمعيار أعاله تأثير مادي على البيانات المالية قام البنك 
 التقرير.

 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٢٩

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية  ٣
 

 (تابع)الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد الجديدة  والتفسيرات المعايير )ع(
 

 (تابع) من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" ١٦المعيار رقم 
 

 تأثير التحول ٤
 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر من  ٩تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
 .)٤(١-أ٣هو ُمبين في اإليضاح  رجعي باستثناء ما

 
لم يتم إعادة بيان فترات المقارنة بصورة عامة. يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات 

المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات من  ٩المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
من المعايير  ٩ال تعكس متطلبات المعيار رقم  ٢٠١٧. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة ٢٠١٨يناير  ١كما في 

ً للمعيار رقم  ٢٠١٨رضها لسنة الدولية إعداد التقارير المالية ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم ع من  ٩طبقا
 المعايير الدولية إعداد التقارير المالية.

 
من المعايير الدولية إلعداد  ٩يتضمن الجدول التالي تحليالً للتأثير على األرباح المحتجزة الناتجة عن التحول إلى المعيار رقم 

 جد تأثير على المكونات األخرى لحقوق الملكية.التقارير المالية. يتعلق التأثير باألرباح المحتجزة. ال يو
 
 األرباح المحتجزة 
 ألف درهم 
  

 ١٤١٫٤٢١ )٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٣٩الرصيد الختامي طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  التأثير على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة

 - النقد واألرصدة المصرفية
 )٥٣( المستحق من بنوك

 - المستحق من المركز الرئيسي
 ٢٫٣٩٦ القروض والسلفيات

 )٧٫٠١٥( مطلوبات أخرى
 ----------- 

 )٤٫٦٧٢( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩تسوية عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
 ----------- 
  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩طبقاً للمعيار رقم  الُمعاد بيانه الرصيد االفتتاحي
 ١٣٦٫٧٤٩ ٢٠١٨يناير  ١المالية في تاريخ التطبيق المبدئي في    
 ====== 
 

مر واألساليب المتبعة لوضع التقديرات وسوف يست تعديل االفتراضات المتعلقة بوضع النماذج وإطار الحوكمة البنك يواصل
  .السنوات التاليةفي العمل على ذلك خالل 

 
 المطلوبات المالية

 
 لم تكن هناك تغيرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية.

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٣٠

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 عامة  ونظرةمقدمة  )أ(

 
 إن الفرع معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية: 

 
 ئتماناالمخاطر 
 مخاطر السيولة
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية 

 
ويصف أغراض الفرع وسياساته والطرق  ،لمخاطر المبينة أعالها من كلحول تعرض الفرع ل معلوماتيقدم هذا اإليضاح 

 المستخدمة من قبله لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الفرع لرأس المال. 
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر  (ب)
 

. ("مجلس اإلدارة") على عاتق أعضاء مجلس إدارة المركز الرئيسيمسؤولية إدارة المخاطر في الفرع بصورة عامة تقع 
مجلس اإلدارة بوضع السياسات المناسبة إلدارة مخاطر االئتمان والسيولة والسوق عالوة على التوجيهات التشغيلية يقوم 

 عدةببما في ذلك رئيس فرع أبوظبي،  ،االعتماد بصالحيات المخولة الجهاتعلى توصيات اإلدارة. يتم تكليف  المناسبة بناءً 
مانات. هذا وقد قام المركز الرئيسي بتشكيل لجان مختلفة تتناول كافة األمور متدرجة وفقاً لحجم ونوع المخاطر والضمهام 

 المتعلقة بالمخاطر.
 

تتولى لجنة التدقيق في مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات المركز الرئيسي كما تكون مسؤولة 
مساعدة لجنة التدقيق  تتمعن مراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها الفرع. 

قوم بمراجعة منتظمة ومتخصصة لألنظمة الرقابية ي قسم التدقيق الداخلي الذيمن قبل  في تنفيذ هذه المهامبمجلس اإلدارة 
 .    بمجلس اإلدارة واإلجراءات الخاصة بإدارة المخاطر ويتم تقديم تقارير بالنتائج إلى لجنة التدقيق

  
 مخاطر االئتمان )ج(

 
لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن  الفرعمخاطر االئتمان بمخاطر تعرض  تتمثل

لفرع على ا يعمل. العمالء إلى الفرع وسلفيات قروضالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من 
االئتمان مع أطراف مقابلة محددة واالستمرار  مراقبة مخاطر االئتمان من خالل متابعة معامالت الحد من التعرضات لمخاطر

 طراف المقابلة.في تقييم الجدارة االئتمانية لأل
 

 االئتمان مخاطر إدارة
  

نود داخل الميزانية العمومية والب للموجودات الفرع إجراءات مناسبة لتقييم ومتابعة مخاطر االئتمان بصورة منتظمة يوجد لدى
المالية  القدرةنقاط الذي يضع باالعتبار  ١٠خارج الميزانية العمومية. ويرتكز نظام التصنيف الداخلي للفرع على مقياس الـ

ً على األقل كما أن توالنواحي النوعية للمقترض.  تم مراجعة تصنيفات المخاطر الخاصة بكل مقترض مرة واحدة سنويا
ُ المتا  تدهور في بيان المخاطر.   وجودتيح للفرع استبعاد الحسابات التي تشير إلى بعة المنتظمة للمحفظة ت

 
بموجودات عالية إما والتي تتمثل ) ٥- ١ :٢٠١٤( ٥ - ١يركز سجل اإلقراض الخاص بالفرع على الحسابات المصنفة 

طرق تتضمن الحصول على ضمانات مثل  ةمن خالل عد . يتم الحد من أية مخاطر كامنة بهاأو في قائمة المراقبة الجودة
الرهونات على العقارات ورهونات على الودائع وحقوق الملكية المتاجر بها بصورة فورية والضمانات المقابلة من المساهمين 

لسوقي عر او/أو األطراف األخرى. يتم االحتفاظ بهوامش كافية فيما يتعلق بالضمانات لمواجهة أية تغيرات سلبية في الس
 للضمانات.

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٣١

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

قع على تلجنة االئتمان لدى المجموعة بمسؤولية اإلشراف على مخاطر االئتمان. كما  بتكليفقام مجلس إدارة الفرع الرئيسي 
عاتق لجنة االئتمان لدى المركز الرئيسي مسؤولية كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بصياغة سياسات االئتمان ومراجعة 

مع لجنة االئتمان  االلتزام بوحدات األعمال مدىوتقييم مخاطر االئتمان ووضع والحفاظ على جودة موجودات الفرع ومراجعة 
 .بالمركز الرئيسي

 
تركزات المخاطر االئتمانية عندما يزاول عدد من األطراف المقابلة نشاط أو أنشطة تجارية مماثلة في نفس المنطقة تنشأ 

األمر الذي يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية متأثراً بالتغيرات  ،و يكون لديهم سمات اقتصادية متشابهةأالجغرافية، 
سية أو الظروف األخرى. تشير تركزات المخاطر االئتمانية إلى الحساسية النسبية ألداء في الظروف االقتصادية أو السيا

 الفرع إلى أعمال التطوير التي تؤثر على قطاع أو موقع جغرافي محدد. 
 

يسعى الفرع للحد من تركزات المخاطر االئتمانية من خالل تنويع األنشطة التمويلية مع األفراد أو مجموعات العمالء في 
 مناطق وقطاعات مختلفة.

 
 تحليل الجودة االئتمانية

 
بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل  معلومات حول الجودة االئتمانية للموجودات المالية المقاسة يوضح الجدول التالي

الدفترية. واضح، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي القيم 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٣٢

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

 (تابع) تحليل الجودة االئتمانية 
 
 

 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
تم شراؤها أو تعرضت 

 اإلجمالي لاألصالنخفاض ائتماني في 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  
           

    األرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 - ٦٤٫٧٥٧ - - - - - - - ٦٤٫٧٥٧ العربية المتحدة المركزي   

 - ١٦٥٫٦٢٨        ١٦٥٫٦٢٨ المستحق من بنوك
 - ١٢٨٫٠٤٧ - - - - - - - ١٢٨٫٠٤٧ من المركز الرئيسي قالمستح

 ١٥٫١٣٦ ١٩٦٫٢٤٤ - - ١٣٫١١٧ ٤٩٫٣٧١ - - ٢٫٠١٩ ١٤٦٫٨٧٣  ١قروض وسلفيات
 - ٢٫٣٤٣ - - - - - - - ٢٫٣٤٣ موجودات أخرى
 ٧٫٠١٥ ١٫٨٤٧ - - - - - - ٧٫٠١٥ ١٫٨٤٧  ٢مطلوبات أخرى

 ----------- --------- ------- ------- --------- --------- ------- ------- ----------- --------- 
 ٢٢٫١٥١ ٥٥٨٫٨٦٦ - - ١٣٫١١٧ ٤٩٫٣٧١ - - ٤٩٫٠٣٤ ٥٠٩٫٤٩٥ 
 ====== ===== ==== ==== ===== ===== ==== ==== ====== =====
 
 التعرض إجمالي القروض والسلفيات.يمثل ١
 
 تتضمن خسائر االئتمان المتوقعة للتعرضات غير الممولة.٢
 
 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٣٣

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

 (تابع) تحليل الجودة االئتمانية 
 

  ١الرصيد االفتتاحي كما في 
 ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  ٢٠١٨يناير   

تم شراؤها أو تعرضت 
 اإلجمالي النخفاض ائتماني في األصل

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  المخصص التعرض  
           

 األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 - ٦٧٫٠٤٠ - - - - - - - ٦٧٫٠٤٠ المتحدة المركزي  

 ٥٣ ١٤٤٫٧١٣       ٥٣ ١٤٤٫٧١٣ المستحق من بنوك
 - ١١٧٫٥٣٩ - - - - - - - ١١٧٫٥٣٩ المستحق من المركز الرئيسي

 ٤٫٢٨٩ ٢٤٤٫٥٦٨ - - ٨٨٤ ٩٣٧ - - ٣٫٤٠٥ ٢٤٣٫٦٣١  ١قروض وسلفيات
 ٧٫٠١٥ ٢٫٦٣٥ - - - - - - ٧٫٠١٥ ٢٫٦٣٥  ٢مطلوبات أخرى

 ---------- ---------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- --------- 
 ١١٫٣٥٧ ٥٧٦٫٤٩٥ - - ٨٨٤ ٩٣٧ - - ١٠٫٤٧٣ ٥٧٥٫٥٥٨ 
 ====== ====== ===== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ===== 
 
 يمثل التعرض إجمالي القروض والسلفيات.١
 
 تتضمن خسائر االئتمان المتوقعة للتعرضات غير الممولة.٢

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٣٤

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

 القروض والسلفيات إلى عمالء
 

تعتبر الجدارة االئتمانية العامة لعمالء الخدمات المصرفية للشركات أفضل مؤشر للجودة االئتمانية للقرض الممنوح. إال أن 
انات في شكل ضم البنكبشكل عام الشركات المقترضة بتقدم ضمان. قد يأخذ  البنكالضمان يوفر حماية إضافية، ولذلك يطلب 

 رهن من الدرجة األولى على العقارات ورهونات أخرى على كافة الموجودات التجارية وغيرها من الرهون والضمانات.
 

 يتم فصل التأمين والضمانات إلى الفئات التالية:
 

ملموس: تتضمن الهامش النقدي والودائع الثابتة التي تخضع لرهونات على الموجودات غير المنقولة ورهن األسهم  -
 تجاري على الموجودات المنقولة. ورهن 

 غير الملموسة: جميع الضمانات األخرى التي ليس لها أي قيمة / قيمة ملموسة.  -
 

 ف (المسجلة عند الحاجة) وما إلى ذلك لضمان الموثوقية/ قابلية التنفيذ.يتم دعم الضمانات بالوثائق المناسبة، والتكالي
 

قيمة السوقية بمراقبة ال البنكتوجيهات بشأن تقييم الضمانات والتي توضح مبادئ ووتيرة تقييم الضمانات. يقوم  البنكلدى 
حصول لقيمة السوقية للضمانات التي تم القوم بمراقبة اي. كما للضمانات ويطلب ضمانات إضافية وفقًا لالتفاقيات ذات الصلة

 عليها أثناء مراجعته لمدى كفاية مخصص خسائر االئتمان.
 

، يتم أخذ أقل قيمة بغرض احتساب الضمان/ نسبة البنكعندما يتم الحصول على تقييمات من شركات التقييم المعتمدة لدى 
القرض إلى القيمة. يتم الحصول على تقييمات محدثة للعقارات بشكل أكثر تكرار في الحاالت التي تنطوي على صعوبات 

ن والموجودات الثابتة مثل العقارات كضمان، يك البنكومن ثم يكون االعتماد على الضمان متزايد بشكل كبير. عندما يقبل 
، يتم اريةتجفي حال خسارة الجهة المستفيدة، حيثما ينطبق ذلك. في حالة قبول ضمانات  البنكذلك مضمون بشكل كاف لدى 

تقييم قيمتها الصافية الملموسة بشكل سنوي باإلضافة إلى المراجعة السنوية للتسهيالت، حيثما كان ذلك ممكنًا. يتم االحتفاظ 
 مستقبل إلدارة االئتمان.بكافة الضمانات تحت وصاية قسم 

 

 المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة
 

 المدخالت، االفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة
 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
 

معطيات باالعتبار ال البنكعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي، يأخذ 
المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد. تشتمل هذه المعطيات على المعلومات والتحليالت الكمية 

 وتقييم الخبراء بشأن الجدارة االئتمانية والمعلومات االستشرافية. للبنكالسابقة  والنوعية بناًء على الخبرة
 

 يتمثل الهدف من هذا التقييم في تحديد ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان من خالل مقارنة:
 

 العمر المتبقي كما في تاريخ التقرير؛ مع مدىاحتمالية التعثر على  •
المتبقي للمرحلة الزمنية التي تم تقديرها عند االعتراف المبدئي بالتعرض (يتم  ى العمر االنتاجيالتعثر على مداحتمالية  •

 تعديلها حيثما يكون مالئماً في ضوء التغيرات المتعلقة بالدفع المسبق).
 

خاطر كانت هناك زيادة ملحوظة في مبالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية لألفراد، يتم تقييم نمط السداد السابق لتحديد ما إذا 
 .االئتمان

 

مة على الخبرة أيضاً بوضع أحكام ائتمانية قائ البنكباإلضافة إلى االختبار الكمي القائم على التغيرات في احتمالية التعثر، يقوم 
 .بغرض بيان التأثير المقدر للعوامل التي لم يتم تسجيلها في نتائج نموذج خسائر االئتمان المتوقعة
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إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

 درجات مخاطر االئتمان
 

بتخصيص كل تعرض تجاري لدرجة من درجات التعرض لمخاطر االئتمان استناداً إلى التنوع في البيانات التي  البنكيقوم 
يتم تحديدها على انها تنبؤ بمخاطر التعثر وتطبيق األحكام ائتمانية قائمة على الخبرة. يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان 

 .التعثر. تختلف هذه العوامل وفقاً لطبيعة التعرض ونوع المقترض باستخدام عوامل نوعية وكمية تمثل مؤشر على مخاطر
 

يتم تحديد ودمج درجات مخاطر االئتمان بحيث تزيد مخاطر التعثر عن السداد بشكل تصاعدي كلما تفاقمت مخاطر االئتمان، 
قل من الفرق بين درجتي أ ٢و ١على سبيل المثال، يكون الفرق في مخاطر التعثر عن السداد بين درجتي مخاطر االئتمان 

 .٣و ٢مخاطر االئتمان 
 

يتم منح كل مقترض درجة مخاطر ائتمان عند االعتراف األولى استناداً إلى المعلومات المتوفرة حول البيانات المالية للمقترض 
د مرة، مما قوغيرها من المعلومات النوعية ذات الصلة. تخضع التعرضات للمراقبة المست البنوكوالضمانات المقدمة إلى 

 يترتب عليه تحويل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة.
 

 تنطوي عملية المراقبة عادةً على استخدام المعلومات التالية.
 

كافة التعرضاتالتعرضات من األفرادمن الشركاتالتعرضات 
   

   

المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء  -
العمالء مثل، البيانات المراجعة الدورية لملفات 

المالية المدققة وحسابات اإلدارة والميزانيات 
والتوقعات. أمثلة على مجاالت التركيز الخاصة: 

هوامش الربح اإلجمالي، ونسب الرفع المالي، 
وتغطية خدمة الديون، وااللتزامات بالتعهدات، 

 وجودة اإلدارة، وتغييرات اإلدارة العليا

بيانات مجمعة داخلياً عن سلوك   -
على سبيل المثال مدى  -العميل 

االستفادة من تسهيالت بطاقة 
 االئتمان 

يشمل وضع  -سجل السداد   -
التأخر عند السداد باإلضافة 
إلى مجموعة من المتغيرات 

 حول معدالت السداد

   

البيانات من وكاالت المراجع االئتمانية،  -
والتغيرات في التصنيفات  والمقاالت الصحفية،
 االئتمانية الخارجية. 

معايير القدرة على تحمل   -
 التكاليف

 االستفادة من الحد الممنوح  -

   

السندات المدرجة وأسعار عقود مقايضة االئتمان  -
 في حال تعثر المقترض، حيثما توفر ذلك.

البيانات الخارجية من وكاالت  -
ذلك المراجع االئتمانية، بما في 

درجات االئتمان القياسية بالقطاع

طلبات الحصول على فترة  -
 سماح

   

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة  -
السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في 

أنشطته التجارية

التغيرات الحالية والمتوقعة  - 
في العمل والظروف المالية 

واالقتصادية
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إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 

 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(
 

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة
 

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان زادت بشكل ملحوظ
 

عتمد يمنذ االعتراف المبدئي في تاريخ كل تقرير. زادت بشكل ملحوظ ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد  مبتقيييقوم المصرف 
يادة . تختلف الزالجغرافي واإلقليمتحديد ما إذا كانت زيادة مخاطر االئتمان كبيرة على خصائص األداة المالية والمقترض 

 ات.كمحددة بين الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشر وبصورةالملحوظة بحسب مختلف فئات اإلقراض، 
 
كان هناك دليل على أنه لم تعد هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان بالنسبة لالعتراف المبدئي، تتم معاودة قياس  إذا

ً شهر ١٢مخصص خسائر األداة المعنية على أساس نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  . إن بعض المؤشرات النوعية ا
لمؤشر ا وجودلتعثر أو إعادة الجدولة، قد تشير إلى زيادة مخاطر التعثر عن السداد لما بعد للزيادة في مخاطر االئتمان، مثل ا

 نفسه. 
 

فترة االختبار التي يلزم خاللها أن يظهر األصل المالي نمط جيد لتقديم دليل على أن مخاطر  البنكفي هذه الحاالت، يحدد 
 االئتمان الخاصة به قد تقلصت بشكل كافي. 

 
الشروط التعاقدية لقرض ما، فإن الدليل على أن معايير االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة تعديل  عند

 لم تعد مستوفاة يتضمن سجل السداد حتى تاريخه مقابل الشروط التعاقدية المعدلة.
 

 التعثر عن السداد تعريف
 

 أن األصل المالي متعثر عن السداد عندما: البنك يعتبر
 

، دون لجوء المصرف التخاذ إجراءات مثل البنكيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل  •
 مصادرة الضمان (إن وجد)؛

 يوماَ؛ ٩٠ألكثر من  البنكيتأخر المقترض عن الوفاء بأي التزام ائتماني مادي تجاه  •
جرد أن يتجاوز العميل الحد المحدد له أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ السحوبات على المكشوف متأخرة السداد بم تعتبر

 القائم غير المسدد؛ و
يكون من المحتمل إعادة هيكلة األصل نتيجةً لتعرض المقترض لإلفالس ونظراً لعدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته  •

 االئتمانية. 
 

 باالعتبار المؤشرات التالية: البنكد، يأخذ تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السدا عند
 
 مثل مخالفة التعهد؛ –النوعية  •
 ؛ وللبنكمثل بيان التأخر عن السداد وعدم الوفاء بالتزام آخر لنفس الجهة المصدرة  –الكمية  •
 بناًء على المعلومات المقدمة داخلياً والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية. •
 
ستخدمة في تقييم ما إذا كان هناك أداة مالية في حالة تعثر عن السداد وأهميتها قد تتغير بمرور الوقت لتعكس المدخالت الم إن

اض تنظيمية ألغر البنكالتغيرات في الظروف. يتوافق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من قبل 
 (هـ)). ٥ راجع اإليضاحرأسمالية (
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البيانات الماليةإيضاحات حول 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(

 
 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة

 
 استخدام المعلومات االستشرافية

 
بإدراج المعلومات االستشرافية في تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف  البنكيقوم 

 المبدئي، وكذلك في قياس خسائر االئتمان المتوقعة.
 

 بوضع نموذجالبنك يام من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ق ٩طبقاً للمعيار رقم المتوقعة  االئتمان خسائريتطلب قياس 
لسيئة. الظروف االقتصادية الجيدة وااألخذ باالعتبار احتمالية وفقًا للسيناريوهات االستشرافية مع خسائر االئتمان المتوقعة 

لة ، أي الحاالثالثة من السيناريوهاتترتكز على االحتمالية للبنك ستستند إلى نتيجة قيم خسائر االئتمان المتوقعة فإن  وبالتالي،
حالة لاأقل من األوزان المخصصة لسيناريو الُمحسَّنة الحالة سيناريو إن ترجيح الحالة الُمحسَّنة والحالة الُمجهدة. و األساسية
 كحد أقصى) من إجمالي األوزان. ٪٧٠(مع مراعاة  ٪٥٠يقل وزن سيناريو الحالة األساسية عن أال . يجب الُمجهدة

 
يخضع تصميم السيناريوهات لمراجعة شاملة كل سنة على األقل من فريق من مجموعة من الخبراء القائمين على تقديم 

 .البنكالمشورة إلى اإلدارة العليا لدى 

وط راالقتصادية الكلية التالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في التحليل المش االضطراباتبتطبيق المتغيرات /  البنكقام 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باإلضافة إلى سيناريوهات التوقعات: ٩للمعيار رقم 

 
 الناتج المحلي اإلجمالي -
 مؤشر أسعار المستهلك  -
 سعر النفط -
 النسبة المئوية لمعدل الفائدة الفعلي، إلخ. -
 

 سنوات لهذا الغرض. ٥تم استخدام توقعات على مدى 
 

 الموجودات المالية المعدلة
يجوز تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما لعدة أسباب، بما في ذلك تغير ظروف السوق، والحرص على االحتفاظ بالعمالء 

الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إيقاف االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعديل  ياالئتمان بالتراجعوعوامل أخرى ال تتعلق 
 م االعتراف بالقرض المعاد التفاوض عليه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقاً للسياسة المحاسبية للبنك. شروطه ويت

 
التعديل إيقاف االعتراف، فإن تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان من  يترتب علىعندما يتم تعديل شروط األصل المالي، وال 

 األصل قد زادت بشكل ملحوظ تتضح من خالل مقارنة:
 
 الفترة المتبقية الحتمالية عدم السداد كما في تاريخ التقرير بناًء على الشروط المعدلة؛ مع •
الفترة المتبقية الحتمالية عدم السداد المقدرة بناًء على المعطيات المتاحة عند االعتراف المبدئي والشروط  •

 التعاقدية األصلية.
 

مة للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ "أنشطة إعادة بإعادة التفاوض بشأن القروض المقد البنكيقوم 
ة جدولة ، تتم إعادالبنكمخاطر التعثر عن السداد. وفقاً لسياسة إعادة الجدولة لدى  والحد منالجدولة") لزيادة فرص التحصيل 

الراهن أو إذا كانت مخاطر التعثر عن  القرض على أساس انتقائي إذا كان المدين يواجه صعوبة في الوفاء بدينه في الوقت
السداد عالية، وكان هناك دليل على قيام المدين ببذل كافة الجهود المعقولة للسداد وفقاً للشروط التعاقدية األصلية، ويُتوقع أن 

 يكون المدين قادر على الوفاء بالشروط المعدلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(

 
 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة

 
 (تابع) الموجودات المالية المعدلة

 
عادةً ما تتضمن الشروط المعدلة مد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفعات الفائدة وتعديل شروط تعهدات القرض. يخضع كل 

بمراجعة تقارير أنشطة إعادة الجدولة  البنكمن قروض األفراد والشركات لسياسة إعادة الجدولة. تقوم لجنة االئتمان لدى 
 بصورة منتظمة.

 
ما إذا  ، فإن تقدير احتمالية التعثر يعكسالبنكالية التي تم تعديلها كجزء من سياسة إعادة الجدولة لدى بالنسبة للموجودات الم

السابقة بشأن  نكالبعلى تحصيل الفائدة والمبلغ األصلي، وكذلك تجربة  البنكتحسين أو استعادة قدرة  إلى أدىكان التعديل قد 
بتقييم حالة السداد للمقترض وفقاً للشروط التعاقدية المعدلة،  البنكإجراءات إعادة الجدولة المماثلة. كجزء من هذه العملية، يقوم 

 مؤشرات نمط السداد المختلفة. يأخذ باالعتباركما 
 

بصفة عامة، تعتبر إعادة الجدولة مؤشر نوعي على الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان، وقد يكون توقع إعادة الجدولة 
بمثابة دليل على أن التعرض النخفاض ائتماني. يتعين على العميل إظهار نمط سداد جيد على مدى فترة زمنية قبل أن يُستدل 

/ التعثر عن السداد أو قبل أن يُستدل على تقليص احتمالية التعثر عن السداد، بحيث على تالشي التعرض لالنخفاض االئتماني
 .١لمرحلة تعادل اتتم معاودة قياس مخصص الخسائر بقيمة 

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
 إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل البنية الزمنية للمتغيرات التالية:

 

 ؛احتمالية التعثر •
 ؛ والتعثر عندالخسائر المحتملة  •
 التعرض عند التعثر. •
 

من خالل ضرب احتمالية التعثر على مدى  ١ المرحلةيتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالتعرضات ضمن 
التعرض عند التعثر. يتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة زمنية والتعثر  عندشهراً في الخسائر المحتملة  ١٢

 التعرض عند التعثروالتعثر  عندمن خالل ضرب احتمالية التعثر في الخسائر المحتملة 
 

كون نسبة ت التعثر. بالنسبة للقروض المضمونة بعقار لفرد،عند تمثل حجم الخسائر المحتملة التعثر  عندإن الخسائر المحتملة 
ساس . هذا ويتم احتسابها على أرالتعث عندالقرض إلى الموجودات المشتراة هي المؤشر الرئيسي في تحديد الخسائر المحتملة 

 التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي كمعامل الخصم.
 

التعرض ي فإجمالي التعرض عند التعثر  البنكيحدد  التعرض المتوقع في حالة التعثر. فييمثل إجمالي التعرض عند التعثر 
الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة في المبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد والناشئ عن اإلطفاء. إن إجمالي 

ض، يكون االتعرض عند التعثر من أصل مالي يتمثل في إجمالي قيمته الدفترية وقت التعثر. فيما يتعلق بالتزامات اإلقر
إجمالي التعرض عند التعثر هو المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء على 
التجارب السابقة والتوقعات المستقبلية. بالنسبة للضمانات المالية، يكون التعرض عند التعثر هو مبلغ التعرض الخاضع 

لمالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض الموجودات المالية، يتم تحديد التعرض عند التعثر من لضمان عندما يصبح الضمان ا
 .ئيةإحصاوأساليب خالل وضع مجموعة من نتائج التعرض المحتملة في مراحل زمنية مختلفة باستخدام سيناريوهات 
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 ٣٩

 
إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) االئتمانمخاطر  )ج(

 
 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة

 
شهر كحد أقصى للموجودات المالية ضمن  ١٢على النحو الموضح أعاله، وشريطة استخدام نموذج احتمالية التعثر على مدى 

ما مخاطر التعثر على مدى أقصى فترة تعاقدية (ب األخذ باالعتباربقياس خسائر االئتمان المتوقعة مع  البنك، يقوم ١المرحلة 
للمقترض) يكون فيها معرض لمخاطر االئتمان، حتى في حال، ألغراض إدارة مخاطر االئتمان،  تمديدفي ذلك أي خيارات 
ات أو إنهاء يفترة أطول. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ الذي يحق للبنك فيه المطالبة بسداد السلفيأخذ البنك باالعتبار 

 التزام القرض أو الضمان.
 

تتضمن كال من القرض وعنصر االلتزام غير التي إال أن، بالنسبة للسحب على المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان 
التعاقدية  لبنكابقياس خسائر االئتمان المتوقعة على فترة تزيد عن أقصى فترة تعاقدية، ما لم تكن قدرة  البنكالمسحوب، يقوم 

لخسائر االئتمان لفترة اإلشعار التعاقدي. ليس لهذه  البنكعلى طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب تحد من تعرض 
، إال أن هذا الحق على الفور اؤهلغاللبنك إ يمكنالتسهيالت أجل أو هيكل سداد محدد، وتتم إدارتها على أساس جماعي. 

اطر وجود زيادة في مخ البنكاألعمال اإلدارية اليومية، ولكن يمكن تطبيقه فقط عندما يدرك يتم تطبيقه خالل  الالتعاقدي 
 التسهيل.االئتمان على مستوى 

 
ي اتخاذها والتي تساهم ف البنكإجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع مع األخذ باالعتبار يتم تقدير هذه الفترة األطول 
االئتمانية وإلغاء التسهيالت و/ أو تحويل الرصيد القائم إلى  ودعة. يتضمن ذلك تخفيض الحدتخفيف خسائر االئتمان المتوق

 قرض بشروط سداد محددة.
 

 يتم تحديد مؤشر على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر مماثلة، والتي تشمل: عندما
 فئة األداة؛ •
 درجات مخاطر االئتمان؛ •
 نوع الضمانات؛ •
 ألفراد؛للرهونات الخاصة بانسبة القرض إلى الموجودات المشتراة بالنسبة  •
 تاريخ االعتراف المبدئي؛ •
 فترة االستحقاق المتبقية؛ •
 العمل؛ و قطاع •
 الموقع الجغرافي للمقترض. •
 

 ضمن كل مجموعة محددة ما تزال متناسقة. بشكل منتظم مراجعة المجموعات التي تم تجميعها، للتأكد من أن التعرضات يتم
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 ٤٠

 
إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(

 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة

 إجمالي أقصى تعرض للمخاطر
 

الميزانية العمومية، بما فيها المشتقات. تم بيان يوضح الجدول أدناه أقصى تعرض لمخاطر االئتمان الخاصة بالبنود داخل 
 إجمالي أقصى تعرض، قبل بيان أثر التخفيف من خالل استخدام ترتيبات التسوية والضمانات الرئيسية.

 
 إجمالي أقصى  

 تعرض
 إجمالي أقصى

 تعرض 
  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ٦٧٫٠٤٠ ٦٤٫٧٥٧ ٩ أرصدة لدى المصرف المركزي
 ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨ ١٠ المستحق من بنوك

 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ ١١ المستحق من المركز الرئيسي
 ٢٤٤٫٥٦٨ ١٩٦٫٢٤٤ ١٢ قروض وسلفيات
 ١٫٤٩٠ ٢٫٣٤٣ ١٤ موجودات أخرى

  -------------------- -------------------- 
 ٥٧٥٫٣٥٠ ٥٥٧٫٠١٩  اإلجمالي 

  ========= ========= 
 ٣١٩٫٦٣٤ ٢٨٥٫٥٣٥ ١٩ متعلقة باالئتمان التزامات

  -------------------- -------------------- 
 ٣١٩٫٦٣٤ ٢٨٥٫٥٣٥  اإلجمالي

  -------------------- -------------------- 
 ٨٩٤٫٩٨٤ ٨٤٢٫٥٥٤  إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

  ========= ========= 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(

 
 (تابع) االئتمان مخاطر إدارة

 
 مخاطر ألقصى تعرض لمخاطر االئتمانالتركزات 

 
 تتم إدارة تركز المخاطر حسب العميل / الطرف المقابل والموقع الجغرافي، فيما يلي التوزيع الخاص بها:

 

 قروض وسلفيات المستحق من بنوك 
المستحق من المركز 

 الرئيسي
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       الموقع الجغرافي:
دولة اإلمارات العربية  –محلي 
 - - ٢٤٥٫٢٩٠ ١٩٦٫٢٤٤ ١٣٠٫٠٠٠ ١٦١٫١١٤ المتحدة
 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ - - ١٢٥ - دول مجلس تعاون أخرى –دولي 
 - - - - ١٤٫٥٨٨ ٤٫٥١٤ أخرى –دولي 

 - - )٦٫٦٨٥( )١٥٫١٣٦( - - مخصص انخفاض القيمةناقصاً: 
   )٦٤٧( )٧٥٥( - - فائدة معلقةناقصاً: 

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- 
 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ ٢٣٧٫٢٣٦ ١٨٠٫٣٥٣ ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨ 
 ========== ========== ========== ========== ========= ========== 
 

 الضمانات
 

 وضمانات أخرىودائع ألجل على ورهن ممتلكات رهن على مقابل القروض والسلفيات في شكل  اتيحتفظ الفرع بضمان
شركات وال ،الجيدةيقبل الفرع الضمانات بشكل رئيسي من البنوك المحلية أو الدولية ذات السمعة  على موجودات وضمانات.

 .واألفراد من ذوي الثروات الضخمةالكبيرة المحلية أو متعددة الجنسيات 
 

عربية ات المصرف اإلمارك والنقد واألرصدة لدى مقابل األرصدة المستحقة من البنوبصورة عامة ال يتم االحتفاظ بضمانات 
المركزي. المتحدة

 
بمبلغ  لسنةاالمحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات خالل تعزيزات الضمان األخرى تقدر القيمة العادلة للضمانات وغيرها من 

 .ألف درهم) ٤٩٫٤٠٩: ٢٠١٧(ألف درهم  ٤٢٫٧٥١
 

  الطارئة االلتزاماتو االرتباطات
 
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 درهم ألف درهم ألف 

   الموقع الجغرافي:
 ٣١٩٫٦٣٤ ٢٨٥٫٥٣٥ اإلمارات العربية المتحدة -محلي

 - - دول مجلس التعاون الخليجي  -يدول
 - - أخرى – دولي

 ------------------ ----------------- 
 ٣١٩٫٦٣٤ ٢٨٥٫٥٣٥ 
 ======== ======= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 
 (تابع)مخاطر االئتمان  )ج(

 
 (تابع) الطارئة االلتزاماتو االرتباطات

 
 الطرف المقابل. تواجدمنطقة  إلىيتم قياس التركز حسب المنطقة الجغرافية استناداً 

 
المستحق من المركز الرئيسيالقروض والسلفياتمن البنوكالمستحق 

٢٠١٧ ٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٨
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

:العمل قطاع
 - - - - - -حكومي
 - - ٥١٫٥٧٢ ٦٧٫٠٠٠ - -وصناعي تجاري

 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ ٩٢٫٠٩٥ - ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨بنوك ومؤسسات مالية
 - - ٨٫٣٩٨ ٢٧٫٤٤٧ - -وعقارات إنشاءات

 - - ١٣٫٥٧٠ ١٣٫٧٨٠ - -خاص
 - - ٧٨٫٩٣٣ ٨٨٫٠١٧ - -أخرى

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ ٢٤٤٫٥٦٨ ١٩٦٫٢٤٤ ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨ 

 انخفاض مخصص :ناقصاً 
 القيمة

- - )٦٫٦٨٥( )١٥٫١٣٦( - - 

 - - )٦٤٧( )٧٥٥( - - المعلقة الفائدة :ناقصاً 
----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ ٢٣٧٫٢٣٦ ١٨٠٫٣٥٣ ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨ 
======== ======== ======= ======== ======== ======== 

 
لمركز الرئيسي ا المستحقة من البنوك والمستحق من يات والمبالغالقروض والسلفب فيما يتعلقز حسب الموقع يتم قياس الترك

 المالية بالقيمة العادلة من خالل فيما يتعلق بالموجوداتز حسب الموقع لمقترض. يتم قياس التركا استناداً إلى محل إقامة
 .الجهة المصدرة للسند الماليموقع األرباح أو الخسائر استناداً إلى 

 
 .)٪٦٩: ٢٠١٧(رصيد القروض والسلفيات من إجمالي تقريباً  ٪٦٩عمالء  ٨ يمثل، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
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 ٤٣

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

  
 (تابع) مخاطر االئتمان )ج(

  
 وما يعادلهالنقد 

 
 يتم االحتفاظ بالنقد وما يعادله لدى المصرف المركزي ومؤسسات مالية ألطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد.

 
 مخاطر التسوية  

 
قد ينتج عن أنشطة الفرع مخاطر عند تسوية المعامالت. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر الناجمة عن عدم قدرة 

الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بتقديم المبالغ النقدية أو السندات المالية أو الموجودات األخرى وفقاً للشروط الطرف المقابل على 
 المتفق عليها.

 
اصة مق يقوم الفرع بتخفيف المخاطر المتعلقة ببعض أنواع المعامالت عن طريق إجراء التسوية من خالل وكيل تسوية/

فقط عندما يفي كال الطرفين بالتزامات التسوية التعاقدية الخاصة بهما. وتشكل  وذلك ،بغرض ضمان تسوية األعمال التجارية
مراقبة الحدود المبينة مسبقاً. يتطلب قبول مخاطر التسوية عن عمليات التسوية  حدود التسوية جزءاً من عملية اعتماد االئتمان/

 على المعاملة أو للطرف المقابل.الحرة الحصول على موافقة من قبل قسم إدارة المخاطر لدى الفرع 
 

 مخاطر السيولـة )د(
 

الصعوبات التي يواجهها الفرع في الوفاء بالتزاماته المرتبطة بمطلوبات الفرع المالية التي تتم في تتمثل مخاطر السيولة 
 تسويتها من خالل تقديم نقد أو موجودات مالية أخرى.

 
 إدارة مخاطر السيولة

 
إدارة مخاطر السيولة بالتأكد من قيام اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ومراقبة السيولة بصورة وثيقة يتمثل منهج الفرع في 

لضمان توافر مصادر تمويل كافية. كما يقوم الفرع باالحتفاظ بمحفظة موجودات مالية قصيرة األجل ذات سيولة عالية تتكون 
ين البنوك المستحقة خالل سنة. تخضع كافة السياسات واإلجراءات بصورة رئيسية من النقد واألرصدة المصرفية واإليداعات ب

المتعلقة بالسيولة للمراجعة واالعتماد من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المركز الرئيسي. عالوة على ذلك، يتم الوفاء 
اجعة المتعلقة بالسيولة للمر بمتطلبات السيولة من خالل التمويل من المركز الرئيسي. تخضع كافة السياسات واإلجراءات

واالعتماد من قبل المركز الرئيسي وتتم مراقبة الوضع اليومي للسيولة وإجراء اختبارات منتظمة لمستوى السيولة بطرق 
 متعددة تشمل كل من ظروف السوق االعتيادية وغير االعتيادية.

 
 التعرض لمخاطر السيولة

 
المطلوبات الخاصة بالفرع. تم تحديد االستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات يلخص الجـدول التالي تواريخ استحقاق 

على أساس الفتـرة المتبقية في تاريـخ التقرير حتى تاريخ االستحقــاق التعاقدي وال يؤخذ باالعتبار االستحقاق الفعلي كما هو 
ـوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق للتأكد من موضح في تاريخ احتجاز الودائع وتوفر األموال السائلة لدى الفرع. تق

 االحتفاظ بالسيولة الكافية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥
 
 (تابع) مخاطر السيولـة )د( 

 
 التعرض لمخاطر السيولة (تابع)

 
 : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لمطلوبات المالية في لاالستحقاقات التعاقدية المتبقية فترات فيما يلي 

 
 ---------------------------- التعاقدية النقدية التدفقات ----------------------------------- 

 
 القيمة

اإلجمالي الدفترية
أقل مــن 

 أشهر  ٣
أشهر  ٣من 

 إلى سنة

من سنة  
 ٣إلى 

سنوات
أكثر مــن 

 سنوات ٣
 ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

      المطلوبات
       

 - )٥٫٢٠٩( )١٥٫٤٠٣( )٩٥٫٦٤٨( )١١٦٫٢٦٠( ١١٦٫٢٦٠ ودائع العمالء
 - - - )١٦٫٠٨٩( )١٦٫٠٨٩( ١٦٫٠٨٩ المستحق إلى المركز الرئيسي

 - - )١٫٨٤٧( - )١٫٨٤٧( ١٫٨٤٧ المطلوبات األخرى
 ------------------- ------------------- -------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 ٥٫٢٠٩( )١٧٫٢٥٠( )١١١٫٧٣٧( )١٣٤٫١٩٦( ١٣٤٫١٩٦( - 
 ======== ========= ========= ======== ======== ======== 

 : ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لمطلوبات المالية في لاالستحقاقات التعاقدية المتبقية  فتراتفيما يلي 
 
 ---------------------------- التعاقدية النقدية التدفقات ----------------------------------- 

 
 القيمة

اإلجمالي الدفترية
أقل مــن 

 أشهر  ٣
أشهر  ٣من 

 إلى سنة

من سنة  
 ٣إلى 

سنوات
أكثر مــن 

 سنوات ٣
 ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

      المطلوبات
      

 - )٢٦٣( )١٩٫٥٧٥( )١٢٩٫١٧١( )١٤٩٫٠٠٩( ١٤٩٫٠٠٩ ودائع العمالء
 - - - )١٧٫١٠٦( )١٧٫١٠٦( ١٧٫١٠٦ المستحق إلى المركز الرئيسي

 - - - )٢٫٦٣٥( )٢٫٦٣٥( ٢٫٦٣٥ المطلوبات األخرى
 ------------------- --------------------- ------------------- ------------------ --------------- -------------- 
 ٢٦٣( )١٩٫٥٧٥( )١٤٨٫٩١٢( )١٦٨٫٧٥٠( ١٦٨٫٧٥٠( - 
 ======== ========= ========= ======== ====== ======== 

 
المالية الخاصة بالفرع على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي. قد  لمطلوباتليوضح الجـدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة 

 تختلف التدفقات النقدية المتوقعة عن هذا التحليل.
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٤٥

 
إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 

 مخاطر السوق )هـ(
 

مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية على في تتمثل مخاطر السوق 
إيرادات الفرع أو قيمة ما يحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر 

 السوق ضمن الحدود المقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن. 
 

 ارة مخاطر السوقإد
 

مخاطر السوق على عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات بالمركز الرئيسي. يعتبر قسم إدارة دارة تقع المسؤولية الكاملة إل
المخاطر بالفرع مسؤوالً عن وضع السياسات التفصيلية إلدارة المخاطر (تخضع لمراجعة واعتماد لجنة الموجودات 

 ة اليومية الخاصة بتطبيقها.والمطلوبات) وعن أعمال المراجع
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة األدوات المالية. هذا ويقوم الفرع بإدارة 
الموجودات والمطلوبات. تمثل هذه المخاطر من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة األسعار الناتجة عن إعادة تسعير 

لجنة الموجودات والمطلوبات الجهة الرقابية لاللتزام بهذه الحدود ويتم دعمها من قبل القسم المسؤول عن خزينة الفرع في 
 األنشطة الرقابية اليومية.

 

 خاطر أسعار الفائدةتتم إعادة تسعير الجزء األكبر من موجودات ومطلوبات الفرع خالل سنة واحدة، وعليه فإن التعرض لم
 محدود.

 

 : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يلي وضع حساسية أسعار الفائدة لدى الفرع وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 

 
 أقل من 

 أشهر ٣
 أشهر  ٣مـن 

 إلـــــــى سنة
مـــــــن سنة 

 سنوات ٣إلى
 أكثر مــن 

 سنوات ٣
بنود ال تحمل 
 فــــــــــــائدة

 
 اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف   
 ٦٤٫٧٥٧ ٦٤٫٧٥٧ - - - - اإلمارات العربية المتحدة المركزي  

 ١٦٥٫٦٢٨ ٤٫٥١٤ - - - ١٦١٫١١٤المستحق من البنوك 
 ١٢٨٫٠٤٧ ١١٫٦٢٢ - - - ١١٦٫٤٢٥المستحق من المركز الرئيسي

 ١٩٦٫٢٤٤ - - ٢٦٫٢٦٣ ٣٩٫٣٦٢ ١٣٠٫٦١٩القروض والسلفيات 
 ٢٫٣٤٣ ٢٫٣٤٣ - - - -الموجودات األخرى

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ٥٥٧٫٠١٩ ٨٣٫٢٣٦ - ٢٦٫٢٦٣ ٣٩٫٣٦٢ ٤٠٨٫١٥٨إجمالي الموجودات

=============================================
مطلوبات وأرصدة المركز الرئيسي

 ١١٦٫٢٦٠ ٨٨٫٣٩٣ - ٥٫٢٠٦ ١٥٫٤٠٧ ٧٫٢٥٤ودائع العمالء
 ١٦٫٠٨٩ ١٦٫٠٨٩  - - - الرئيسي إلى المركزالمستحق 

 ١٫٨٤٧ ١٫٨٤٧ - - - -المطلوبات األخرى
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إجمالي مطلوبات وأرصدة
 ١٣٤٫١٩٦ ١٠٦٫٣٢٩ - ٥٫٢٠٦ ١٥٫٤٠٧ ٧٫٢٥٤ المركز الرئيسي  

==============================================
إجمالي فجوة حساسية

 ٤٢٢٫٨٢٣ )٢٣٫٠٩٣( - ٢١٫٠٥٧ ٢٣٫٩٥٥ ٤٠٠٫٩٠٤ أسعار الفائدة  
==================================================

      

 - ٤٢٢٫٨٢٣ - ٤٤٥٫٩١٦ ٤٢٤٫٨٥٩ ٤٠٠٫٩٠٤حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
==================================================

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٤٦

 
إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 
 (تابع)مخاطر السوق  )هـ(

 

 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
 

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١فيما يلي وضع حساسية أسعار الفائدة لدى الفرع وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 

 
 أقل من 

 أشهر ٣
 أشهر  ٣مـن 

 إلـــــــى سنة
مـــــــن سنة 

 سنوات ٣إلى
 أكثر مــن 

 سنوات ٣
بنود ال تحمل 
 فــــــــــــائدة

 
 اإلجمالي

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف   
 ٦٧٫٠٤٠ ٦٧٫٠٤٠ - - - - اإلمارات العربية المتحدة المركزي  

 ١٤٤٫٧١٣ ١٤٫٧١٣ - - - ١٣٠٫٠٠٠المستحق من البنوك 
 ١١٧٫٥٣٩ ١٫١١٤ - - - ١١٦٫٤٢٥المستحق من المركز الرئيسي

 ٢٣٧٫٢٣٦ - ٩٫٢٠٠ ٣٣٫٢٦٤ ١١٨٫٦٣٦ ٧٦٫١٣٦القروض والسلفيات 
 ١٫٤٩٠ ١٫٤٩٠ - - - -الموجودات األخرى

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ٥٦٨٫٠١٨ ٨٤٫٣٥٧ ٩٫٢٠٠ ٣٣٫٢٦٤ ١١٨٫٦٣٦ ٣٢٢٫٥٦١إجمالي الموجودات

=============================================
الرئيسيمطلوبات وأرصدة المركز 

 ١٤٩٫٠٠٩ ١١٥٫٠٧٤ - ٢٦٣ ١٩٫٥٧٥ ١٤٫٠٩٧ودائع العمالء
 ١٧٫١٠٦ ١٧٫١٠٦  - - - الرئيسي إلى المركزالمستحق 

 ٢٫٦٣٥ ٢٫٦٣٥ - - - -المطلوبات األخرى
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إجمالي مطلوبات وأرصدة
 ١٦٨٫٧٥٠ ١٣٤٫٨١٥ - ٢٦٣ ١٩٫٥٧٥ ١٤٫٠٩٧ المركز الرئيسي  

=============================================
إجمالي فجوة حساسية

 ٣٩٩٫٢٦٨ )٥٠٫٤٥٨( ٩٫٢٠٠ ٣٣٫٠٠١ ٩٩٫٠٦١ ٣٠٨٫٤٦٤ أسعار الفائدة  
=============================================

      

 - ٣٩٩٫٢٦٨ ٤٤٩٫٧٢٦ ٤٤٠٫٥٢٦ ٤٠٧٫٥٢٥ ٣٠٨٫٤٦٤حساسية أسعار الفائدة المتراكمة
===================================================

 
فائدة بصورة رئيسية بمعيار السعر المتغير، لذا ترى اإلدارة أن أية تغيرات ل تخضعترتبط موجودات ومطلوبات الفرع التي 

 الشامل. الدخلمعقولة محتملة في حركات أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير هام على بيان 
 

فترض الفرع ييتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المعقول والمحتمل في حركة أسعار الفائدة. 
السنة  أرباحويقوم بتقييم التأثير التالي على نقطة أساس)،  ٥٠: ٢٠١٧(نقطة أساس  ٥٠تقلبات في أسعار الفائدة بمقدار 
 وحقوق الملكية في ذلك التاريخ:

 

  
 السنةأرباح 

 اإليرادات 
 الشاملة األخرى

 
 السنةأرباح 

  اإليرادات
 األخرى الشاملة

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٨ 
     

 - ٢٫٢٥١ - ٢٫٢٣٠ الزيادة
 - )٢٫٢٥١( - )٢٫٢٣٠( النقص

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

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٤٧

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 
 (تابع)مخاطر السوق  )هـ(

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

  
على  عتمدت أنها كماتعتبر توضيحية فقط وتم احتسابها باستخدام طرق مبسطة.  أعالهإن حساسيات أسعار الفائدة المبينة 

 ٢٧٫٨٦٧ومطلوبات تحمل فائدة بقيمة ألف درهم)  ٤٨٣٫٦٦١: ٢٠١٧( درهمألف  ٤٧٣٫٧٨٣ة موجودات تحمل فائدة بقيم
الحساسية على إنشاء إجراءات يمكن أن يتم اتخاذها من قبل اإلدارة للحد ال تعمل  .ألف درهم) ٣٣٫٩٣٥: ٢٠١٧( درهمألف 

 .من تأثير حركات أسعار الفائدة
 

 مخاطر العمالت 
 

ً في تتمثل مخاطر العمالت األجنبية   أسعار صرف العمالت األجنبية ات فيلتغيرلمخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظرا
 ديسمبر:  ٣١وتنشأ من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. فيما يلي صافي التعرضات الهامة للفرع بالعمالت األجنبية في 

 
 اإلجمالي اإلجمالي 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 طويل /(قصير) طويل /(قصير) 
 ألف درهم ألف درهم 

   العملة
 ١١٧٫٩٥٦ ١٢٥٫٧٧٢ دينار بحريني
 ٣٧٫٩٩٩ ٤٦٫٤٦٩ دوالر أمريكي

 )١( ٦ إسترلينيجنيه 
 ٩ ١٠ يورو

 ١٢٦ ٦٣ عمالت أخرى
 

أمام الدوالر األمريكي، وبذلك يكون تعرض الفرع لمخاطر العمالت محدود لهذا  تم تثبيت سعر صرف الدرهم اإلماراتي
الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي، ترى اإلدارة أن أية تغيرات تتم بالموجودات والمطلوبات  نظراً ألن معظمالحد. 

 الشامل.  الدخلمعقولة محتملة في أسعار الصرف لن يكون لها تأثير هام على بيان 
 

 المخاطر التشغيلية )و(
 

مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب ترتبط بعمليات الفرع في تتمثل المخاطر التشغيلية 
والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية والمخاطر المتعلقة بعوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

 مية ومعايير السلوك الُمتعارف عليها بشكل عام.ومخاطر السيولة مثل تلك المخاطر الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظي
 عمليات الفرع.  كافةتنشأ المخاطر التشغيلية من 

 
 توازن بين تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة الفرع وبين تأثير تحقيقيهدف الفرع إلى إدارة المخاطر التشغيلية بغرض 

 تقيد المبادرة واالبتكار.  التكلفة بشكل عام وبغرض تجنب اإلجراءات الرقابية التي
 

 داخليةقسم الرقابة اللقد قام الفرع بوضع إجراءات وأنظمة توضح الطرق المستخدمة في تنفيذ مهام محددة ويشتمل نطاق عمل 
باإلدارة المركزية للفرع على أعمال تدقيق ومراجعة كافة األنشطة التجارية ومهام الدعم. هذا وتتم مراجعة وتعديل هذه 

 ة واإلجراءات بصورة منتظمة للتعامل مع أية مخاطر محتملة.األنظم

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٤٨

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 
 إدارة رأس المال )ز(
 

يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بوضع ومتابعة المتطلبات الرأسمالية للفرع. تقتضي سياسة الفرع االحتفاظ 
برأسمال كافي بغرض الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق وكذلك دعم التطور المستقبلي لألعمال. ويتم أيضاً االعتراف 

د من حقوق المساهمين كما يعترف الفرع بالحاجة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات بتأثير مستوى رأس المال على العائ
الكبيرة المحتمل الحصول عليها من خالل زيادة مستويات اإلقراض واالمتيازات والسالمة الممكن تحقيقها من خالل االحتفاظ 

لفرع ا. لم تكن هناك تغيرات مادية في إدارة السنةبوضع قوي لرأس المال. التزم الفرع بمتطلبات رأس المال النظامية طوال 
 المال خالل السنة. لرأس

 
 يتم تحليل رأس المال النظامي للفرع في شقين على النحو التالي:

 
؛ والشق األول من رأس المال، والذي يتضمن رأس المال المخصص ورأس المال النظامي واألرباح المحتجزة 
ي يتضمن مخصص جماعي النخفاض القيمة (يقتصر على المحافظ االئتمانية التي يتم الشق الثاني من رأس المال، والذ

).٢فيها استخدام الطريقة القياسية بموجب اتفاقية بازل 
 

 فيما يلي أهداف الفرع من إدارة رأس المال: 
 

 

؛حماية قدرة الفرع على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية 
و ؛زيادة عائدات المساهمين  
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال النظامية الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
ً إلرشادات يقوم الفرع باحتسابعند تطبيق متطلبات رأس المال الحالية،  عدل م نسبة مخاطر الموجودات الخاصة به وفقا

والتي توضح معدل إجمالي رأس المال  لمتحدة المركزيالموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية اكفاية رأس المال 
 إلى إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر.

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٤٩

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٥

 
 (تابع) إدارة رأس المال )ز(

 
وفقاً لمعيار  ٪١٢: ٢٠١٧( ٪١٠ .٥بحد أدنى يبلغ ، ٣بازل ، وفقاً لإلطار التنظيمي كفاية رأس المال للفرع معدليتم تحليل 

 كما يلي:  )٢بازل 
 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم  ألف درهم   

    رأس المال  قاعدة
 ٣٩١٫٩٤٧ ٣٩٩٫٨٠١  من رأس المال  ١الشق 
 ٤٫٧١٦ ٦٫٩٠٤  من رأس المال  ٢الشق 

  ------------------- ------------------- 
 ٣٩٦٫٦٦٣ ٤٠٦٫٧٠٥  المال إجمالي قاعدة رأس

  ========= ========= 
    الموجودات المرجحة للمخاطر

 ٣٧٧٫٣٠٨ ٥٥٢٫٢٩٤  مخاطر االئتمان
 ٣ ٥  مخاطر السوق

 ١٨٫٦٨٥ ٢٥٫٠٩٣  مخاطر تشغيلية
  ------------------- ------------------- 

 الموجودات المرجحة للمخاطر       إجمالي 
 

٣٩٥٫٩٩٦ ٥٧٧٫٣٩٢ 
  ========= ========= 

 ٪١٠٠ .١٧ ٪٧٠ .٤٤  معدل كفاية رأس المال
  ------------------- ------------------- 

 ٪٩٨ .٩٨ ٪٦٩ .٢٤  من رأس المال  ١الشق 
  ------------------- ------------------- 

 ٪١ .١٩ ٪١ .٢٠  من رأس المال  ٢الشق 
  ------------------- ------------------- 

 
 السنوات المعروضة. لكافةالمتطلبات الرأسمالية المفروضة خارجياً  بكافةالتزم الفرع 

 
 الحد األدنى لمعيار بازل باإلضافة ٢٠١٨ سنةفي  ٪١ .٨٧٥االحتفاظ باحتياطي رأس مال مؤقت بواقع سيتم عالوة على ذلك، 

 .٢٠١٩ سنةبحلول  ٪٢ .٥يترتب عليه زيادة ليبلغ س، مما ٣
 

 استخدام التقديرات واألحكام ٦
 

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للفرع، قامت اإلدارة بوضع التقديرات واألحكام التالية التي من شأنها أن تؤثر بصورة 
 هامة على المبالغ الُمعترف بها في هذه البيانات المالية. 

 
يتعين وضعها  أحكام اإلدارة التيالبيانات المالية للبنك ونتائجه المالية بالسياسات المحاسبية واالفتراضات والتقديرات و تأثرت

 إعداد البيانات المالية. عند
 

راضات تتمثل التقديرات واالفتعنها.  قيم الموجودات والمطلوبات المعلنتقديرات وافتراضات تؤثر على  بوضعيقوم البنك 
عايير. يتم تقييم تطبيق المبما يتناسب مع هي أفضل تقديرات يتم تنفيذها  زمة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالال

 الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية. وهي تعتمد على، ةمستمر بصورةالتقديرات واألحكام 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٠

 
 لماليةإيضاحات حول البيانات ا

 
 (تابع)استخدام التقديرات واألحكام  ٦

 
 والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية. للظروف الراهنةيستخدم البنك أساليب تقييم مناسبة 

 
ن ميقوم البنك بمراجعة محافظ القروض الخاصة به لتقييم انخفاض القيمة كل ثالثة أشهر على األقل. عند تحديد ما إذا كان 

 .األرباح أو الخسائرانخفاض القيمة في بيان  الضروري تسجيل خسائر
 

 ٢٠١٨يناير  ١من  اعتباراً  المطبقة
 

 "السياسات المحاسبية الهامة" ٣ اإليضاحراجع 
 

 ٢٠١٨يناير  ١قبل  المطبقة
 

مكن ييتخذ البنك أحكاًما بشأن ما إذا كان هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود انخفاض في القيمة يتبعه انخفاض 
في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل أن يتم تحديد االنخفاض مع تلك المحفظة. قد يشتمل هذا  قياسه

وف ، أو الظرحالة سداد المقترضين في المجموعةلدليل على بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى حدوث تغيير سلبي في ا
االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتقصير في األصول في البنك. تستخدم اإلدارة تقديرات تستند إلى تجربة الخسارة 

تمان واألدلة الموضوعية على انخفاض القيمة على غرار تلك الموجودة في التاريخية لألصول ضمن خصائص مخاطر االئ
 المحفظة لتقييم انخفاض القيمة.

 
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم 

فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترة المستقبلية إذا كانت المراجعة فيها مراجعة التقدير. إذا كانت المراجعة تؤثر 
 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

 
 المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 

 
 مخصص انخفاض القيمة 

 
يقوم الفرع بتقييم انخفاض قيمة القروض والسلفيات مرة واحدة سنوياً على األقل لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعتراف 

الشامل. وبصورة محددة، يتطلب من اإلدارة قدر كبير من األحكام لتقدير مبلغ  الدخلبمخصص انخفاض القيمة في بيان 
 حديد مستوى المخصصات المطلوبة. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، تقوم اإلدارة بوضعوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لت

 لضمانات ذاتمن اة وصافي القيمة القابلة للتحقيق األخرى للتسوي واألطرافأحكام حول الوضع المالي للطرف المقابل 
 الصلة.

 
ات مختلفة من وضع األحكام وعدم التيقن، وقد ترتكز هذه التقديرات على افتراضات حول عدة عوامل تنطوي على مستوي
  تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في هذه المخصصات.

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥١

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)استخدام التقديرات واألحكام  ٦
 

 (تابع) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات
 

 مخصص انخفاض القيمة الجماعي للقروض والسلفيات
 

تغطي مخصصات انخفاض القيمة الجماعية خسائر االئتمان الكامنة في محفظة القروض والسلفيات ذات سمات المخاطر 
االئتمانية المتماثلة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أنها تتضمن قروض وسلفيات منخفضة القيمة، ولكن ال يمكن تحديد 

عند تقييم الحاجة لرصد مخصص جماعي النخفاض القيمة، تضع اإلدارة البنود التي تعرضت النخفاض القيمة بشكل فردي. 
في اعتبارها بعض العوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادية. من أجل تقدير المخصصات 

مطلوبة وفقاً نطاق المعطيات الالمطلوبة، يتم وضع افتراضات لتحديد الطريقة التي يتم بموجبها بيان الخسائر الكامنة وتحديد 
للظروف االقتصادية التاريخية والحالية. يعتمد دقة المخصص على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لمخصصات أطراف 

 مقابلة محددة ونموذج االفتراضات والمعايير المستخدمة لتحديد المخصصات الجماعية.  
 

 االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة
 

ً في دعاوى قضائية تنشأ في سياق أعماله االعتيادية. يرتكز مخصص  نظراً لطبيعة عمليات الفرع، قد يكون الفرع طرفا
االلتزامات الطارئة التي تنشأ عن المقاضاة على احتمالية تدفق الموارد االقتصادية الخارجية ومدى موثوقية تقدير هذه التدفقات 

عدم اليقين وال يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة. ال تعتقد اإلدارة أن تكون هذه التدفقات  منللكثير  الخارجية. تخضع مثل هذه األمور
 الخارجية ذات أهمية.

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ٧
 

أو تسوية التزام ما بين أطراف على دراية ولديها رغبة في إجراء  ما أصلتتمثل القيمة العادلة بالمبلغ الذي يمكن به استبدال 
هذه المعامالت وفقاً لشروط السوق االعتيادية. ولهذا فقد ينشأ الحقاً اختالف بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. ينطوي 

لتقليص حجم العمليات بشكل مادي، أو  تعريف القيمة العادلة على افتراض استمرارية الفرع دون وجود أية نية أو حاجة
 الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح الفرع.

 
 تحديد في خدمةالمست المدخالت أهمية يعكس الذي العادلة للقيمة التالي المتدرج النظام باستخدام العادلة القيم بقياس الفرع يقوم

 :القياسات
 

 لموجودات أو مطلوبات مطابقة. ةق نشطاوسأ: األسعار المدرجة (غير معدلة) في ١المستوى
 وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو  ١في المستوى  المدرجة: مدخالت مختلفة عن األسعار ٢المستوى

من األسعار).  مشتقةمطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (
 السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة). معطيات: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على ٣المستوى

 

 إن القيم العادلة للمستحق من البنوك وودائع العمالء تقارب إلى حد كبير قيمها الدفترية حيث أن معظمها قصيرة األجل
 وقد تم إصدارها بأسعار السوق. 

 
القيمة العادلة لمحفظة القروض والسلفيات ال تختلف بشكل مادي عن قيمها الدفترية حيث أن معظم هذه يرى الفرع أن 

القروض والسلفيات تخضع ألسعار فائدة السوق المتغيرة وتتم إعادة تسعيرها بصورة متكررة. بالنسبة للقروض التي انخفضت 
لك االسترداد المتوقع للضمان باستخدام أسعار فائدة مالئمة مع األخذ قيمها، فقد تم خصم التدفقـات النقدية المتوقعة، بما في ذ

 في االعتبار وقت التحصيل، وال يختلف صافي الناتج بشكل مادي عن القيمة الدفترية.
 

 .معقولة بصورة الدفترية قيمها تقارب المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيم إن

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٢

 

 الماليةإيضاحات حول البيانات 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية ٨
 

 :٢٠١٨ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك كما في 
 

الموجودات  
المالية بالتكلفة 

 المطفأة

المطلوبات 
 المالية األخرى

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 ٦٤٫٧٥٧ - ٦٤٫٧٥٧ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ١٦٥٫٦٢٨ - ١٦٥٫٦٢٨ المستحق من البنوك

 ١٢٨٫٠٤٧ - ١٢٨٫٠٤٧ المستحق من المركز الرئيسي
 ١٨٠٫٣٥٣ - ١٨٠٫٣٥٣ القروض والسلفيات

 ٢٫٣٤٣ - ٢٫٣٤٣ موجودات أخرى
 ------------------ ---------------- ------------------ 

 ٥٤١٫١٢٨ - ٥٤١٫١٢٨ إجمالي الموجودات
 ======== ======== ======== 
    

 ١١٦٫٢٦٠ ١١٦٫٢٦٠ - ودائع العمالء
 ١٦٫٠٨٩ ١٦٫٠٨٩ - المستحق للمركز الرئيسي

 ٨٫٨٦٢ ٨٫٨٦٢ - مطلوبات أخرى
 ------------------ ---------------- ---------------- 

 ١٤١٫٢١١ ١٤١٫٢١١ - المطلوباتإجمالي 
 ======== ======== ======== 
 

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك كما في 
 

الموجودات  
المالية بالتكلفة 

 المطفأة

المطلوبات 
 المالية األخرى

 
 اإلجمالي

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
    

 ٦٧٫٠٤٠ - ٦٧٫٠٤٠ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ١٤٤٫٧١٣ - ١٤٤٫٧١٣ المستحق من البنوك

 ١١٧٫٥٣٩ - ١١٧٫٥٣٩ المستحق من المركز الرئيسي
 ٢٣٧٫٢٣٦ - ٢٣٧٫٢٣٦ القروض والسلفيات

 ١٫٤٩٠ - ١٫٤٩٠ موجودات أخرى
 ------------------ ---------------- ------------------ 

 ٥٦٨٫٠١٨ - ٥٦٨٫٠١٨ إجمالي الموجودات
 ======== ======== ======== 
    

 ١٤٩٫٠٠٩ ١٤٩٫٠٠٩ - ودائع العمالء
 ١٧٫١٠٦ ١٧٫١٠٦ - المستحق للمركز الرئيسي

 ٢٫٦٣٥ ٢٫٦٣٥ - مطلوبات أخرى
 ------------------ ---------------- ---------------- 

 ١٦٨٫٧٥٠ ١٦٨٫٧٥٠ - إجمالي المطلوبات
 ======== ======== ======== 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٣

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية  ٨

 
غيرة عن قروض بمعدالت مت إن القيمة العادلة للقروض والسلفيات للعمالء تقارب قيمتها الدفترية ألن معظم القروض عبارة
 ها.ي تحصيلكما أنها مدفوعة وفقاً لمعدالت السوق وتم رصد مخصصات مناسبة لتلك القروض المشكوك ف

 
، مساوية للمبلغ فائدةل تخضعتعتبر القيمة العادلة لودائع العمالء، التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد، والتي تتضمن ودائع ال 

والمتمثل حالياً بالقيمة العادلة للودائع. أما بالنسبة للودائع ذات تاريخ استحقاق محدد والتي تحمل  المستحق الدفع عند الطلب
فائدة، يرى البنك أن القيمة العادلة سوف تقارب القيمة الدفترية نظراً ألن معظم هذه الودائع ذات طبيعة قصيرة األجل وأن 

 جميعها تكون وفقاً لمعدالت السوق.
 

األخرى، تعتبر القيمة العادلة تقارب قيمها الدفترية نظراً لطبيعتها قصيرة األجل  ةجودات والمطلوبات الماليبالنسبة للمو
 وضعف احتمالية خسائر االئتمان بشأنها.

 
من النظام المتدرج لقياس القيمة  ٢المستوى في إطار الموجودات والمطلوبات المالية  لكافةتم تصنيف قياسات القيمة العادلة 

 ).٧استناداً إلى معطيات مبيعات السوق الملحوظة (إيضاح لعادلة ا
 

 العربية المتحدة المركزي النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات ٩
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٫١٣٨ ٤٫٤٤١ النقد في الصندوق
   األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 ٤٧٫٩٢٤ ٤٦٫٤٢٩ حساب جاري -  
 ١٤٫٩٧٨ ١٣٫٨٨٧ ةقانوني اتاحتياطي -  
 ---------------- ---------------- 
 ٦٧٫٠٤٠ ٦٤٫٧٥٧ 
 ======= ======= 
 

 .فائدة ليات الفرع اليومية وال تخضع أليغير متاحة لعم القانونيإن ودائع االحتياطي 
 

 المستحق من البنوك  ١٠
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 درهمألف  ألف درهم 
   

٤٫٥١٤١٤٫٧١٣  جاري حساب
١٦١٫١١٤١٣٠٫٠٠٠ ودائع ألجل

 ------------------- ------------------- 
 ١٦٥٫٦٢٨١٤٤٫٧١٣
 ========= ========= 

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٤

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 المستحق من المركز الرئيسي ١١

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 

   

١١٫٦٢٢١٫١١٤ الحساب الجاري 
 ١١٦٫٤٢٥ ١١٦٫٤٢٥ ودائع ألجل

 ----------------- ----------------- 
 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ 

 - - ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
 ======= ======= 

  
 ).شهر واحد: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( واحد شهر هيالمضمونة  غيراستحقاق الودائع ألجل  ةفتر إن

 
 ).٪٣ .٠ إلى ٪١ .٢٤ من : تتراوح٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٪٣ .٠ إلى ٪١ .٢٤أسعار الفائدة على الودائع ألجل من  وحاتتر

 
 القروض والسلفيات ١٢

 
يتم بيان القروض والسلفيات صافية من مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات. تتألف محفظة القروض والسلفيات مما 

 يلي: 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 

   

 ٢٤٤٫٥٦٨ ١٩٦٫٢٤٤ إجمالي القروض والسلفيات
)٦٫٦٨٥()١٥٫١٣٦( ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

 )٦٤٧( )٧٥٥( ناقصاً: الفائدة المعلقة
 ------------------ ------------------ 

 ٢٣٧٫٢٣٦ ١٨٠٫٣٥٣ صافي القروض والسلفيات
 ======== ======== 
 

 مخصص انخفاض القيمة
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٦٫٠٠٠ ٦٫٦٨٥ يناير ١في 
 - )٢٫٣٩٦( يناير ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

   

 ٧٥٢ ١٢٫١٢١ خسائر انخفاض القيمة للسنة
 )٥٩( - مبالغ مشطوبة
 )٨( )١٫٢٧٤( مبالغ مستردة

   -------------- ----------- 
 ٦٫٦٨٥ ١٥٫١٣٦ ديسمبر ٣١في 

 ====== ===== 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٥

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 الممتلكات والمعدات ١٣

 

 
تحسينات على 

 اإلجمالي أثاث ومعدات سيارات عقارات مستأجرة
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

     التكلفة
     

 ٧٫٢٠٤ ٣٫٦٦٩ ٢٣٠ ٣٫٣٠٥  ٢٠١٧يناير  ١في 
 ١٨١ ١٨١ - - اإلضافات

 - - - - إعادة التصنيف
 - - - - االستبعادات

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٧٫٣٨٥ ٣٫٨٥٠ ٢٣٠ ٣٫٣٠٥  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

 ٧٫٣٨٥ ٣٫٨٥٠ ٢٣٠ ٣٫٣٠٥  ٢٠١٨يناير  ١في 
 ١٤٥ ١٤٥ - - اإلضافات

 - - - - إعادة التصنيف
 - - - - االستبعادات

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٧٫٥٣٠ ٣٫٩٩٥ ٢٣٠ ٣٫٣٠٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ======= ======= ======= ======= 
 االستهالك

     
 ٦٫٠١٠ ٣٫٠٧٨ ١٥١ ٢٫٧٨١  ٢٠١٧يناير  ١في 

 ٣٦٨ ٢٦٠ ٢٧ ٨١ المحمل على السنة 
 - - - - االستبعادات

 - - - - إعادة التصنيف
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 ٦٫٣٧٨ ٣٫٣٣٨ ١٧٨ ٢٫٨٦٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ======= ======= ======= ======= 
     

 ٦٫٣٧٨ ٣٫٣٣٨ ١٧٨ ٢٫٨٦٢  ٢٠١٨يناير  ١في 
 ٣٦٣ ٢٥٥ ٢٧ ٨١ المحمل على السنة 

     إعادة التصنيف
 - - - - االستبعادات

 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 ٦٫٧٤١ ٣٫٥٩٣ ٢٠٥ ٢٫٩٤٣  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ======= ======= ======= ======= 
     القيم الدفترية

     
 ١٫٠٠٧ ٥١٢ ٥٢ ٤٤٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 ======= ======= ======= ======= 

 ٧٨٩ ٤٠٢ ٢٥ ٣٦٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 ======= ======= ======= ======= 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٦

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 موجودات األخرىال ١٤

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٠١٩ ٢٫٠١٧ مستحقة القبض الفائدة
ً  ومصروفات مدفوعةمدينون متنوعون   ٤٧١ ٣٢٦ مقدما

 --------------- ------------- 
 ١٫٤٩٠ ٢٫٣٤٣ 
 ======= ====== 

 
 ودائع العمالء ١٥

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

٨١٫٠٠١١١٣٫٠٢٦ ودائع متداولة وتحت الطلب 
 ٣٫٨٠٧ ٣٫١٥٥ حسابات ادخار

 ٢٩٫٧٥٣ ٢٣٫٦٠٦ ودائع ألجل
 ٢٫٤٢٣ ٨٫٤٩٨ حسابات هامشية

 ------------------ ------------------ 
 ١٤٩٫٠٠٩ ١١٦٫٢٦٠ 
 ======== ======== 
 

ال : ٢٠١٧(من تاريخ التقرير  شهر ١٢بعد أكثر من  ال شيء، من المتوقع تسوية ودائع عمالء بقيمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 ).ءشي

 
 .مليون درهم) ٦ .٨٤٥ :٢٠١٧(مليون درهم  ١٢ .٨٩١تتضمن ودائع العمالء ودائع من البنوك ومؤسسات مالية أخرى بمبلغ 

 
  ٪٠ .١: تتراوح من ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٪٢ .٠إلى  ٪٠ .١تتراوح أسعار الفائدة المحملة على ودائع العمالء من 

 .)٪٢ .٠إلى 
 

 لمركز الرئيسيإلى االمستحق  ١٦
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٧٫١٠٦ ١٦٫٠٨٩ حسابات جارية
 ---------------- ---------------- 
 ١٧٫١٠٦ ١٦٫٠٨٩ 
 ======= ======= 

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٧

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 المطلوبات األخرى ١٧

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٥ ٣٧ مستحقة الدفع الفائدة
 ٩٠٧ ١٫٠٨٣ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ١٫٦٨٣ ٧٢٧ المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى
 - ٧٫٠١٥ المتوقعة من البنود خارج الميزانية العموميةخسائر االئتمان 

 ---------------- ---------------- 
 ٢٫٦٣٥ ٨٫٨٦٢ 
 ======= ======= 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩مخصص انخفاض القيمة وفقاً للمعيار رقم 
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - - يناير ١في 
 - ٧٫٠١٥ يناير ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

   
 - - خسائر انخفاض القيمة للسنة

 ------------- ----------- 
 ٨٨٤ ٧٫٠١٥ ديسمبر ٣١في 

 ====== ===== 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٨٣٠ ٩٠٧ يناير ١في 
 ١٢٨ ١٨٢ المحمل على السنة

 )٥١( )٦( المدفوع خالل السنة
 ------------ ----------- 

 ٩٠٧ ١٫٠٨٣ ديسمبر ٣١في 
 ===== ==== 

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٨

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 ورأسمال المركز الرئيسي ةالقانوني اتاالحتياطي ١٨

 
 ً من  ٪١٠يخصص البنك  ،١٩٨٠) لسنة ١٠بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (االتحادي لقانون من ا ٨٢للمادة رقم  وفقا

لقانوني إجراء هذه التحويالت لالحتياطي ا يتعينإلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع.  لتحويلهصافي أرباح السنة 
 :٢٠١٧( مليون درهم ١ .٥٩٥بلغ المحول خالل السنة من رأسمال المركز الرئيسي.  ٪٥٠رصيد هذا االحتياطي حتى يبلغ 

 ).مليون درهم ٠ .٨٣٣
 

مساهم المبلغ اليتمثل رأسمال المركز الرئيسي في  ،بدولة اإلمارات العربية المتحدةاالتحادي  من القانون ٨٠وفقاً للمادة رقم 
الرئيسي كرأس مال مخصص لفرع اإلمارات العربية المتحدة.به من قبل المركز 

 ٣٠) بتاريخ CBUAE/BSD/2018/458( رقمطبقاً لإلشعار الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
عن مخصص انخفاض القيمة المحتسب طبقاً للمعيار  يزيدللمخصص العام  قيمة، تم رصد مخصص انخفاض ٢٠١٨أبريل 

ن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كتخصيص من األرباح المحتجزة. إن احتياطي انخفاض القيمة غير متاح م ٩رقم 
 لدفع توزيعات األرباح.

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ١٩

 
 ديسمبر: ٣١فيما يلي ارتباطات الفرع في 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 

   باالئتمانارتباطات متعلقة 
 ٧٧٫٢٥١ ٥٩٫١٨٦ التزامات بتقديم ائتمان غير مسحوبة

 ١١٦٫٥٤١ ١٢٠٫٧٢٤ خطابات ضمان 
 ١١٣٫٠٩٧ ٨٠٫٨٨٢ خطابات اعتماد  

 ١٢٫٧٤٥ ٢٤٫٧٤٣ قبوالت
 ------------------ ------------------ 

 ٣١٩٫٦٣٤ ٢٨٥٫٥٣٥ إجمالي االرتباطات وااللتزامات الطارئة
 ======== ======== 

 
 باالئتمان المتعلقة االرتباطات

 
تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان التزامات بتقديم ائتمان وخطابات اعتماد جاهزة وضمانات، تلك التي يتم تصميمها لتلبية 

 متطلبات عمالء الفرع.
 

عن العمالء في حال أخفق العمالء في االلتزام  باإلنابةإن خطابات االعتماد الجاهزة والضمانات تلزم الفرع بأداء الدفعات 
 ببنود العقد أو تقديم المستندات. 

 
خ انتهاء لاللتزامات تواريما يكون تمثل االلتزامات بتقديم االئتمان ارتباطات تعاقدية لتقديم قروض واعتمادات متجددة. عادة 

انتهاء االلتزامات دون أن يتم سحبها لذا فإن إجمالي  ثابتة، أو شروط أخرى لإللغاء وعادة ما تقتضي دفع رسوم. حيث يمكن
 مبالغ العقود ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية.

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٥٩

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 الفائدةإيرادات  ٢٠

 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٩٫٩١٥ ١٢٫٧١٤ القروض والسلفيات
 ٦٥٧ ٢٫٩٧٦ المستحق من البنوك

 ١٫٣٨٨ ٣٫٠١٨ المستحق من المركز الرئيسي 
 ------------- ------------- 
 ١١٫٩٦٠ ١٨٫٧٠٨ 
 ====== ====== 

 
 الفائدةمصروفات  ٢١

 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥١٥ ٣٣٠ ودائع العمالء 
 ---------- ---------- 
 ٥١٥ ٣٣٠ 
 ===== ===== 

 
 الرسوم والعموالتإيرادات  ٢٢

 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٧٦٣ ١٫٦٢٤ رسوم خطابات االعتماد 
 ١٫٠٨١ ٨٠٥ رسوم خطابات الضمان 

 ٦١٠ ٨ رسوم تقديم القروض
 ٣٫٢٤١ ٤٫١٢٥ أخرى

 ------------- ------------- 
 ٦٫٦٩٥ ٦٫٥٦٢ 
 ====== ====== 
 

على إيرادات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥التطبيق المبدئي للمعيار رقم تأثير بيان  )٢-(أ ٣في اإليضاح تم 
ً . نظرالشركة من العقود المبرمة مع العمالء (الرسوم والعموالت) قم رالتي تم اختيارها في تطبيق المعيار  التحوللطريقة  ا

 م تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة لتعكس المتطلبات الجديدة.، لمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥
 

 اإلجمالي  أخرى  التمويل التجاري 
 ٢٠١٧ ٢٠١٨  ٢٠١٧ ٢٠١٨  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهمألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

         فصل إيرادات الرسوم والعموالت
 ------------- -------------  ------------- -------------  ------------- ------------- 

 ٦٫٦٩٥ ٦٫٥٦٢  ٣٫٨٥١ ٤٫١٣٣  ٢٫٨٤٤ ٢٫٤٢٩ إيرادات الرسوم والعموالت
 ====== ======  ====== ======  ====== ====== 

  

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٦٠

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (تابع) إيرادات الرسوم والعموالت ٢٢

 
 اإليراداتوسياسات االعتراف بالتزامات األداء 

 
يتم قياس إيرادات الرسوم والعموالت الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل. 

 قل السيطرة على الخدمة إلى العميل.تنتباإليرادات عندما باالعتراف  البنك يقوم
 

روط ، بما في ذلك شاء في العقود المبرمة مع العمالءة وتوقيت الوفاء بالتزامات األدالجدول التالي معلومات حول طبيع يقدم
 ، وسياسات االعتراف باإليرادات ذات الصلة.الهامةسداد ال
 

 نوع الخدمة
 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء، بما في ذلك شروط 

 الهامةسداد ال

االعتراف باإليرادات وفقاً للمعيار 
من المعايير الدولية  ١٥رقم 

إلعداد التقارير المالية (اعتباراً 
 )٢٠١٨يناير  ١من 

 
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد 

 والشركات

ي ، بما فمصرفية للعمالء من األفراد والشركاتيقدم البنك خدمات 
تسهيالت السحب على المكشوف،  قديمذلك إدارة الحسابات، وت

 رسوم.دفع الوبطاقات االئتمان و، والمعامالت بالعمالت األجنبية
 

على حساب العميل اإلدارة المستمرة للحسابات يتم تحميل رسوم 
على أساس شهري. يحدد البنك األسعار بشكل منفصل للعمالء من 

 على أساس سنوي. بلداألفراد والشركات في كل 
 

والمعامالت  المقايضةمعامالت  القائمة علىالرسوم فيما يتعلق ب
 المكشوف، يتم تحميلها على بالعمالت األجنبية والسحب على

 المعاملة. إتمامحساب العميل عند 
 

معدالت ب على أساس شهري خدمة دفع الرسوم رسومتحميل يتم 
 .، وتتم مراجعتها سنوياً من قبل البنكثابتة

يرادات من خدمة يتم االعتراف باإل
خدمة دفع الرسوم على الحساب و

تقديم  مدى الزمني بمجردال
 الخدمات.

 
يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة 

 المعاملة. عند إتمامبالمعامالت 

   
الخدمات 

المصرفية 
 االستثمارية

ن يد ملبنك العددى اقطاع الخدمات المصرفية االستثمارية ل يقدم
ذلك إدارة القروض وخدمات ، بما في الخدمات المتعلقة بالتمويل

، وتنفيذ معامالت العمالء مع ةمشتركالض وقرال، وإدارة الوكالة
 األوراق المالية. واالكتتاب فيالبورصات 

 
ً حميل رسوم الخدمات المستمرة سنوييتم ت  يالديةالمفي نهاية السنة  ا

 ديسمبر، ٣١، إذا أنهى العميل العقد قبل إال أن على حساب العميل.
 تاريخ تقديمها حتىالخدمات التي يتم تحميل الرسوم على يتم 

 .اإلنهاء
 

 ةمشتركالض وقرالإدارة القائمة على معامالت الرسوم تحميل يتم 
 املة.المع إتماماألوراق المالية عند االكتتاب في وتنفيذ المعامالت و

يتم االعتراف باإليرادات من 
على المدى  الوكالةإدارة خدمات 

تقديم الخدمات. يتم  الزمني بمجرد
 التي سيتمالغ االعتراف بالمب

 ٣١تحصيلها من العمالء في 
 ديسمبر كذمم مدينة تجارية.

 
يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة 

وقت محدد عند بالمعامالت في 
 .إتمام المعاملة

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٦١

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 إيرادات تشغيلية أخرى ٢٣

 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٨٣ ٢٫٠٠٢ أجنبية (صافي)أرباح صرف عمالت 
 ١٧ ١ خرىاإليرادات المتنوعة األ

 ------------- ------------- 
 ١٫٤٠٠ ٢٫٠٠٣ 
 ====== ====== 

 
 النقد وما يعادله ٢٤

 
/ الستحواذاالمبالغ التالية المستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ  منالنقد وما يعادله المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية  يتألف

 اإليداع: 
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٫١٣٨ ٤٫٤٤١ النقد في الصندوق
   األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٤٧٫٩٢٤ ٤٦٫٤٢٩ حساب جاري -
 ١٤٫٩٧٨ ١٣٫٨٨٦ احتياطيات قانونية -
 ١٤٤٫٧١٣ ١٦٥٫٦٢٨ مستحق من البنوكال

 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ المركز الرئيسيالمستحق من 
 )١٧٫١٠٦( )١٦٫٠٨٩( الرئيسي للمركزالمستحق 

 )  ١٤٫٩٧٨( )١٣٫٨٨٧( ناقصاً: االحتياطيات لدى المصرف المركزي
 ------------------- ------------------- 
 ٢٩٧٫٢٠٨ ٣٢٨٫٤٥٦ 
 ======== ======== 
 

 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٦٢

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 األطراف ذات العالقة ٢٥

 
 هوية األطراف ذات العالقة

 
 اتخاذتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر في 

ذات  هموشركاتموظفي اإلدارة الرئيسيين  من األطراف ذات العالقة تتألف، الفروعالقرارات المالية أو التشغيلية. في حالة 
ذات العالقة وفقاً لشروط وأحكام يتم اعتمادها من قبل المركز الرئيسي.  األطرافإبرام المعامالت المصرفية مع  يتمالصلة. 

 القائمة مع األطراف ذات العالقة: الهامةاألرصدة وفيما يلي المعامالت 
 

 :الرصيد
 

 :التقرير تاريخ في العالقة ذات األطراف مع األرصدة يلي فميا
 
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١١٧٫٥٣٩ ١٢٨٫٠٤٧ المستحق من المركز الرئيسي
 ١٧٫١٠٦ ١٦٫٠٨٩ الرئيسي إلى المركزالمستحق 
 ٢٤٢٫٥٠٠ ٢٤٢٫٥٠٠ لمركز الرئيسيرأسمال ا

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

 : المعامالت
 

 األطراف ذات العالقة:فيما يلي المعامالت التي تم تنفيذها خالل السنة مع 
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٨٨ ٣٫٠١٨ الفائدةإيرادات 
 ======= ======= 
 

 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 

 فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين: 
 

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٨ ٩٥ مكافآت
 ١٫٠٦٣ ١٫٥٨٠ رواتب وامتيازات

 ------------ ------------ 
 ١٫١٢١ ١٫٦٧٥ 
 ===== ===== 

 
 

 
فرع أبوظبي –بنك البحرين الوطني شركة مساهمة بحرينية 

 ٦٣

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 أرقام المقارنة ٢٦

 
بما يمكن  القبوالتالبنك أي التزام غير مشروط مقابل  ال يوجد لدىحيث العمومية خارج الميزانية القبوالت تم إعادة تصنيف 

 .بالموجودات / المطلوبات ذات الصلة في الميزانية العموميةعتراف من اال

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  كما يوضح الجدول أدناه تأثير إعادة التصنيف على بيان المركز المالي
 
 بعد إعادة التصنيف تأثير إعادة التصنيف قبل إعادة التصنيف 
 درهم درهم درهم 
    

 ١٫٤٩٠ )١٢٫٧٤٥( ١٤٫٢٣٥ موجودات أخرى
    

 ٥٦٩٫٠٢٥ )١٢٫٧٤٥( ٥٨١٫٧٧٠ إجمالي الموجودات
    

 ٢٫٦٣٥ )١٢٫٧٤٥( ١٥٫٣٨٠ مطلوبات أخرى
    

 ١٦٨٫٧٥٠ )١٢٫٧٤٥( ١٨١٫٤٩٥ إجمالي المطلوبات 
 

 :٢٠١٧ديسمبر  ٣١فيما يلي إعادة التصنيف في بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 بعد إعادة التصنيف التصنيفتأثير إعادة  قبل إعادة التصنيف 
 درهم درهم درهم 
    

 ٢٠٧ )٣٫٤٥٥( ٣٫٦٦٢ موجودات أخرى
    

 ٦٢٨ ٣٫٤٥٥ )٢٫٨٢٧( مطلوبات أخرى
    

 )٥٫٨١٢( - )٥٫٨١٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 

ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للفرععلى بيان الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية إعادة تصنيف  لم تؤثر عمليات
٢٠١٧. 

 
 

بنك البحرين الوطني 
�سركة م�ساهمة بحرينية - فرع اأبوظبي
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عربي ودويل

القي�دة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  ع�صكرية 
الع�مة، بقي�دة اأحمد جريل«.

واأ�ص�فت اأن “عن��صر املوقع ردوا بوابل من الر�ص��س 
امل�ص�د للطريان«.

ومل يت�صح على الفور م� اإذا ك�نت الغ�رات ت�صببت يف 
خ�ص�ئر.

وي�أتي هذا غداة اإعالن اإ�صرائيل اأنه� ق�صفت اأهداف�ً يف 
اإيرانية م�صرية. كم�  �صوري� الإحب�ط هجوم بط�ئرات 
ي�أتي بعد �صقوط ط�ئرة ا�صتطالع اإ�صرائيلية وانفج�ر 
اأخرى يف اأجواء ال�ص�حية اجلنوبية لبريوت مت�صببة 
ب�أ�صرار م�دية يف مبنى يحتوي على 
مكتب العالق�ت االإعالمية ل�”حزب 

اهلل«.
الع�م  االأم���ني  ن�صراهلل  ح�صن  وك���ن 
ب����ل���رد على  ت��ع��ه��د  ق���د  حل����زب اهلل 
ال�����ص��م���ح بوجود  اإ���ص��رائ��ي��ل، وع�����دِم 
ط�ئرات اإ�صرائيلية م�صرية يف �صم�ء 
بالده، م�صرياً اإىل اأن الرد على مقتل 
���ص��وري��� جراء  ل��ل��ح��زب يف  ع��ن������ص��ر 
الهجم�ت االإ�صرائيلية “�صيكون على 

االأرا�صي اللبن�نية«.

•• بريوت-وكاالت:

بت�صجيل  اأم�س  لالإعالم”  الوطنية  “الوك�لة  اأف���دت 
حميط  يف  اال���ص��رائ��ي��ل��ي  للجي�س  ع�صكرية  حت��رك���ت 
اجلنوب  يف  كفر�صوب�  لبلدة  امل��واج��ه  ال�صم�قة  موقع 

اللبن�ين .
اإنه  ال��ي��وم  االإل��ك��رتوين  موقعه�  على  الوك�لة  وق���ل��ت 
“ت�صجل يف هذه االثن�ء حترك�ت مدرعة جلي�س العدو 
 ، كفر�صوب�  لبلدة  امل��واج��ه  ال�صم�قة  موقع  حميط  يف 
يف حني غ�بت الدوري�ت املع�دية عن اخلط الع�صكري 

طول  ع��ل��ى  االزرق  ل��ل��خ��ط  امل������وازي 
املحور املمتد من مرتفع�ت الوزاين، 

وحتى مرتفع�ت �صبع� وكفر�صوب�«.
البق�ع  ه���زت  ان��ف��ج���رات    3 وك���ن��ت 
�صب�ح  من  مبكرة  �ص�عة  يف  االأو�صط 
غ�رات  عن  ن�جمة  اأنه�  تبني  ال��ي��وم، 

اإ�صرائيلية.
“3غ�رات  اإن  ال����وك�����ل����ة  وق������ل�����ت 
جب�ل  �صل�صلة  ا���ص��ت��ه��دف��ت  م��ع���دي��ة 
بلدة  جلرود  املق�بلة  ال�صرقية  لبن�ن 
مواقع  حيث  زح��ل��ة،  غربي  قو�ص�ي�، 

البحر  املدينة حتت  ثلث  يغرق  قد  احل�لية،  الوترية  يف ظّل 
بحلول الع�م 2050، وفق خراء بيئيني. وُي�صعف الع��صمة 
تخطيط مدين �صيء وواقع اأن عدداً كبرياً من ال�صك�ن لي�س 
م�  املي�ه اجلوفية  وي�صتخدمون  مي�ه  ام��دادات  �صبكة  لديهم 

يوؤدي اإىل انهي�ر اأحي�ء بك�مله�.
اإ���ص���ف��ة اإىل زح��م��ة ال�����ص��ري اخل�نقة  وم��ق���ب��ل ه���ذه امل�����ص���ك��ل 
اأي���ر/ يف  احلكومة  اأعلنت  زالزل،  ح�صول  وخم�طر  والتلوث 
م�يو اأنه� �صتخت�ر هذا الع�م موقع�ً لع��صمة �صي��صية جديدة 

للبالد.
ي�صكن يف  ح��ني  ن�صمة يف  مليون   10 ح���واىل  ج���ك��رت���  وت��ع��ّد 

حميطه� 30 مليون �صخ�س.

و�صتعّد احلكومة ق�نون�ً يتّم طرحه يف الرمل�ن الإقرار تغيري 
الع��صمة، وفق قول الرئي�س الذي قّدر اأن ت�صل كلفة العملية 

اإىل 32 ملي�ر دوالر.
بعد  اأن  ب��رودج��ون��ي��غ��ورو  ب�مب�نغ  التخطيط  وزي���ر  واأو���ص��ح 
مرحلة حت�صريية ع�م 2020، ُيفرت�س ان يبداأ نقل الهيئ�ت 

احلكومية اعتب�راً من الع�م 2024.
امل��خ���وف ب�ص�أن م�صري  وي���أت��ي ه��ذا االإع���الن يف وق��ت تتزايد 

ج�كرت�.
وت��ت��ع��ر���س امل��دي��ن��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��و���ّص��ع��ت يف م��وق��ع ب�ت�في� 
الع��صمة القدمية التي اأن�ص�أه� امل�صتعمرون الهولنديون منذ 

قرابة 500 ع�م، لغرق جزء من اأرا�صيه� حتت املي�ه.

ك�ليم�نت�ن  والي��ة  يف  اجلديد  املوقع  اأن  اإىل  الرئي�س  واأ���ص���ر 
اختري  بورنيو(  ج��زي��رة  م��ن  االإندوني�صي  )اجل���زء  ال�صرقية 

“الأن موقعه ا�صرتاتيجي، يف و�صط اإندوني�صي�«.
يف  و�ص�م�ريندا  ب�ليكب�ب�ن  مدينتي  بني  املقرتح  املك�ن  ويقع 
منطقة غ�بة ا�صتوائية تتمتع بتنّوع بيولوجي كبري. ومل يتّم 

بعد اعتم�د املوقع ر�صمي�ً كع��صمة للبالد.
ح�لي�ً  حتمله  ال���ذي  “العبء  االإن��دون��ي�����ص��ي  ال��رئ��ي�����س  وق����ل 
ج�كرت� ثقيل جداً كمركز �صي��صي واقت�ص�دي وم�يل وكذلك 

ب�لن�صبة للتج�رة واخلدم�ت«.
اإندوني�صي�  تخرت  مل  م�صتقلة،  اأ�صبحت  اأن  “منذ  ب���أن  وذّك��ر 

اأبداً ع��صمته�«.

•• جاكرتا-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س االإندوني�صي جوكو ويدودو اأم�س اأن موقع�ً يف 
�صرق جزيرة بورنيو اختري لنقل الع��صمة ال�صي��صية للبالد 
املكتظة  ال�صخمة  امل��دي��ن��ة  ج���ك��رت���،  خ����رج  اإىل  امل�صتقبل  يف 

واملهددة ب�رتف�ع م�صتوى املي�ه.
معر�ص�ً  لي�س  “الأنه  اأواًل  اختري  املوقع  اأن  الرئي�س  واأو���ص��ح 
والهزات  ال��ف��ي�����ص���ن���ت  م��ث��ل  الطبيعية”  ل��ل��ك��وارث  ك���ث���رياً 
حني  يف  الرك�ين،  وال��ث��وران  الت�صون�مي  وموج�ت  االأر�صية 
اأن جزءاً كبرياً من االأرا�صي االإندوني�صية تقع على حزام ن�ر 

املحيط اله�دئ.

اإندوني�ضيا تعتزم نقل عا�ضمتها اإىل �ضرق بورنيو 

يف ح���ق االأخ����وي����ن ن��ب��ي��ل وغ�����زي 
اأ�صح�به�  على  م���ردودة  ال��ق��روي 
الأن القرار �صدر بكل ا�صتقاللية 

وجتّرد وحي�د«.
واأّكد احلر�ص�ين اأن كل االإجراءات 
�صليمة،  ال���غ���ر����س  يف  امل����ّت����خ����ذة 
ين�ق�س  اأن  ُيعقل  “ال  انه  معترا 
وحمللون  اق��ت�����ص���دي��ون  خ����راء 
�صي��صيون مثل هذا االإجراء املُقّر 
من   117 الف�صل  اإىل  ا���ص��ت��ن���دا 

جملة االإجراءات اجلزائية«.

•• الفجر - تون�س
دع� االحت�د الع�م التون�صي يف بي�ن 
اأم�س االثنني االأطراف الر�صمية 
مالب�ص�ت  ت��و���ص��ي��ح  اإىل  امل��ع��ن��ي��ة 
تون�س  قلب  ح��زب  رئي�س  اإي��ق���ف 
الرئ��صية  لالنتخ�ب�ت  امل��رت���ّص��ح 
الت�صكيك  اأم������م  ال�����ص��ب��ل  ل��ق��ط��ع 
واالإ�ص�ع�ت التي تهّز من الثقة يف 
والق�ص�ئية.  االأمنية  املوؤ�ّص�صتني 
ال�صديد  احلر�س  اإىل  دع�ه�  كم� 
على احرتام الق�نون واالإجراءات 
العدل  يف  امل��واط��ن  حل���ّق  �صم�ن� 
لكرامته  واح���رتام����  وال��ت��ق������ص��ي 

وحرمته اجل�صدية وحلقوقه.
و�����ص����دد االحت���������د ع���ل���ى ����ص���رورة 
احل����ر�����س ال�����ت������ّم ع���ل���ى اح�����رتام 
الزّج  وع���دم  الق�ص�ء  ا�صتقاللية 
ال�صي��صية  ال�������ص���راع����ت  يف  ب����ه 
ح��ّت��ى ي��ق��وم ب����دوره ك���م��ال ودون 
على  ال��ق���ن��ون  اإن��ف���ذ  يف  انتق�ئية 
ك�نت  م���ه���م����  امل����ت����ج�����وزي����ن  ك������ّل 
اأو  ال�����ص��ي������ص��ي��ة  م�������ص���وؤول���ي���ت���ه���م 
مك�نتهم االجتم�عية، وذلك على 
ق�عدة امل�ص�واة اأم�م الق�نون، ودع� 
رف�س  اإىل  ال��ق�����ص���ئ��ي��ة  ال�صلطة 
الق�نون  وحت���ك���ي���م  ال��ت��ع��ل��ي��م���ت 
وال�صمري الق�ص�ئي يف كّل امللّف�ت 
اأنظ�ره والتعجيل  املعرو�صة على 
مب� مل يتّم البّت فيه من ق�ص�ي� 
منذ �صنوات ومنه� ق�ص�ي� الف�ص�د 

واالعتداءات واالغتي�الت.
ال�صغيلة عن  املنظمة  بي�ن  وع��ّر 

ودع�  املرت�ّصحني.  لكّل  متك�فئة 
التن�ف�س  اإىل  امل��رت���ص��ح��ني  ك����ّل 
بعيدا  وال��رام��ج  امل�ص�مني  ح��ول 

عن الوعود الزائفة.
هذا وق�ل الن�طق الر�صمي ب��صم 

بتون�س  اال����ص���ت���ئ���ن����ف  حم���ك���م���ة 
“االته�م�ت  اإّن  �ص�بر احلر�ص�ين 
املُ������وّج������ه������ة ل�������دائ�������رة االّت������ه�������م 
اإج���راءات  �صالمة  يف  والّت�صكيك 
ب�ل�صجن  اإي���داع  بط�قتي  اإ���ص��دار 

اإدانته الأّي توظيف الأجهزة الدولة 
ال�صي��صية  اخل���الف����ت  ح�����ص��م  يف 
واإدارة التن�ف�س ال�صي��صي، موؤكدا 
ا�صتمرارية  اح��رتام  على  حر�صه 
االنتق�ل  م�ص�ر  وت���أم��ني  ال��دول��ة 

كّل  م��ن  وحم�يته  ال��دمي��ق��راط��ي 
انتك��صة.

و�ص�ئل  خم��ت��ل��ف  ال���ب���ي����ن  ودع������� 
العمومية منه�  ة  االإع��الم وخ��صّ
االنتخ�بي  ال��ق���ن��ون  اح���رتام  اإىل 

الفر�س  تك�فوؤ  ق���ع��دة  وتكري�س 
ال�صي��صيني  امل��ت��ن���ف�����ص��ني  ب����ني 
واح������رتام امل�����ص���ر االن��ت��خ���ب��ي يف 

جميع مراحله.
االإدارة  بتحييد  مط�لبته  وج��ّدد 

الرتبوية  واملوؤ�ّص�ص�ت  وامل�ص�جد 
واجل�معية، داعي� الدوائر املعنية 
متويل  على  الرق�بة  ت�صديد  اإىل 
لكّل  منع�  االنتخ�بية  احل��م��الت 
حلظوظ  و���ص��م���ن���  ال���ت���ج����وزات 

و�صبط  “ال�صج�ع  ب�ل�صلوك  اأ���ص���د 
�صرطة  م���ر���ص��ت��ه  ال����ذي  النف�س” 

مك�فحة ال�صغب االأحد.
وب����داأ ال��ت��ح��ّرك ب��ع��د ظ��ه��ر االأح���د 
مئ�ت  فيه�  �ص�رك  �صلمية  مب�صرية 
امل���ت���ظ����ه���ري���ن حت����ت امل�����ظ�����اّلت يف 

ت�صوين وان.
ومع حلول امل�ص�ء وقعت مواجه�ت 
ق����������وات االأم�����������ن م������ن جهة  ب������ني 
جهة  من  مت�صددين  ومتظ�هرين 
اللب��س  ي����رت����دون  ك����ن���وا  اأخ������رى 
وي�صعون  خوذاً  ويعتمرون  االأ�صود 
اأق��ن��ع��ة واق��ي��ة م��ن ال��غ���ز ويرمون 
زج����ج����ت ح����رق���ة م��ق���ب��ل اإط���الق 

ال�صرطة الغ�ز امل�صيل للدموع.
ومنذ حزيران/يونيو، ت�صهد هونغ 
�صبه  احل���ك���م  ذات  امل��دي��ن��ة  ك���ون���غ، 
املراكز  اأك��ر  التي تعد من  الذاتي 
امل����ل���ي���ة يف ال����ع�����مل، اأخ���ط���ر اأزم����ة 

ال�صني  اإىل  اإع�دته�  منذ  �صي��صية 
ع�م 1997.

على  احتج�ج�ً  التظ�هرات  وب��داأت 
يتيح  ح�لي�ً،  معّلق  ق�نون  م�صروع 
ال�صني  اإىل  م��ط��ل��وب��ني  ت�����ص��ل��ي��م 
حملة  اإىل  حتّولت  لكنه�  الق�رية، 
اأو�����ص����ع ل��ل��م��ط���ل��ب��ة ب���ن���ظ����م اأك����رث 

دميوقراطية وبحم�ية احلري�ت.
وم����ن����ذ ح����زي����ران/ي����ون����ي����و جل�����أت 
ك����ون����غ اىل ع���دة  ح���ك���وم���ة ه����ون����غ 
الرتهيب  م���ن  ت�����رتاوح  اأ���ص���ل��ي��ب 
م������رورا  ال����دع�����ي����ة  اىل  و������ص�����وال 
حم�ولة  يف  االقت�ص�دي  ب�ل�صغط 

الحتواء حركة االحتج�ج.
رئ��ي�����ص��ة حكومة  ال��ت��ق��ت  وال�����ص��ب��ت 
هونغ كونغ ك�ري الم التي تطرقت 
ال�صعي  اىل  االخ������رية  االون������ة  يف 
�صي��صية  �صخ�صي�ت  “للحوار”، 

واأك�دميية لبحث الو�صع.

فيه�  يتّم  التي  االأوىل  امل��رة  وه��ذه 
بداية  منذ  حية  ر�ص��صة  اإط���الق 
االأزمة، م� يثري اخل�صية من تف�قم 
الو�صع واتخ�ذه منحى عنيف�ً اأكرث 

ف�أكرث.
وداف�����ع�����ت ال�������ص���رط���ة اي�������ص���� عن 
جمهزتني  اآل����ي����ت����ني  ا�����ص����ت����خ����دام 
بخراطيم مي�ه الأول مرة لتفريق 
املتظ�هرين. وهذا موؤ�صر اآخر على 
اأكدت  االأم���ن  ق��وات  الن  الت�صعيد 
على الدوام حتى االآن انه� ال تعتزم 
اال يف ح�ل  التقنية  ا�صتخدام هذه 
“االخالل ب�المن الع�م على نط�ق 

وا�صع«.
ال�ص�ئع  املي�ه  خراطيم  وا�صتخدام 
يف ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����دول، ي�صكل 
اأم���را ج��دي��دا يف هونغ كونغ حيث 
مل ت��ل��ج���أ ال���ي���ه اب�����دا ال�����ص��رط��ة يف 

مواجهة املتظ�هرين.

ال�صرطة  ن����ددت  اآخ����ر  ج���ن��ب  م���ن 
ت�صببوا  الذين  ب�ملتظ�هرين  ب�صدة 
“ب��ص�بة �صرطيني ب�صكل متعمد” 
بجروح  �صرطي�ً   15 اأ�صيب  فيم� 

اأثن�ء مواجه�ت االأحد.
بينهم  متظ�هرا   29 توقيف  ومت 
بتهمة  ع�����م�����ً   12 ي��ب��ل��غ  ق��������ص���ر 
ال��ق���ن��وين وحي�زة  غ���ري  ال��ت��ج��ّم��ع 

اأ�صلحة واالعتداء على ال�صرطة.
الع�م  “الراأي  ال�������ص���رط���ة  دع�����ت 
املتظ�هرين  ع���ن  االن��ف�����ص���ل  اإىل 
ب�تخ�ذ  وت����ع����ه����دت  العنيفني” 
ب���ه���دف  �ص�رمة”  “تدابري 
اإىل  اإح���ل��ة مرتكبي ه��ذه االأف��ع���ل 

الق�ص�ء.
حّية  ر����ص��������ص���ة  اإط��������الق  واأث�����������ر 
واأ�صعل مواقع  الع�م  ال��راأي  غ�صب 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م���ع��ي ح��ي��ث مّت 
اال�صتهزاء مبتحدث ب��صم ال�صرطة 

ال�ستئناف ترف�ض الت�سكيك يف �سالمة الإجراءات

احتاد ال�ضغل يدعو اإىل تو�ضيح مالب�ضات اإيقاف القروي

احت�د ال�صغل يدعو اىل حي�د االدارةاعتق�ل القروي  ويتوا�صل اجلدل

�ضرطة هونغ كونغ تدافع عن �ضلوكها جتاه املتظاهرين 

ت�ضجيل حتركات ع�ضكرية اإ�ضرائيلية جنوب لبنان

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:
ب�����������ررت ������ص�����رط�����ة ه������ون������غ ك����ون����غ 
املي�ه  ا���ص��ت��خ��دام خ��راط��ي��م  اأم�������س 
واإط���������الق ط��ل��ق��ة حت���ذي���ري���ة من 
اأك��رث من  �صالح ن���ري االأح���د بعد 
االحتج�ج�ت  ب���دء  ع��ل��ى  ���ص��ه��ري��ن 
ب�صلوك  ل��ل��دمي��وق��راط��ي��ة،  امل��وؤي��دة 
املتظ�هرين الذين و�صفتهم ب�أنهم 

“عنيفون للغ�ية«.
وك�نت مواجه�ت االأحد يف منطقة 
منذ  االأعنف  بني  من  وان  ت�صوين 
املن�ه�صة  االح��ت��ج���ج  ح��رك��ة  ب���دء 
للحكومة يف حزيران-يونيو والتي 
تهّز تظ�هراته� �صبه اليومية هونغ 

كونغ.
وت�����ص��ه��د ه���ون���غ ك��ن��غ اأ�����ص����واأ اأزم����ة 
�صي��صية منذ اأن اع�دته� لندن اىل 
ال�صني يف 1997. ولي�س هن�ك اأي 
موؤ�صرات على تراجع احلركة فيم� 
يبدو اأن احلكومة املوالية لبكني ال 

تعتزم القي�م ب�أي تن�زالت.
اإن  ب����ي�����ن  يف  ال�������ص���رط���ة  وق������ل�����ت 
للغ�ية  ع��ن��ي��ف��ني  “متظ�هرين 
اال�ص��صي  م�ص�رهم  ع��ن  ان��ح��رف��وا 
وتخريب  ط���رق����ت  ب�����ص��د  وق����م���وا 
م�����ت������ج�����ر واأن���������ف����������ق واأط�����ل�����ق�����وا 
ق��ن���ب��ل ح����رق���ة وم���ق���ذوف����ت على 

ال�صرطيني«.
ح��صر  االأح��د،  م�ص�ء  حلول  وعند 
متظ�هرون يحملون الع�صي عدداً 
وهّددوهم،  ال�صرطة  عن��صر  م��ن 

وفق م� اأو�صحت ال�صرطة.
اأ�ص�ر البي�ن اإىل اأن اأحد ال�صرطيني 
وقع اأر�ص�ً حتت �صيل من ال�صرب�ت 
م���� دف����ع ب�����ص��ت��ة م���ن زم���الئ���ه اإىل 
طلقة  و”اإطالق  اأ�صلحتهم  �صحب 
يكن  مل  حيث  الهواء  يف  حتذيرية 

اأم�مهم من خي�ر اآخر«.

حمادثات طارئة.. وامل�سوؤول الرو�سي دفع التكاليف

تركيا تطلب حماية رو�ضية من العقوبات االأمريكية
•• وا�شنطن-وكاالت:

نظ�م  اإىل  للو�صول  �صعت  تركي�  اأّن  االأمريكية  “بلومرغ”  �صبكة  ك�صفت 
ح��م���ي��ة م�����ص��ريف رو���ص��ي خ���الل اج��ت��م���ع���ت ع��ق��ده��� م�����ص��وؤول��ون اأت����راك مع 
نظرائهم الرو�س ال�صهر امل��صي. يف هذا االإط�ر، كتب اأندريه برييوكوف واآّن� 
يوليو  يف  ط�رئة  حم�دث�ت  عقدت�  وتركي�  رو�صي�  اأّن  تقريرهم�  يف  ب�رولين� 
املركزي  امل�صرف  االأت��راك ببديل  ال�صرك�ت واملقر�صني  )متوز( حول و�صل 

الرو�صي عن نظ�م �صويفت للرتا�صل امل�يل الع�ملي.
والتقى الطرف�ن بعد فرتة ق�صرية على خم�طرة تركي� ب�لتعر�س للعقوب�ت 
الدف�عية،  الرو�صية  اأ�س-004  منظومة  ا�صتالمه�  خالل  من  االأمريكية 
متج�هلة مط�لب�ت اإدارة الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب ب�إلغ�ء ال�صفقة. 
واأث�رت تلك ال�صفقة الغ�صب داخل الكونغر�س. عزز الرئي�س الرتكي رجب 
طيب اأردوغ�ن ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني خالل ال�صنوات االأخرية، 
مب� فيه� تلك املرتبطة ب�حلرب يف �صوري�، بينم� كيفت رو�صي� نظ�مه� امل�يل 
رداً على العقوب�ت الدولية التي ُفر�صت عليه� منذ �صمه� القرم من اأوكراني� 

�صنة 2014.

تركي�  م�ص�رف  نف�ذ  املح�دث�ت  موا�صيع  وت�صمنت  الوطنيتني.  ب�لعملتني 
من  امل��زي��د  لت�صمل  م��ري  بط�قة  تو�صيع  كم�  ال��رو���ص��ي  ال��رتا���ص��ل  ن��ظ���م  اإىل 
املقر�صني االأتراك وفق�ً للر�ص�لة. ون�ق�س امل�صوؤوالن اأي�ص�ً الدفع ب�لعملتني 

املحليتني.
قل�صت رو�صي� ب�صكل ب�رز ح�صة الدوالر من التج�رة الدولية واالحتي�ط�ت 
املتحدة  ال��والي���ت  قي�م  احتم�ل  خم�طر  و�صط  امل��صيتني  ال�صنتني  خ��الل 
الت�صوي�ت  اإمت���م  الرو�صية من  البنوك  منع  تت�صمن  كي  العقوب�ت  بتو�صيع 
ب�لدوالر. وق�ل بوتني يف نوفمر )ت�صرين الث�ين( اإّن االتف�ق لبيع املنظومة 

الدف�عية الرو�صية مل ُيعقد ب�لدوالر.
تركي�  بني  املح�دث�ت  اأّن  “بلومبريغ”  تقرير  وذك��ر  طارئة..  حمادثات 
ورو�صي� ك�نت ع�جلة اإىل درجة اأّن ن�ئب مدير ق�صم ال�صي��صة امل�لية يف الوزارة 
دفع �صخ�صي�ً تك�ليف ا�صت�ص�فة امل�صوؤولني االأتراك يف ق�عة خ��صة ب�لوفود 
اأظهرته  ال��ت��ي  للر�ص�لة  وف��ق���ً  مو�صكو  يف  فنوكوفو  م��ط���ر  �صمن  ال��دول��ي��ة 
يط�لب ب�لتعوي�س. وط�لبت وزارة امل�لية ب “اإي�ص�ح” حول الوثيقة امللق�ة 
ملكتبه�  وفق�ً  النف�ي�ت،  ب�لتع�مل مع  املتخ�ص�صة  ال�صركة  قبل  املكب من  يف 

االإعالمي.

اخل�رجية” وت�أمني احلم�ية �صد تهديد تعر�س رو�صي� للف�صل عن خدمة 
�صويفت الع�ملية. يهدف هذا النظ�م اإىل �صم�ن عدم انقط�ع خدم�ت حتويل 
الرتا�صل وفق�ً لنم�ذج �صويفت بح�صب م� يقّدمه املوقع االإلكرتوين للبنك 
املركزي. وق�ل بوتني يف يونيو )حزيران( اإّن رو�صي� يف خ�صم حم�دث�ت حول 
و�صل ال�صني بهذه ال�صبكة. واأن�ص�أ البنك املركزي اأي�ص�ً بط�قة مري ونظ�م 
على  رداً   2015 �صنة  الوطنية  املدفوع�ت  ملع�جلة  الوطني  الدفع  بط�قة 

خم�طر العقوب�ت.
وزارة  من  ب���رز  تركي  م�صوؤول  تركيا..اأكد  اأمام  الرو�سي  النظام  فتح 
روتينية  حم���دث���ت  تعقد  ب��الده  اأّن  واأ���ص���ف  االجتم�ع  ه��ذا  ح�صول  امل�لية 
اأي�ص�ً،  نف�صه  امل�����ص��وؤول  وب��ح�����ص��ب  اأخ�����رى.  دول  م��ع  تفعل  ك��م���  رو���ص��ي���  م��ع 
والتج�رة  وال�صي�حة  االأعم�ل  جم�ل  يف  املتعززة  العالق�ت  الطرف�ن  ن�ق�س 

الرو�صي  امل���ل��ي��ة  وزي���ر  ن���ئ��ب  اأك���د  نفايات..  مكب  يف  حكومية  وثيقة 
األك�صي مو�صييف ح�صول هذه املح�دث�ت بعد اأن برزت تف��صيل عن االجتم�ع 
من  ب�لقرب  للنف�ي�ت  مكب  يف  ملق�ة  عليه�  العثور  مت  حكومية  وثيقة  يف 
لت  الع��صمة مو�صكو. وقد مت ن�صر �صورة عن ر�ص�لة وزارة امل�لية التي ف�صّ
االجتم�ع مع ن�ئب وزير امل�لية الرتكي بولنت اأك�صو عر قن�ة تيليغرام ملوقع 
ب�زا الرو�صّي االإخب�ري يوم االثنني امل��صي. ويف ات�ص�ل ه�تفي، ق�ل مو�صييف 
“متت من�ق�صة جدوى توقيع املذكرة  اإّنه  يف وقت مت�أخر من يوم الثالث�ء 
يف هذه املف�و�ص�ت، وقد تقرر اأنن� بح�جة اإىل العمل عليه� واالآن نحن نعمل 

واأ�ص�ف: “ب�العتم�د على م� �صريد يف املذكرة، �صنم�صي قدم�ً«. عليه�”. 
بنك  اأّن  اإىل  نف�صه�  ال�صبكة  تقرير  واأ���ص���ر  اأي�سًا..  ال�سني  على  عر�ض 
املخ�طر  “تقلي�س  بهدف   2014 �صنة  امل���يل  الرتا�صل  نظ�م  اأ�ص�س  رو�صي� 
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اأعلن الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب، اأنه “من املبكر جدا” عقد 
ال��ذي ق�م  االإي���راين حممد ج��واد ظريف  لق�ء مع وزي��ر اخل�رجية 
اإىل ب�ري�س جنوب غرب فرن�ص� خالل انعق�د  بزي�رة مف�جئة االأحد 

قمة جمموعة ال�صبع يف املدينة.
وق�ل ترامب لل�صح�فيني خالل القمة: “من املبكر جدا عقد لق�ء، 
مل اأ�ص�أ ذلك” يف حني ي�صود توتر �صديد بني وا�صنطن وطهران منذ 
اأن ان�صحب ترامب من االتف�ق الدويل حول النووي االإيراين وع�ود 

فر�س عقوب�ت على هذا البلد.
اأن  “نريد  يف طهران م�صيف�ً  النظ�م”  تغيري  اإىل  ن�صعى  “ال  واأك��د 

تكون اإيران غنية جمدداً” و”اأال تكون نووية«.
م�كرون  اإمي�نويل  الفرن�صي  الرئي�س  اأعطى  اأن��ه  اإىل  ترامب  واأ�ص�ر 

املوافقة على زي�رة ظريف املف�جئة لب�ري�س.
ولدى �صوؤاله عن مب�درة نظريه الفرن�صي اأج�ب: “كنت على علم بكل 

م� ك�ن يقوم به ووافقت«.
واأ�ص�ف اأن م�كرون “طلب موافقتي. قلت له: اإذا ك�ن هذا م� تريده، 
اأبلغت  اأنه�  اأعلنت االأحد،  ف�م�س قدم�ً«. وك�نت الرئ��صة الفرن�صية 
االأمريكيني وكذلك الدول االأوروبية االأخرى ب�لزي�رة قبل و�صول 
لودري�ن،  اإي��ف  ج���ن  الفرن�صي  وزي��ر اخل�رجية  التقى  ال��ذي  ظريف 
ووزير االقت�ص�د الفرن�صي برونو لومري، قبل لق�ء م�كرون يف بلدية 
مع  “ب�التف�ق”  الزي�رة متت  اأن هذه  االإليزيه  واأك��د ق�صر  ب�ري�س. 

الوالي�ت املتحدة.

ق�لت �صحيفة “جمهوريت” الرتكية املع�ر�صة، اإن “خم�صة جرناالت 
اأعق�ب اجتم�ع للمجل�س  ا�صتق�التهم يف  من اجلي�س الرتكي �صلموا 

الع�صكري يف وقت �ص�بق هذا ال�صهر«.
وانعقد املجل�س الع�صكري االأعلى يف تركي� بت�ريخ 1 اأغ�صط�س )اآب( 
برئ��صة رجب طيب اأردوغ�ن، ملن�ق�صة ترقي�ت وف�صل وتن�صيب االأفراد 

الع�صكريني رفيعي امل�صتوى.
اإن  م�����ص��دره  على  احل�����ص��ول  يتم  مل  ال���ذي  لل�صحيفة  تقرير  وق����ل 
“ا�صتق�لة جرنال كبري واأربعة جرناالت برتبة عميد قدمت كرد فعل 
ب�أنه�  املتق�عدين  التي و�صفه� �صب�ط اجلي�س  ق��رارات املجل�س  على 

حم�ولة جلعل اجلي�س الرتكي اأ�صغر«.
ومل ي�صدر تعليق فوري من وزارة الدف�ع الرتكية.

واأ�ص�رت ال�صحيفة اإىل اأن اثنني من اجلرناالت معروف�ن اأنهم� من 
املراقبة  ونق�ط  الع�صكرية  املن�طق  عن  امل�صوؤولني  اجلي�س  �صب�ط 

الرتكية يف اإدلب ال�صورية.

اأن بالده تخطط  ال��وزراء االأ�صرتايل �صكوت موري�صون  اأعلن رئي�س 
حل��ج��ب م��واق��ع ال��ك��رتون��ي��ة مل��ن��ع ان��ت�����ص���ر امل��ح��ت��وى امل��ت��ط��رف خالل 

“االأزم�ت«.
تعقد قمة جمموعة  بي�ريت�س يف فرن�ص� حيث  وق���ل موري�صون من 
الذي  ال��دام��ي  الهجوم  للرد على  ���ص��روري  االج���راء  ه��ذا  اأن  ال�صبع 

ا�صتهدف م�صجدين يف نيوزيلندا يف اآذار-م�ر�س امل��صي.
واأودت  االن��رتن��ت  ب�صكل حي على  بثه�  التي مت  امل��ج��زرة  اأن  واأ���ص���ف 
بحي�ة 51 م�صلي� “تظهر كيفية ا�صتغالل املن�ص�ت الرقمية واملواقع 

االلكرتونية ال�صت�ص�فة العنف املتطرف واملحتوى االإره�بي«.
له يف  مك�ن  البغي�صة ال  امل��واد  النوع من  “هذا  اأن  واأك��د موري�صون 
اأ���ص��رتال��ي���، ونحن نبذل ك��ل م��� يف و�صعن� حل��رم���ن االإره���ب��ي��ني من 
فر�صة متجيد جرائمهم، مب� يف ذلك اتخ�ذ اإجراءات على ال�صعيدين 
املحلي والع�ملي«. ومبوجب التدابري التي �صيتم اتخ�ذه�، ف�إن مفو�س 
التكنولوجي�  ���ص��رك���ت  م��ع  �صيعمل  االأ���ص��رتايل  االل��ك��رتوين  االأم���ن 

لتقييد الو�صول اإىل املواقع التي ترّوج للمواد االإره�بية.
لر�صد  االأزم�����ت  خ��الل  للتن�صيق  جديد  مركز  اىل  اي�ص�  و�صيعهد 

االأحداث املتعلقة ب�الإره�ب واالأحداث العنيفة لفر�س رق�بة عليه�.
ويف اأعق�ب هجوم كراي�صت�صري�س اأن�ص�أت ا�صرتالي� فريق عمل للتع�ون 
مع عم�لقة االنرتنت مثل في�صبوك ويوتيوب واأم�زون وميكرو�صوفت 

وتويرت من اأجل مواجهة انت�ص�ر املحتوى املتطرف على ال�صبكة.

عوا�شم

باري�س

�أنقرة

�سيدين

»احل�ضد« ي�ضيع مقاتاًل ق�ضى ب�ضربة اإ�ضرائيلية
•• بغداد-اأ ف ب:

الذي  مق�تليه�  اأح��د  بغداد،  يف  اأم�س  �صب�ح  ال�صعبي  احل�صد  ق��وات  �صيعت 
اإ�صرائيل  الف�ص�ئل  اتهمت  م�صريتني  بط�ئرتني  هجوم  يف  االأح���د  ق�صى 

ب�لوقوف وراءهم�.
وق�ل احل�صد يف بي�ن اإن “املئ�ت” �ص�ركوا يف ت�صييع ك�ظم حم�صن الذي قتل 
“ب�صربة من طريان اإ�صرائيلي م�صري اأثن�ء م� اأ�صم�ه اأداء الواجب يف الق�ئم 
علي  “اأبو  الع�صكري  وا�صمه  حم�صن،  اأن  اإىل  اأي�ص�ً  واأ���ص���ر  االن��ب���ر«.  غ��رب 

الدبي” ك�ن “م�صوؤول الدعم اللوج�صتي للواء 45 ب�حل�صد ال�صعبي«.
الذي  العراقي،  ح��زب اهلل”  ل�”كت�ئب  ع��دة،  األوية  ت�بع، بني   45 وال��ل��واء 

ت�صنفه الوالي�ت املتحدة يف الئحة “املنظم�ت االإره�بية االأجنبية«.
وق�لت هذه القوات وبع�صه� موال الإيران يف بي�ن �ص�بق، اإنه “�صمن �صل�صلة 
اال�صتهداف�ت ال�صهيونية للعراق ع�ودت غرب�ن ال�صر االإ�صرائيلية ا�صتهداف 
احل�صد ال�صعبي، وهذه املرة من خالل ط�ئرتني م�صريتني يف عمق االرا�صي 

العراقية مبح�فظة االأنب�ر«.
العراقية  االأرا���ص��ي  عمق  “يف  �صربت�  امل�صريتني  الط�ئرتني  اأن  واأو���ص��ح 
العراقية  احل��دود  من  كيلومرتاً   15 نحو  بعد  على  االأنب�ر”  مبح�فظة 

ال�صورية.
قبل  تغطية جوية من  وج��ود  مع  ال�ص�فر ج�ء  االعتداء  “هذا  اأن  واأ�ص�ف 
الطريان االأمريكي للمنطقة ف�صال عن ب�لون كبري للمراقبة قرب مك�ن 
ب�نفج�رات  اأح�ط  اأ�ص�بيع من غمو�س  ال�صربة بعد  احل���دث«. وت�أتي هذه 
الوالي�ت  االأخ��ري  ال�صعبي وحمل  للح�صد  ت�بعة  وقعت يف خم�زن �صواريخ 

املتحدة م�صوؤوليته�، ملمح�ً يف الوقت نف�صه اإىل �صلوع اإ�صرائيل فيه�.
 

منظمة التحرير تدعو اإىل حما�سبة اإ�سرائيل على ال�ستيطان

االحتالل يقل�س اإدخال وقود كهرباء غزة اإىل الن�ضف

خطة طهران لتحويل �سوريا اإىل قاعدة لعملياتها اأُحبطت 

هاآرت�س: ملاذا تخاطر اإيران بت�ضعيد كبري مع اإ�ضرائيل؟ 

املتطرف  ال�صعبوي  بنهجه  مت�صلح�ً  يخو�صه�  ال��ت��ي 
اأج��ل الو�صول ملبتغ�ه يخو�س  واإن��ه من   ، ال ح��دود له� 
االآن ويف �صي�ق  املنطقة برمته�، فه� هو  وي�صعل  حروب�ً 
للم�صتوطنني  ال���ق���راب���ني  ي���ق���دم  االن���ت���خ����ب����ت،  ���ص��ب���ق 
اأر�صن�  �صرقة  وي��وا���ص��ل  اأ���ص��وات��ه��م  لك�صب  املتطرفني 

ومواردن� وا�صتب�حته�«.
ت�ص�عدي  اال���ص��ت��ع��م���ري  ال�����ص��ل��وك  “هذا  اأن  واأ���ص���ف��ت 
وممنهج منذ قي�م دولة االحتالل وي�صتند ب�الأ�ص��س اإىل 

•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

التهدئة  و�صط�ء  االإثنني،  اأم�س  حم��س،  حركة  ط�لبت 
ا�صتحق�ق�ته�،  بتنفيذ  الإلزامه�  ب�لتدخل  اإ�صرائيل  مع 
ال��وق��ود لقط�ع  اإدخ�����ل  اإ���ص��رائ��ي��ل تقلي�س  ق���رار  ع��ق��ب 
اأم�س واإطالق  غزة، بعد الت�صعيد الذي �صهده القط�ع 

�صواريخ من غزة على �صديروت.
اإن  الق�نوع،  عبداللطيف  احلركة،  ب��صم  الن�طق  وق���ل 
يف  ي�أتي  غ��زة،  كهرب�ء  ملحطة  الوقود  كمي�ت  “تقلي�س 
وا�صتمراراً  الفل�صطيني،  ال�صعب  على  ال�صغط  اإط����ر 
االحتالل،  مي�ر�صه�  ال��ت��ي  اجلم�عي  العق�ب  ل�صي��صة 
املزايدات  ���ص��ي���ق  يف  ي���أت��ي  م��رف��و���ص���ً،  تع�صفي�ً  واإج�����راء 
حد  ع��ل��ى  الداخلية”،  اأزم����ت���ه  لت�صدير  االن��ت��خ���ب��ي��ة، 

و�صفه.
ال��و���ص��ط���ء الإل���زام  ت��دخ��ل  “املطلوب  ال��ق���ن��وع  واأ����ص����ف 
م��ٍس  الفل�صطيني  ال�صعب  واأن  ب�لتف�هم�ت،  االحتالل 
اإل����زام االحتالل  يف م�����ص��ريات ال��ع��ودة، واأن���ه ق����در على 

ب�لتف�هم�ت«.
نت�ني�هو  بني�مني  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�س  واأم���ر 
التي تدخل غزة  الوقود  ام�س االثنني بتقلي�س كمي�ت 
قذائف  اإط���الق  على  رداً  عق�بي  ك���إج��راء  الن�صف،  اإىل 

�ص�روخية من القط�ع الفل�صطيني.
ويعني هذا االإجراء خف�س كمية الوقود التي يتم نقله� 
اأبو  الكهرب�ء بقط�ع غزة عر معر كرم  ملحطة توليد 
مل�  ���ص���ل��وم(، وق��د مت تفعيله �صب�ح وف��ق���ً  ���ص���مل )ك���ريم 
وهو  املن�طق،  يف  احلكومة  اأعم�ل  تن�صيق  مكتب  اأعلنه 
ال�صوؤون  تن�صق  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��دف���ع  وزارة  يف  وح���دة 

املدنية يف ال�صفة الغربية وغزة.
ت�بعة  من�ص�أة  ال��ي��وم  �صب�ح  االح��ت��الل  ط���ريان  وق�صف 
3ق�ئف  اإط������الق  ع��ل��ى  ردا  غ�����زة،  يف  ح��م������س  حل���رك���ة 

�ص�روخية من القط�ع على اأرا�صيه� اأم�س االأحد.
ال�صواريخ،  اإط��الق  اأي جهة م�صوؤوليته� عن  تعلن  ومل 
ولكن حكومة االحتالل حتمل حركة حم��س، التي حتكم 
القط�ع بحكم االأمر الواقع منذ 2007، م�صوؤولية اأي 

عمل عدواين يكون م�صدره غزة.
وع�دة م� يتخذ االحتالل االإ�صرائيلي، التي تتحكم اأي�ص�ً 
يف جميع الب�ص�ئع التي تدخل غزة اأو تخرج منه� عر 
نف�س املعر، هذا النوع من االإجراءات حني يزيد التوتر 
يف القط�ع، الذي تفر�س عليه دولة الكي�ن ح�ص�راً بري�ً 

وبحري�ً وجوي�ً منذ �صيطرة حم��س عليه يف 2007.
هذا ودعت منظمة التحرير الفل�صطينية، اأم�س االإثنني، 
اأن�صطته�  ت�صعيد  على  الإ�صرائيل  دولية  حم��صبة  اإىل 

اال�صتيط�نية يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.
م�صوؤولة  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�صو  و�صرحت 
“الت�ص�عد  ب�أن  بي�ن،  االإع��الم فيه� حن�ن ع�صراوي، يف 
اال�صتيط�ين اجلنوين، الذي يوا�صل الته�م اأرا�صي دولة 
فل�صطني يعك�س العقلية اال�صتعم�رية االنته�زية ملق�ول 

احلرب بني�مني نت�ني�هو وحكومته املتطرفة«.
االإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ق��رار  ع�صراوي  وا�صتنكرت 
 300 ي�صم  ا�صتيط�ين  ح��ي  ب��ن���ء  نت�ني�هو  بني�مني 
وت�صليم  اهلل،  رام  يف  “دوليف”  مب�����ص��ت��وط��ن��ة  وح����دة 
يف  �صلفيت  يف  ا�صتيط�نية  وح��دة   120 ببن�ء  اخط�رات 

ال�صفة الغربية.
“يثبت نت�ني�هو الف��صد اأن املعركة االنتخ�بية  وق�لت: 

و�صرقة  الق�صري  والتهجري  العرقي  التطهري  �صي��صة 
الدويل  الق�نون  وحت��دي  واملمتلك�ت،  وامل���وارد  االأر����س 
وقرارات ال�صرعية الدولية وذلك بدعم اأمريكي مطلق 

�صي��صي�ً وق�نوني�ً وم�لي�ً«.
الإنزال  االأوان  “اآن  اأن��ه  الفل�صطينية  امل�صوؤولة  واأك���دت 
على  وم�ص�ءلته�  وحم��صبته�  اإ�صرائيل  على  العقوب�ت 
انته�كه� املتعمد للقرارات والقوانني الدولية وللمب�دئ 

والقيم االإن�ص�نية«.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

“ه�آرت�س”  ���ص��ح��ي��ف��ة  م��را���ص��ل  ف���ي��ف��ر،  ان�����ص��ي��ل  ك��ت��ب 
من  طهران  ماليل  منعت  اإ�صرائيل  اأن  االإ�صرائيلية”، 
ولكنه�  ���ص��ده���،  ه��ج��م���ت  ل�صن  ع�صكرية  ق��واع��د  ب��ن���ء 
اأخفقت يف طرد االإيرانيني من �صوري�، الفت�ً اأن الرئي�س 
الرو�صي فالدميري بوتني يعتزم اإبق�ء الو�صع على هذا 

النحو. 
اإي��ران الإط��الق �صرب من  اأن خطة  اإىل  املرا�صل  وُي�صري 
املق�تالت امل�صرية من �صوري� ب�جت�ه اأهداف اإ�صرائيلية، 
ال�صبت  ليلة  االإ�صرائيلية  الدف�ع  ق��وات  اأحبطته�  التي 

امل��صي، مل تكن غري م�صبوقة. 

الت�سعيد املبا�سر 
هن�ك  ك���ن��ت  االأخ����رية،  ع�صر  الت�صعة  االأ���ص��ه��ر  وخ���الل 
اأو وكالئه�  اإي���ران  اأرب��ع حم���والت على االأق��ل من قبل 
�صواريخ  اأو  م�صرية  مق�تالت  الإط��الق  امليلي�صي�ت  من 
التي  امل�صرية  الط�ئرة  من  بداية  وذل��ك  اإ�صرائيل،  على 
اأ�صقطته� مروحية اأب�ت�صي االإ�صرائيلية بعد حلظ�ت من 

عبوره� احلدود يف فراير )�صب�ط( 2018.
اأمر  االأخ��ري ينطوي على  الت�صعيد  اأن  املرا�صل  ويعتر 
يبدو  اإي����ران  ا���ص��ت��ع��داد  م�صتوى  اأن  يف  يتمثل  خمتلف 
العلي�  اأن قرار القي�دة  امل��صي، وعلى االأرجح  اأعلى من 
للحر�س الثوري االإيراين ب�صن الهجوم يرتبط ب�صورة 
مب��صرة برغبة اإيران يف الرد على الغ�رات اجلوية التي 
اإي��ران يف  التي تدعمه�  امليلي�صي�ت  اإ�صرائيل �صد  �صنته� 

العراق. 
ولكن الالفت للنظر اأي�ص�ً، بح�صب املرا�صل، اأن اإ�صرائيل 
ال�صرب�ت  ه���ذه  ع���ن  ب�����ص��رع��ة مب�����ص��وؤول��ي��ت��ه���  اع���رتف���ت 
اخل��صة، �صواء يف اإح�ط�ت مف�صلة من وحدة املتحدثني 
ت�صريح�ت  يف  وكذلك  االإ�صرائيلي  الدف�ع  جي�س  ب��صم 
م��ت��زام��ن��ة م���ن رئ��ي�����س ال������وزراء االإ���ص��رائ��ي��ل��ي بني�مني 
املعلنة  غ��ري  الهجم�ت  معظم  ك�نت  وبينم�  نت�ني�هو. 
الدف�ع  ج��ي�����س  ف�����إن  م�صتقبلية،  ت��ه��دي��دات  ت�����ص��ت��ه��دف 
االإ�صرائيلي اأعلن اأن ال�صربة االأخرية ح�لت دون وقوع 

هجوم فوري على اإ�صرائيل. 

ميكنه� حمل �صوى ب�صعة كيلوغرام�ت من املتفجرات. 
وي�����ص��ي��ف امل��را���ص��ل اأن ال�����ص��ب��ب االآخ����ر ل��رغ��ب��ة احلر�س 
الثوري االإيراين يف املخ�طرة الع�لية وااللتزام بت�صعيد 
كبري مع اإ�صرائيل يتمثل يف اإحب�ط ماليل طهران من 
وجود  الإق�مة  خطتهم  على  الن�جح  اإ�صرائيل  اعرتا�س 
التهديد  ذل��ك  �صوري�، مب� يف  دائ��م يف  اإي���راين  ع�صكري 

الذي ي�صكله هذا الوجود على قلب اإ�صرائيل. 

لعبة بوتني
جن�ح�ً  ب�لفعل  حققت  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  امل��را���ص��ل  وي��و���ص��ح 
كبرياً على م�صتوى اال�صتخب�رات يف اكت�ص�ف حم�والت 
اإيران وكذلك من الن�حية العملية جنحت يف مه�جمة 
االأ�صول االإيرانية يف �صوري� وتدمريه� من خالل مئ�ت 

الغ�رات، والتي ظل معظمه� غري معرتف به.
اإ���ص��رائ��ي��ل جن��ح��ت يف اإحب�ط  اأن  امل��را���ص��ل ع��ل��ى  وي��وؤك��د 
ق��واع��د طويلة  اإن�����ص���ء  وم��ن��ع  االإي����راين  الهجوم  خطط 
االأجل على االأرا�صي ال�صورية، ولكنه� ف�صلت يف حتقيق 

حتول اإ�سرتاتيجي 
ويقول املرا�صل: “وب�مل�ص�دفة، يواجه نت�ني�هو انتخ�ب�ت 
اإبريل  انتخ�ب�ت  وقبل  اأ�ص�بيع.  ثالثة  خ��الل  ح��صمة 
)ني�ص�ن(، اأبدى نت�ني�هو ا�صتعداداً مم�ثاًل ل�صن �صرب�ت 
ال�صديد للدولة  ال��ع��داء  ال��رغ��م م��ن  ���ص��وري���. وع��ل��ى  يف 
ماليل  جتنب  فقد  عقود،  اأرب��ع��ة  قرابة  منذ  اليهودية 
وبداًل  اإ�صرائيل،  املب��صرة مع  الع�صكرية  املواجهة  اإيران 

من ذلك ا�صتخدمت اإيران الوكالء«. 
االإ�صرتاتيجي  التحول  اأن  “ه�آرت�س”  مرا�صل  وي��رى 
امل�ص�ركة  ن��ح��و   2018 ف��راي��ر)���ص��ب���ط(  ���ص��ه��ر  م��ن��ذ 
الفع�لة لفيلق القد�س الت�بع للحر�س الثوري االإيراين 
ن���جت عن  بع�صه�  ع��وام��ل  ع��دة  اإىل  يرجع  الهجم�ت  يف 
ت�صجيل  يف  وال��رغ��ب��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  االإي��ران��ي��ة  ال�صي��ص�ت 
انت�ص�رات دع�ئية، وبخ��صة اأنه اإذا جنح بع�س الط�ئرات 
ت�أثري ذلك �صيكون  ف�إن  اإ�صرائيل،  ا�صتهداف  امل�صرية يف 
رغم  واالإي����راين،  االإ�صرائيلي  الع�م  الوعي  على  ه�ئاًل 
الط�ئرات ال  الأن تلك  ن�صبي�ً  ال�صرر �صيكون طفيف�ً  اأن 

الع�صكري  الوجود  كل  اإنه�ء  يف  املتمثل  ال�ص�مل  الهدف 
االإيراين يف البالد. وك�ن يجب حتقيق ذلك جزئي�ً من 
امل��ت��ح��دة(، ولكن  خ��الل �صغط م��ن رو�صي� )وال��والي���ت 

يبدو اأن بوتني يلعب لعبة اأكرث تعقيداً يف �صوري�.
مع  رو�صي�  ت�ص�ركت  �صوري�،  يف  الرو�صي  التدخل  ومنذ 
ال�صوري ب�ص�ر االأ�صد، بيد  اإي��ران يف دعم نظ�م الرئي�س 
اإ�صرائيل  ملنع  اإج���راءات  تتخذ  مل  نف�صه  الوقت  يف  اأنه� 
االتف�ق  االإيرانية هن�ك. ومتثل  االأ�صول  من مه�جمة 
غري املعلن بني نت�ني�هو وبوتني يف اأنه ميكن الإ�صرائيل 
م���الح���ق���ة ق�������درات اإي��������ران ال��ه��ج��وم��ي��ة ع���ن���دم���� تهدد 

اإ�صرائيل. 

ماأزق اإيران واإ�سرائيل 
ولكن، بح�صب املرا�صل، بقيت القوات التي جمعته� اإيران 
يف �صوري� على ح�له�، وخ��صة مق�تلو حزب اهلل واأع�ص�ء 
امليلي�صي�ت ال�صيعية والعراقية والب�ك�صت�نية املدربني يف 

اإيران. 
حتى  ال�صيعية  ال��ري��ة  ال��ق��وات  بق�ء  يف  رو�صي�  وت��رغ��ب 
الرو�س.   اجلنود  من  ب�لعديد  املخ�طرة  اإىل  ت�صطر  ال 
امل��راح��ل خالل  م��ن  العديد  يف  اأن��ه  اإىل  املرا�صل  ويلفت 
احلرب ال�صورية التي اندلعت يف 2011، ط�لبت بع�س 
املوؤ�ص�ص�ت االأمنية االإ�صرائيلية ب�صن هجم�ت �صد قوات 
ال�صوريني،  م��ن  االآالف  مئ�ت  قتلت  التي  االأ���ص��د  نظ�م 
ولكن نت�ني�هو عمد اإىل حتديد نط�ق عملي�ت اإ�صرائيل 
يف �صوري� بحيث يكون ق��صراً على �صرب االأهداف التي 
اأكرث  ال�صي��صة  ه��ذه  وب���ت��ت  الإ�صرائيل،  تهديداً  ت�صكل 

ت�صدداً مع و�صول القوات الرو�صية اإىل �صوري�. 
يف  واإي�����ران  اإ���ص��رائ��ي��ل  ب����أن  “ه�آرت�س”  م��ق���ل  ويختتم 
االأ�صد  اإبق�ء  اإي��ران يف  ب�صوري�، فقد جنحت  االآن  م���أزق 
ق�عدة  اإىل  �صوري�  لتحويل  خطته�  ولكن  ال�صلطة  يف 
لبن�ن  يف  ف��ع��ل��ت  )م��ث��ل��م���  ب���ل��وك���ل��ة  لعملي�ته�  اأخ����رى 
اأُحبطت حتى االآن. ولكن اليزال  والعراق واليمن( قد 
�صيطرة  �صوري� حتت  ال�صيعة يف  املق�تلني  االآف  ع�صرات 
امل��صي  ال�صبت  ليلة  اأح���داث  واأث��ب��ت��ت  امل��ب������ص��رة،  اإي���ران 
ل�صن  كمن�صة  �صوري�  ا�صتخدام  يف  اإي���ران  حم���والت  اأن 

هجم�ت �صد اإ�صرائيل �صت�صتمر.

منع ميينيني اإ�ضرائيليني من الرت�ضح لالنتخابات 
 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ق�صت املحكمة العلي� االإ�صرائيلية مبنع ع�صوين من حزب اليمني املت�صدد من الرت�صح اىل االنتخ�ب�ت 
الت�صريعية املبكرة املقررة يف 17 اأيلول-�صبتمر املقبل، بحجة اأنهم� “حمر�ص�ن على العن�صرية«.

واأعلنت املحكمة يف بي�ن عدم متكن املر�صحني بينت�صي غوب�صتني وب�روخ م�زيل من حزب “عوت�صم� 
يهوديت” اأو “القوة اليهودية”، من خو�س االنتخ�ب�ت املقبلة، ب�ال�صتن�د اىل ت�صريح�تهم “املحر�صة 

على العن�صرية«.
التي  “ك�خ”  حركة  موؤ�ص�س  ك�ه�ن�،  م�ئري  الراحل  احل�خ�م  اأتب�ع  هم  اليهودية”  “القوة  واأع�ص�ء 
ك�نت تط�لب بطرد العرب من اإ�صرائيل، و�صّنفت كمنظمة “اإره�بية” يف كل من اإ�صرائيل والوالي�ت 
املتحدة واالحت�د االأوروبي. واألهمت االأيديولوجي� التي ك�ن يعتمده� ك�ه�ن� الذي اغتيل يف نيويورك 
ع�م 1990، ب�روخ غولد�صت�ين على ارتك�ب جمزرة احلرم االإبراهيمي يف اخلليل التي قتل فيه� 29 

فل�صطيني� ع�م 1994.

التج�رة  اتف�ق  على  للم�ص�دقة  الفرن�صي  الرئي�س 
احلرة بني االحت�د االأوروبي وحت�لف “مريكو�صور” 
االق��ت�����ص���دي االأم���ريك���ي اجل��ن��وب��ي. وت���ب��ع الوزير 
الرازيلي اأن “فرن�ص� بلد التن�ق�ص�ت. لقد اأجنبت 
رج�ال مثل ديك�رت وب��صتور، واأي�ص� متع�ملني” مع 

الن�زيني اإب�ن احلرب الع�ملية الث�نية.
بال  رئي�ص�  )الفرن�صيون(  اخ��ت���روا  “لقد  واأ���ص���ف 
مل�كرون  ال��ت�����ص��دي  “يجب  م�����ص��ي��ف���  �صخ�صية”، 

االأحمق«.
بدوره اأطلق اأوالفو دي ك�رف�ليو الك�تب الرازيلي 
الروحي  واملعلم  املتحدة  ال��والي���ت  يف  يعي�س  ال��ذي 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:
الذي  اإمي�نويل م�كرون  الفرن�صي  الرئي�س  تعّر�س 
يقود حملة دولية لل�صغط على الرئي�س الرازيلي 
االأم�����زون  غ���ب��ة  يف  امل�صتعلة  احل��رائ��ق  خلفية  على 
تويرت،  على  االإه�ن�ت  من  ل�صيل  مك�فحته�،  و�صبل 
وكتب  ال��رازي��ل��ي.  التعليم  وزي��ر  قبل  �صّيم� من  ال 
اأن  تغريدات  �صل�صلة  وي��ن��رتوب يف  اأب��راه���م  ال��وزي��ر 
اإنه  ال��ن��ق������س.  ه���ذا  م�صتوى  ع��ل��ى  لي�س  “م�كرون 
اللوبي  دع��م  على  للح�صول  ي�صعى  اأب��ل��ه  ان��ت��ه���زي 
مع�ر�صة  اإىل  اإ�ص�رة  يف  وذلك  الفرن�صي”،  الزراعي 

ا�صم  م����ك���رون  ع��ل��ى  ب��ول�����ص��ون���رو،  ج���ي��ري  للرئي�س 
“م�كروكون” وروج له على تويرت.

وت��ب��ن��ى ب��ول�����ص��ون���رو ع��ل��ى ���ص��ف��ح��ت��ه ال��ر���ص��م��ي��ة يف 
في�صبوك تعليق� ي�صخر من بريجيت م�كرون زوجة 

الرئي�س الفرن�صي الب�لغة 66 ع�م�.
فقد تف�عل بول�صون�رو عر �صفحته الر�صمية على 
بريجيت  �صكل  م��ن  ي�صخر  من�صور  م��ع  في�صبوك 
ال��ت��ي تظهر يف ���ص��ورة غ��ري ج��ي��دة ل��ه���، م��ع تعليق 
م�كرون مبالحقة  يقوم  مل�ذا  تفهمون  “االآن  يقول 
وبني  بينه�  مق�رنة  يف  الغرية”،  انه�  بول�صون�رو، 

زوجته مي�صيل بول�صون�رو الب�لغة 37 ع�م�.

وزير برازيلي يوّجه اإهانات ملاكرون 

ر�ضى الأردوغان ووزير داخليته من املعينني على البلديات الكردية

••اأ نقرة-وكاالت:

الرتكية  “زم�ن”  �صحيفة  اأ�ص�رت 
التي  ب����ل���وث����ئ���ق  و���ص��ف��ت��ه  م����  اإىل 
تت�صمن ق�ئمة الهداي� )الر�ص�وى( 

وزير  ح�صل  بينم�   ، ل��رية  و946 
ال��داخ��ل��ي��ة ���ص��ل��ي��م���ن ���ص��وي��ل��و على 
األف   39 بقيمة  االأوىل  ه��دي��ت��ني 
 10 بعده�  والث�نية  ل��رية،  و883 
اأ�صهر بقيمة 24 األف لرية تركية.

التي ح�صل عليه� الرئي�س الرتكي 
رج�������ب ط����ي����ب اأردوغ���������������ن ووزي�������ر 
ووزراء  �صويلو  �صليم�ن  الداخلية 
املعينني  االأو����ص���ي����ء  م���ن  ���ص���ب��ق��ون 

حديث�ً على البلدي�ت الكردية.
ال�صعوب  ح�������زب  رئ����ي���������س  وع����ل����ق 
الدميقراطية الكردي �صزائي متلي، 
على قرارات اأردوغ�ن ب�إق�لة روؤ�ص�ء 
ب��ل��دي���ت م���ردي��ن وف����ن ودي����ر بكر، 
وتعيني و�ص�ة بداًل منهم من حزب 
“اأوجه  ق���ئ��اًل:  والتنمية،  العدالة 
الداخلية  وزي����ر  ل��ل�����ص��ي��د  ال�������ص���وؤال 
هل  اأخ����رى:  م��رة  �صويلو  �صليم�ن 

ح�صل  �صويلو  �صليم�ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
اللريات  اآالف  بقيمة  هديتني  على 
الو�ص�ية  ف����رتة  خ����الل  ال���رتك���ي���ة 
ال�ص�بقة على رئ��صة البلدية. واأ�ص�ر 
تنفع  اأي�ص�ً  اأردوغ�����ن  اأن  اإىل  ُت��رك 
الذي  ال�ص�بق  الو�صي  م��ن  بهداي� 
امل��دي��ن��ة واأع���ي���د تعيينه  ع���ني ع��ل��ى 
مرة اأخرى، ق�ئاًل: “لدي الفواتري 
 136 بقيمة  الهدية  به�.  اخل��صة 

األًف� و944 لرية تركية«.
اإخب�ريبة  م��واق��ع  وت��ن���ق��ل��ت  م��وق��ع 
تركية وث�ئق وقوائم بفواتري ق�لت 
ح�صل  التي  ب�لهداي�  “خ��صة  اإنه� 

اآالف  مب��ئ���ت  ه��داي���  ع��ل��ى  ح�صلتم 
اللريات من الو�ص�ة؟ اأم ال؟ اإذا مل 
حقيقة  فم�  الهداي�،  على  حت�صلوا 
ال��ت��ي حت��ت��وي على قوائم  ال��وث���ئ��ق 
رئي�س  ل�����ص���ل��ح  ه����داي�����  وف����وات����ري 
اجل��م��ه��وري��ة وع����دد م���ن ال�����وزراء؟ 
ح�صلتم  اإذا  االإج���ب��ة.  منكم  ننتظر 
واإن  مرت�صون،  ف���أن��ت��م  ر���ص��وة،  على 
يتالعبون  ف���ل��و���ص���ة  حت�صلوا  مل 
ف�ص�د  يف  وم���ت���ورط���ون  ب���ل��ف��وات��ري 
كبري«. واأو�صح رئي�س بلدية م�ردين 
املق�ل اأحمد ترك، يف ت�صريح�ت له 
على قن�ة »ARTI TV«اأن وزير 

امل�صوؤولني يف  كبري من  عليه� عدد 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح���زب  ح��ك��وم��ة 
اجلمهورية  رئ���ي�������س  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
رج������ب ط���ي���ب اأردوغ���������������ن، ووزي������ر 
الداخلية �صليم�ن �صويلو، والوزراء 
وفكري  يلم�ز،  ع�صمت  ال�ص�بقون 
اإي�����ص��ي��ك، وف���ي�����ص���ل اأروغ���ل���و، ع�صو 
ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة حممد 
بلدية  رئي�س  اتهم  الذي  اأوزه�صكي 
ي�ف��س  م��ن�����ص��ور  احل�������يل  اأن����ق����رة 

ب�لف�ص�د دون اأدلة«.
وتظهر الوث�ئق اأن اأردوغ���ن ح�صل 
األ���ف����ً   136 ب��ق��ي��م��ة  ه���دي���ة  ع���ل���ى 
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٦٩ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اأحذية ت�صلق ت�صل  املالب�س ولب��س القدم واأغطية الراأ�س؛ مالب�س للمت�صلقني؛ مالب�س الت�صلق؛ قف�فيز؛ 
للركبة؛ اأحذية ت�صلق؛ جوارب ري��صية؛ جوارب ت�صلق؛ مالب�س ري��صية؛ ملبو�ص�ت ري��صية؛ مالب�س للقفز 

ب�ملظالت؛ بذالت للقفز ب�ملظالت.
الواق�عة ب�لفئة:  ٢٥

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  »كالمي »  ب�للغة العربية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥771 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اال�صطن�عية؛  الت�صلق  حوائط  اللعب؛  واأدوات  اللعب  اجلمن�زيوم؛  واأجهزة  اأدوات  ري��صية؛  واأجهزة  اأدوات 
الت�صلق؛ معدات  اإط���رات  الت�صلق؛  الداخلية؛ وحدات  الت�صلق احلجرية  الداخلية؛ حوائط  الت�صلق  حوائط 
الت�صلق؛ اأحزمة الت�صلق؛ االأحزمة امل�صتخدمة يف االألع�ب الري��صية؛ و�ص�ئد اال�صطدام للمت�صلقني؛ واقي�ت 
الكوع؛ واقي�ت الركبة؛ واقي�ت اجل�صم التي ت�صتخدم يف الري��صة؛ و�ص�ئد ت�صلق احلوائط احلجرية؛ معدات 
الري��صية؛  لالألع�ب  قف�فيز  ري��صية؛  معدات  الداخلي؛  ب�ملظالت  للقفز  ري���ح  اأن��ف���ق  املت�صلقني؛  تدريب 

مالب�س ري��صية واقية؛ حق�ئب للمعدات الري��صية.
الواق�عة ب�لفئة:  ٢8

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  »كالمي »  ب�للغة العربية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٦٦ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
االإق�مة  خدم�ت  الفندقية؛  املنتجع�ت  خدم�ت  )املوتيالت(؛  ال�صغرية  الفن�دق  خدم�ت  الفن�دق؛  خدم�ت 
الك�فهي�ت؛  وال�����ص��راب؛  الطع�م  توفري  ال�صي�فة؛  خ��دم���ت  وامل���وؤمت���رات؛  امل��ع���ر���س  م��راف��ق  توفري  امل��وؤق��ت��ة؛ 
املط�عم؛ خدم�ت مط�عم  الق�ع�ت؛ خدم�ت  التموين )ب�لطع�م وال�صراب(؛ خدم�ت  الك�فيرتي�ت؛ خدم�ت 
الوجب�ت اخلفيفة؛ خدم�ت رده�ت الطع�م ومط�عم طلب الطع�م لتن�وله خ�رج�؛ توفري من�ص�ت امتي�زات 
داخ��ل جممع  وال�����ص��راب  الطع�م  داخ��ل جممع جت��زئ��ة؛ توفري  وال�����ص��راب  الطع�م  وال�����ص��راب؛ توفري  الطع�م 
واأرا�صي  العطالت  مع�صكرات  توفري  خ��دم���ت  ترفيهي؛  جممع  داخ��ل  وال�����ص��راب  الطع�م  توفري  ري������ص��ي؛ 

 املخيم�ت؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
الواق�عة ب�لفئة:  4٣

و�صف العالمة:  كتبت كلمة »CLYMB » ب�أحرف التينية 
اال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥77٣ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
والرتفيهية  التدريبية  االأن�صطة  توفري  اال�صتجم�مية؛  امل��راف��ق  توفري  الري��صية؛  امل��راف��ق  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
جم�ل  يف  والتهذيب  التعليم  توفري  الري��صية؛  املجمع�ت  توفري  الرتفيهية؛  املجمع�ت  توفري  والثق�فية؛  والري��صية 
وتنظيم  تعليمية  اأو  ثق�فية  لغ�ي�ت  املع�ر�س  وتنظيم  واالجتم�ع�ت  واملوؤمترات  الدرا�صية  واإدارة احللق�ت  تنظيم  الرتفيه؛ 
امل�ص�بق�ت  تنظيم  ال��ري������ص��ي؛  ال��رتف��ي��ه  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ة؛  الفع�لي�ت  تنظيم  ال��رتف��ي��ه��ي��ة(؛  اأو  )التعليمية  امل�ص�بق�ت 
ال�صخور؛  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  ال�صن�عية؛  ال�صخور  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  الري��صية؛  الفع�لي�ت  تنظيم  الري��صية؛ 
الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  للقفر  الري�ح  اأنف�ق  الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  القفز  ب�ملظالت؛ توفري خدم�ت  القفز  خدم�ت 
خدم�ت  الداخلي؛  ال�صخور  وت�صلق  الداخلي  ب�ملظالت  للقفز  التدري�س  خدم�ت  الري��صية؛  لالأن�صطة  والتعليم  التدريب 
مع�صكرات  خ��دم���ت  ال��ل��ي���ق��ة؛  �صفوف  اإدارة  )ال��ت��دري��ب(؛  التوجيه  احل��ف��الت؛  تخطيط  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ني؛  الكب�تن 
امل�صرحية  العرو�س  وتقدمي  اإن��ت���ج  والرتفيه؛  اال�صتجم�م  مرافق  وت�صغيل  توفري  الري��صية؛  امل��ع��دات  ت�أجري  العطالت؛ 
فيه�  ي�ص�رك  التي  والفع�لي�ت  امل��رح  واأي���م  واالختب�رات  واالألع�ب  امل�ص�بق�ت  تنظيم  الفنية؛  والعرو�س  احلية  والتمثيلي�ت 

 اجلمهور؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
41 الواق�عة ب�لفئة:  

كتبت كلمة  »كالمي »  ب�للغة العربية  و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له ب�لريد امل�صجل 
للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٦8 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
للقفز  خ��وذ  الري��صية؛  االأل��ع���ب  امل�صتخدمة يف  اخل��وذ  الري��صية؛  لالألع�ب  واقية  خ��وذ  واقية؛  خ��وذ  خ��وذ؛ 
واقية؛  عني  اأغطية  اإ�ص�ب�ت؛  وقوع  دون  للحيلولة  واقية  مالب�س  اجلب�ل؛  وت�صلق  للت�صلق  خوذ  ب�ملظالت؛ 
نظ�رات واقية؛ مالب�س واقية للت�صلق وت�صلق اجلب�ل؛ مالب�س واقية للقفز ب�ملظالت الداخلي واخل�رجي؛ 

مالب�س واقية )دروع للج�صم(.
الواق�عة ب�لفئة:  ٩

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  »كالمي »  ب�للغة العربية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥77٥ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
االإق�مة  خدم�ت  الفندقية؛  املنتجع�ت  خدم�ت  )املوتيالت(؛  ال�صغرية  الفن�دق  خدم�ت  الفن�دق؛  خدم�ت 
الك�فهي�ت؛  وال�����ص��راب؛  الطع�م  توفري  ال�صي�فة؛  خ��دم���ت  وامل���وؤمت���رات؛  امل��ع���ر���س  م��راف��ق  توفري  امل��وؤق��ت��ة؛ 
املط�عم؛ خدم�ت مط�عم  الق�ع�ت؛ خدم�ت  التموين )ب�لطع�م وال�صراب(؛ خدم�ت  الك�فيرتي�ت؛ خدم�ت 
الوجب�ت اخلفيفة؛ خدم�ت رده�ت الطع�م ومط�عم طلب الطع�م لتن�وله خ�رج�؛ توفري من�ص�ت امتي�زات 
داخ��ل جممع  وال�����ص��راب  الطع�م  داخ��ل جممع جت��زئ��ة؛ توفري  وال�����ص��راب  الطع�م  وال�����ص��راب؛ توفري  الطع�م 
واأرا�صي  العطالت  مع�صكرات  توفري  خ��دم���ت  ترفيهي؛  جممع  داخ��ل  وال�����ص��راب  الطع�م  توفري  ري������ص��ي؛ 

 املخيم�ت؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
الواق�عة ب�لفئة:  4٣

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  »كالمي »  ب�للغة العربية 
اال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:   ٢٠ اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم:  ٣1٥7٢٢ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م:  �صي بي ايه ورلد
وعنوانه:٢٥ ايه، بوليف�رد روي�ل،  ال-٢44٩ لوك�صمبورغ، لوك�صمبورغ 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
الهيدروكلوريك؛  حم�س  الكربونيك؛  حم�س  �صن�عية؛  لغ�ي�ت  البوريك  حم�س  البنزويك؛  حم�س  النرتيك؛  حم�س 
حم�س الكوليك؛ حم�س الكروميك؛ حم�س �صرتيك لغ�ي�ت �صن�عية؛ حم�س الهيدرفلوريك؛ حم�س الفورميك؛ حم�س 
اأحم��س  البنزين؛  اأ�ص��صه�  اأحم��س  ال�ص�لي�صيليك؛  اأحم��س؛ حم�س  الف�صفوريك؛  البريكريتيك؛ حم�س  يودي؛ حم�س 
دهنية؛ اأحم��س معدنية؛ اأحم��س الكريتونيك؛ حم�س الكريتوز؛ حم�س الطرطريك؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية اإىل مبيدات 
الفطري�ت؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية اإىل املبيدات احل�صرية؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية للزيوت؛ اإ�ص�ف�ت منظفة اإىل املزلق�ت وال�صحوم؛ 
مواد الل�صق امل�صتخدمة يف ال�صن�عة؛ لوا�صق لبالط اجلدران؛ كحول؛ كحول االأميل؛ كحول اإثيلي؛ األده�يد االأمونيوم؛ 
لغ�ي�ت  متط�يرة(  قلوية  )م�دة  اأموني�  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  الغين�ت  الكيمي�ئية؛  لال�صتخدام�ت  فورميك  األده�يد 
�صن�عية؛ ن�ص� لغ�ي�ت �صن�عية؛ مق�وم للتجمد؛ م�نع�ت تكون الق�صور؛ اأنتيمون؛ قواعد )منتج�ت كيمي�ئية(؛ بنزين املثيل؛ 
بنزول املثيل؛ بيكربون�ت ال�صودا لغ�ي�ت كيمي�ئية؛ ث�ين كلوريد الق�صدير؛ بروم لغ�ي�ت كيمي�ئية؛ ك�فور لغ�ي�ت �صن�عية؛ 
كربون�ت امل�غن�صيوم؛ كربون�ت؛ كربيد الك�ل�صيوم؛ كربيد؛ حف�زات كيمي�ئية؛ مواد ك�وية لغ�ي�ت �صن�عية؛ كربون�ت من�صطة؛ 
كربون للمر�صح�ت )للفالتر(؛ كلورات؛ كلور؛ كلوهيدرات؛ مزيالت اأوراق النب�ت�ت؛ م�صتق�ت البنزين؛ م�صتح�صرات جتفيف 
لغ�ي�ت �صن�عية؛ مزيالت الق�صور؛ م�صتح�صرات الإزالة الق�صور بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت منزلية؛ منظف�ت لال�صتخدام�ت 
ال�صن�عية؛ منظف�ت ت�صتخدم يف عملي�ت الت�صنيع؛ م�صتت�ت الزيت؛ �صت�ت�ت املواد البال�صتيكية؛ مذيب�ت للورني�س؛ ثن�ئي 
كريتيد الكربون؛ م�ء بحر لغ�ي�ت �صن�عية؛ م�ء مقطر؛ بريوك�صيد الهيدروجني؛ م�ء البوت��س؛ ملين�ت لال�صتخدام�ت 
الكلوردريك؛  الن�ص�در؛ حم�س  ال�صن�عية؛ كحول اخل�صب؛ كحوالت ملح  اإنزمي�ت لال�صتخدام�ت  ال�صن�عية؛ م�صتحلب�ت؛ 
اأثري  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  �صليلوز  اأث��ريات  املثيل؛  اأث��ري  االأث��ري؛  اإثيل  املخفف(؛  االأ�صيتيك  )حم�س  اخلل  كحوالت 
موائع  ال�صنفرة؛  م��واد  مع  ت�صتخدم  م�ص�عدة  موائع  احلركة؛  لنقل  موائع  فرو�صي�نيدات؛  الكريتيك؛  اأث��ري  الغليكول؛ 
مغن�طي�صية لال�صتخدام�ت ال�صن�عية؛ غليكول؛ �صمغ الكثرياء لال�صتخدام�ت ال�صن�عية؛ �صمغ عربي لغ�ي�ت ال�صن�عية؛ 
يود  ال�صودا؛  هيبوكلوريت  )هيدرات(؛  م�ئي�ت  الكربوهيدرات؛  االألومنيوم؛  هيدرات  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  غرافيت 
املغن�صيوم  ال�صن�عية؛ كربون�ت  ال�صن�عية؛ يود لال�صتخدام�ت  الكيمي�ئية؛ يوديدات قلوية لال�صتخدام�ت  لال�صتخدام�ت 
البلورية؛ منغن�ت؛ �صمغ م�صطك�وي اأ�ص��صه الزيت؛ معجون للزج�جني؛ مواد الإزالة اللمع�ن؛ مواد تر�صيح )م�صتح�صرات 
كيمي�ئية(؛ مواد تر�صيح )مواد معدنية(؛ مواد تر�صيح )مواد نب�تية(؛ مواد تر�صيح )بال�صتيك غري مع�لج(؛ مواد ا�صطن�عية 
المت�ص��س الزيت؛ مواد للدب�غة؛ اأحم��س لنخر املع�دن؛ اأك�صيد الكروم؛ اأك�صيد االأنتيمون؛ اأك�صيد الكوبلت لال�صتخدام�ت 
بريكريت�ت؛  ب��ريك��ل��ورات؛  اخل�صب؛  لب  االأك�صجني؛  الزئبق؛  اأك�صيد  الر�ص��س؛  اأك�صيد  ال��دي���زوت؛  اأك�صيد  ال�صن�عية؛ 
لغ�ي�ت  امل�صتخدمة  بخالف  بكتريية  م�صتح�صرات  ف�صفور؛  ف�صف�تيدات؛  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  فينول  بريكربون�ت؛ 
بكترييولوجية  م�صتح�صرات  وبيطرية؛  طبية  لغ�ي�ت  امل�صتخدمة  بخالف  بكترييولوجية  م�صتح�صرات  وبيطرية؛  طبية 
للتخليل؛ م�صتح�صرات حيوية بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت طبية اأو بيطرية؛ م�صتح�صرات كيمي�ئية لال�صتخدام�ت العلمية 
بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات تنقية؛ م�صتح�صرات ك�ئن�ت حية دقيقة بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت 
طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات لتكييف الرتبة؛ م�صتح�صرات لتق�صية املع�دن؛ م�صتح�صرات ت�صخي�س بخالف امل�صتخدمة 
لغ�ي�ت طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات تهذيب الفوالذ؛ م�صتح�صرات تكثيف كيمي�ئية؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صهيل �صب�كة 
املع�دن؛ منتج�ت كيمي�ئية ط�ردة للم�ء يف اأعم�ل البن�ء عدا الده�ن�ت؛ كيم�وي�ت ق��صرة لل�صمع؛ كيم�وي�ت م�نعة للتلوث 
ت�صتخدم على املن�صوج�ت؛ كيم�وي�ت لتهوية اخلر�ص�نة؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صنيع الده�ن�ت؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صنيع 
االأ�صب�غ؛ م�صتح�صرات كيمي�ئية ب��صتثن�ء االأ�صب�غ لت�صنيع املين�؛ منتج�ت كيمي�ئية لتنقية امل�ء؛ كيم�وي�ت لتلوين املين�؛ 
منظف�ت  الن�صيج؛  لتن�صيع  كيم�وي�ت  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  االأل��وان  لتن�صيع  كيم�وي�ت  الزج�ج؛  لتلوين  كيم�وي�ت 
عدا  امل���ء  لت�صرب  م�نع  االإ�صمنت  جلعل  كيم�وي�ت  الن�صيج؛  يف  امل���ء  لنف�ذ  م�نعة  كيمي�ئية  منتج�ت  للمداخن؛  كيمي�ئية 
النوافذ؛ م�صتح�صرات  زج�ج  تلوث  اأو  لتلطخ  الزج�ج؛ منتج�ت م�ص�دة  ل�صنفرة  كيم�وي�ت  كيم�وي�ت �صن�عية؛  الده�ن�ت؛ 
اأك�لة؛ منتج�ت ق�صر  اأو تلوث الزج�ج؛ منتج�ت م�ص�دة لل�صوا�س بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت منزلية؛ منتج�ت  ملنع تلطخ 
عملي�ت  يف  لال�صتعم�ل  ال�صحوم  اإزال���ة  منتج�ت  ال�صمغ؛  الإزال���ة  منتج�ت  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  األ���وان(  )م��زي��الت 
الغراء(؛  )اإزال��ة  االلت�ص�ق  واإزال��ة  للف�صل  للزيوت؛ م�صتح�صرات  للدهون؛ كيم�وي�ت ق��صرة  الت�صنيع؛ كيم�وي�ت ق��صرة 
منتج�ت م�نعة لن�صل اجلوارب؛ م�دة ح�فظة للمب�ين عدا الده�ن�ت والزيوت؛ مواد ح�فظة للمب�ين االآجرية عدا الده�ن�ت 
والزيوت؛ مواد ح�فظة  الده�ن�ت  للخر�ص�نة عدا  والزيوت؛ مواد ح�فظة  الده�ن�ت  للقرميد عدا  والزيوت؛ مواد ح�فظة 
الزيوت؛ منتج�ت  ال�صحوم؛ كيم�وي�ت لف�صل  والزيوت؛ منتج�ت لف�صل  الده�ن�ت  للمط�ط؛ مواد ح�فظة لالإ�صمنت عدا 
الزج�ج؛  اأو  للمين�  مكمدات  اجل��دران؛  ورق  اإزال��ة  منتج�ت  ال�صطوح؛  لتغرية  منتج�ت  للزيوت؛  منقية  كيم�وي�ت  غلفنة؛ 
اإ�صطن�عية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  اإبوك�صية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  �صن�عية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  اإكريلية  راتنج�ت 
لال�صتخدام�ت  اأم��الح  الغذائية؛  امل��واد  حلفظ  امل�صتخدمة  بخالف  حفظ  اأم��الح  خ���م؛  ملح  الن�ص�در؛  ملح  مع�جلة؛  غري 
القلوية؛  الفلزات  اأمالح  اأمالح احلديد؛  اأمالح كرومية؛  الك�ل�صيوم؛  اأمالح  االأموني�؛  اأمالح  اأمالح كرومية؛  ال�صن�عية؛ 
اأمالح ال�صوديوم )مركب�ت كيمي�ئية(؛ اأمالح لتلوين املع�دن؛ اأمالح للخالي� الغلف�نية؛ اأمالح )م�صتح�صرات كيمي�ئية(؛ 

 �صيليك�ت االألومنيوم؛ كريت�ت الب�ريوم؛ كريت�ت؛ خل اخل�صب )حم�س ب�رولغني��س(. 
1 الواق�عة ب�لفئة:  

�صكل  داخ��ل  التينية   ب���أح��رف  املكتوبه   «  PROTECTGUARD  « كلمة   م��ن  العالمة  تتكون  و�صف العالمة:  
م�صتطيل. 

اال�ص��رتاط�ت: 
ب�لريد  اإر�ص�له  اأو  االقت�ص�د  وزارة  التج�رية يف  العالم�ت  لق�صم  مكتوب�ً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢٠ اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٢٣ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م:  �صي بي ايه ورلد
وعنوانه:٢٥ ايه، بوليف�رد روي�ل،  ال-٢44٩ لوك�صمبورغ، لوك�صمبورغ 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
الهيدروكلوريك؛  حم�س  الكربونيك؛  حم�س  �صن�عية؛  لغ�ي�ت  البوريك  حم�س  البنزويك؛  حم�س  النرتيك؛  حم�س 
حم�س الكوليك؛ حم�س الكروميك؛ حم�س �صرتيك لغ�ي�ت �صن�عية؛ حم�س الهيدرفلوريك؛ حم�س الفورميك؛ حم�س 
اأحم��س  البنزين؛  اأ�ص��صه�  اأحم��س  ال�ص�لي�صيليك؛  اأحم��س؛ حم�س  الف�صفوريك؛  البريكريتيك؛ حم�س  يودي؛ حم�س 
دهنية؛ اأحم��س معدنية؛ اأحم��س الكريتونيك؛ حم�س الكريتوز؛ حم�س الطرطريك؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية اإىل مبيدات 
الفطري�ت؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية اإىل املبيدات احل�صرية؛ اإ�ص�ف�ت كيمي�ئية للزيوت؛ اإ�ص�ف�ت منظفة اإىل املزلق�ت وال�صحوم؛ 
مواد الل�صق امل�صتخدمة يف ال�صن�عة؛ لوا�صق لبالط اجلدران؛ كحول؛ كحول االأميل؛ كحول اإثيلي؛ األده�يد االأمونيوم؛ 
لغ�ي�ت  متط�يرة(  قلوية  )م�دة  اأموني�  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  الغين�ت  الكيمي�ئية؛  لال�صتخدام�ت  فورميك  األده�يد 
�صن�عية؛ ن�ص� لغ�ي�ت �صن�عية؛ مق�وم للتجمد؛ م�نع�ت تكون الق�صور؛ اأنتيمون؛ قواعد )منتج�ت كيمي�ئية(؛ بنزين املثيل؛ 
بنزول املثيل؛ بيكربون�ت ال�صودا لغ�ي�ت كيمي�ئية؛ ث�ين كلوريد الق�صدير؛ بروم لغ�ي�ت كيمي�ئية؛ ك�فور لغ�ي�ت �صن�عية؛ 
كربون�ت امل�غن�صيوم؛ كربون�ت؛ كربيد الك�ل�صيوم؛ كربيد؛ حف�زات كيمي�ئية؛ مواد ك�وية لغ�ي�ت �صن�عية؛ كربون�ت من�صطة؛ 
كربون للمر�صح�ت )للفالتر(؛ كلورات؛ كلور؛ كلوهيدرات؛ مزيالت اأوراق النب�ت�ت؛ م�صتق�ت البنزين؛ م�صتح�صرات جتفيف 
لغ�ي�ت �صن�عية؛ مزيالت الق�صور؛ م�صتح�صرات الإزالة الق�صور بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت منزلية؛ منظف�ت لال�صتخدام�ت 
ال�صن�عية؛ منظف�ت ت�صتخدم يف عملي�ت الت�صنيع؛ م�صتت�ت الزيت؛ �صت�ت�ت املواد البال�صتيكية؛ مذيب�ت للورني�س؛ ثن�ئي 
كريتيد الكربون؛ م�ء بحر لغ�ي�ت �صن�عية؛ م�ء مقطر؛ بريوك�صيد الهيدروجني؛ م�ء البوت��س؛ ملين�ت لال�صتخدام�ت 
الكلوردريك؛  الن�ص�در؛ حم�س  ال�صن�عية؛ كحول اخل�صب؛ كحوالت ملح  اإنزمي�ت لال�صتخدام�ت  ال�صن�عية؛ م�صتحلب�ت؛ 
اأثري  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  �صليلوز  اأث��ريات  املثيل؛  اأث��ري  االأث��ري؛  اإثيل  املخفف(؛  االأ�صيتيك  )حم�س  اخلل  كحوالت 
موائع  ال�صنفرة؛  م��واد  مع  ت�صتخدم  م�ص�عدة  موائع  احلركة؛  لنقل  موائع  فرو�صي�نيدات؛  الكريتيك؛  اأث��ري  الغليكول؛ 
مغن�طي�صية لال�صتخدام�ت ال�صن�عية؛ غليكول؛ �صمغ الكثرياء لال�صتخدام�ت ال�صن�عية؛ �صمغ عربي لغ�ي�ت ال�صن�عية؛ 
يود  ال�صودا؛  هيبوكلوريت  )هيدرات(؛  م�ئي�ت  الكربوهيدرات؛  االألومنيوم؛  هيدرات  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  غرافيت 
املغن�صيوم  ال�صن�عية؛ كربون�ت  ال�صن�عية؛ يود لال�صتخدام�ت  الكيمي�ئية؛ يوديدات قلوية لال�صتخدام�ت  لال�صتخدام�ت 
البلورية؛ منغن�ت؛ �صمغ م�صطك�وي اأ�ص��صه الزيت؛ معجون للزج�جني؛ مواد الإزالة اللمع�ن؛ مواد تر�صيح )م�صتح�صرات 
كيمي�ئية(؛ مواد تر�صيح )مواد معدنية(؛ مواد تر�صيح )مواد نب�تية(؛ مواد تر�صيح )بال�صتيك غري مع�لج(؛ مواد ا�صطن�عية 
المت�ص��س الزيت؛ مواد للدب�غة؛ اأحم��س لنخر املع�دن؛ اأك�صيد الكروم؛ اأك�صيد االأنتيمون؛ اأك�صيد الكوبلت لال�صتخدام�ت 
بريكريت�ت؛  ب��ريك��ل��ورات؛  اخل�صب؛  لب  االأك�صجني؛  الزئبق؛  اأك�صيد  الر�ص��س؛  اأك�صيد  ال��دي���زوت؛  اأك�صيد  ال�صن�عية؛ 
لغ�ي�ت  امل�صتخدمة  بخالف  بكتريية  م�صتح�صرات  ف�صفور؛  ف�صف�تيدات؛  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  فينول  بريكربون�ت؛ 
بكترييولوجية  م�صتح�صرات  وبيطرية؛  طبية  لغ�ي�ت  امل�صتخدمة  بخالف  بكترييولوجية  م�صتح�صرات  وبيطرية؛  طبية 
للتخليل؛ م�صتح�صرات حيوية بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت طبية اأو بيطرية؛ م�صتح�صرات كيمي�ئية لال�صتخدام�ت العلمية 
بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات تنقية؛ م�صتح�صرات ك�ئن�ت حية دقيقة بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت 
طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات لتكييف الرتبة؛ م�صتح�صرات لتق�صية املع�دن؛ م�صتح�صرات ت�صخي�س بخالف امل�صتخدمة 
لغ�ي�ت طبية وبيطرية؛ م�صتح�صرات تهذيب الفوالذ؛ م�صتح�صرات تكثيف كيمي�ئية؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صهيل �صب�كة 
املع�دن؛ منتج�ت كيمي�ئية ط�ردة للم�ء يف اأعم�ل البن�ء عدا الده�ن�ت؛ كيم�وي�ت ق��صرة لل�صمع؛ كيم�وي�ت م�نعة للتلوث 
ت�صتخدم على املن�صوج�ت؛ كيم�وي�ت لتهوية اخلر�ص�نة؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صنيع الده�ن�ت؛ منتج�ت كيمي�ئية لت�صنيع 
االأ�صب�غ؛ م�صتح�صرات كيمي�ئية ب��صتثن�ء االأ�صب�غ لت�صنيع املين�؛ منتج�ت كيمي�ئية لتنقية امل�ء؛ كيم�وي�ت لتلوين املين�؛ 
منظف�ت  الن�صيج؛  لتن�صيع  كيم�وي�ت  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  االأل��وان  لتن�صيع  كيم�وي�ت  الزج�ج؛  لتلوين  كيم�وي�ت 
عدا  امل���ء  لت�صرب  م�نع  االإ�صمنت  جلعل  كيم�وي�ت  الن�صيج؛  يف  امل���ء  لنف�ذ  م�نعة  كيمي�ئية  منتج�ت  للمداخن؛  كيمي�ئية 
النوافذ؛ م�صتح�صرات  زج�ج  تلوث  اأو  لتلطخ  الزج�ج؛ منتج�ت م�ص�دة  ل�صنفرة  كيم�وي�ت  كيم�وي�ت �صن�عية؛  الده�ن�ت؛ 
اأك�لة؛ منتج�ت ق�صر  اأو تلوث الزج�ج؛ منتج�ت م�ص�دة لل�صوا�س بخالف امل�صتخدمة لغ�ي�ت منزلية؛ منتج�ت  ملنع تلطخ 
عملي�ت  يف  لال�صتعم�ل  ال�صحوم  اإزال���ة  منتج�ت  ال�صمغ؛  الإزال���ة  منتج�ت  ال�صن�عية؛  لال�صتخدام�ت  األ���وان(  )م��زي��الت 
الغراء(؛  )اإزال��ة  االلت�ص�ق  واإزال��ة  للف�صل  للزيوت؛ م�صتح�صرات  للدهون؛ كيم�وي�ت ق��صرة  الت�صنيع؛ كيم�وي�ت ق��صرة 
منتج�ت م�نعة لن�صل اجلوارب؛ م�دة ح�فظة للمب�ين عدا الده�ن�ت والزيوت؛ مواد ح�فظة للمب�ين االآجرية عدا الده�ن�ت 
والزيوت؛ مواد ح�فظة  الده�ن�ت  للخر�ص�نة عدا  والزيوت؛ مواد ح�فظة  الده�ن�ت  للقرميد عدا  والزيوت؛ مواد ح�فظة 
الزيوت؛ منتج�ت  ال�صحوم؛ كيم�وي�ت لف�صل  والزيوت؛ منتج�ت لف�صل  الده�ن�ت  للمط�ط؛ مواد ح�فظة لالإ�صمنت عدا 
الزج�ج؛  اأو  للمين�  مكمدات  اجل��دران؛  ورق  اإزال��ة  منتج�ت  ال�صطوح؛  لتغرية  منتج�ت  للزيوت؛  منقية  كيم�وي�ت  غلفنة؛ 
اإ�صطن�عية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  اإبوك�صية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  �صن�عية  راتنج�ت  مع�جلة؛  غري  اإكريلية  راتنج�ت 
لال�صتخدام�ت  اأم��الح  الغذائية؛  امل��واد  حلفظ  امل�صتخدمة  بخالف  حفظ  اأم��الح  خ���م؛  ملح  الن�ص�در؛  ملح  مع�جلة؛  غري 
القلوية؛  الفلزات  اأمالح  اأمالح احلديد؛  اأمالح كرومية؛  الك�ل�صيوم؛  اأمالح  االأموني�؛  اأمالح  اأمالح كرومية؛  ال�صن�عية؛ 
اأمالح ال�صوديوم )مركب�ت كيمي�ئية(؛ اأمالح لتلوين املع�دن؛ اأمالح للخالي� الغلف�نية؛ اأمالح )م�صتح�صرات كيمي�ئية(؛ 

 �صيليك�ت االألومنيوم؛ كريت�ت الب�ريوم؛ كريت�ت؛ خل اخل�صب )حم�س ب�رولغني��س(. 
1 الواق�عة ب�لفئة:  

تتكون العالمة من كلمة  » GUARD« املكتوبه ب�حرف التينية  يف �صكل ي�صبه الدرع.  و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاط�ت:  

ب�لريد  اإر�ص�له  اأو  االقت�ص�د  وزارة  التج�رية يف  العالم�ت  لق�صم  مكتوب�ً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم �صركة / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 1٣٥٥٦٣
ب��ص������م : �س.  ويف�نغ اإين�ص�ين اإند�صرتي كو.، ليمتد

وعنوان����ه : ذي و�صت اإند ليمني رود، �ص�جنل ك�ونتي ويف�جن �صيتي، �ص�ندوجن بروفين�س، 
ال�صني

وامل�صجلة حتت رقم : )1٠74٢٣ (    بت�ريخ : ٢٠1٠/٠٩/٠1
انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

احلم���ية يف:   ٢٠1٩/11/٠8  اإيل ٠8/11/٢٠٢٩.
هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�س عليه� ب�مل�دة )1٩( من الق�نون االحت�دي رقم 1٩٩٢/٣7 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية :

املودعة حتت رقم: ٣14٥7٩    بت�ريخ: ٢8/٢٠1٩/٠7
ب��ص��م : ال دبليو ال اوتو �صب�ير ب�رت�س تريدينج ذ م م..          

وعنوانه: االإم�رات العربية املتحدة،ال�ص�رقة. 
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مركب�ت ،اأجهزة نقل بري اأو بحري اأو جوي.
 الواقعة ب�لفئة : )1٢(

 Moleduo AUTO TECH >>:الت�لية ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م���ت  ع��ن  ع��ب���رة   : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 
LEADER<< وكتبت كلمة »Moleduo« ب�للون االحمر ور�صم �صهم متجه لليمني يف نه�ية الكلمة 
خطني  بني  االبي�س  »AUTO TECH LEADER<<ب�للون  الكلم�ت  وكتبت   ، االحمر  ب�للون 
اأفقي ب�للون االبي�س ،وجممل العالمة كتبت على خلفية رم�دية ، كم� هو مو�صح يف ال�صكل اأعاله، وجممل 

العالمة مميز ومبتكر .
اال�صرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية :
املودعة حتت رقم: ٣14٢78    بت�ريخ: ٢٢/٢٠1٩/٠7

ب��ص��م : ار ان جيه اي للتج�رة الع�مة ذ م م.  
وعنوانه: االإم�رات العربية املتحدة،دبي.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
الدع�ية واالإعالن وتوجيه االأعم�ل وتفعيل الن�ص�ط املكتبي .

 الواقعة ب�لفئة : )٣٥(
ب�للون  : )PALME D OR( وقد كتبت  الت�لية  الالتينية  والكلمة  ر�صم  العالمة: عب�رة عن  و�صف 
الداكن كتب بداخله االحرف  الذهبي  ب�للون  الكلمة يوجد ر�صم ملربع  الذهبي وبخط كبري ومميز، وفوق 
مو�صح  هو  كم�  بي�ص�ء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وك�مل  فني،  وب�صكل  االأ�صود  ب�للون   )P D( الالتينية 

ب�ل�صكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�صرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية :

املودعة حتت رقم: ٣14٩٢٢    بت�ريخ: ٠1/٢٠1٩/٠8
ب��ص��م : اأحمد حممد اأحمد بن ث�ين الفال�صي

وعنوانه: االإم�رات العربية املتحدة،دبي.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت الدع�ية واالعالن وادارة  االعم�ل واعم�ل املك�تب .
 الواقعة ب�لفئة : )٣٥(

و�صف العالمة: عب�رة عن الكلم�ت الالتينية الت�لية : »the pet store« ولفظه� العربي<<ذا بت �صتور« 
حيث كتبت الكلم�ت الالتينية على جهة ي�ص�ر العالمة حيث كتبت كلمة »the<< ب�للون االبي�س �صمن 
ر�صم ب�للون اال�صود على �صكل قدم حيوان وبعده� كتبت كلمة »pet« |ب�للون  االبي�س وب�صكل افقي وم�صللة 
ب�للون اال�صود وخط كبري وحتته� كلمة »store« ب�للون االبي�س  وب�صكل افقي وخط كبري ويق�بله� من 
ب�للون  ب�للون االبي�س �صمن ر�صم  العربي حيث كتبت كلمة«ذا«  »ب�للفظ  �صتور  الث�نية كلمة«ذا بت  اجلهة 
اال�صود على �صكل قدم حيوان وبعده� كتبت  كلمة«بت« ب�للون االبي�س وب�صكل افقي  ب�للون االبي�س وم�صللة 
ب�للون اال�صود وخط كبري وحتته� كلمة »�صتور« ب�للون االبي�س وب�صكل افقي وخط كبري ، وك�مل العالمة 

كتبت على خلفية بي�ص�ء كم� هو مو�صح ب�ل�صكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
اال�صرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية :

املودعة حتت رقم: ٣1٥٣٥٠    بت�ريخ: ٠8/٢٠1٩/٠8
ب��ص��م : �ص�ت ف�يندر �س م ح.          

وعنوانه: االإم�رات العربية املتحدة،دبي. 
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأجهزة واأدوات علمية ، بحري ، م�صح ، فوتوغرايف ، �صينم�ئي ، ب�صري ، وزن ، قي��س ، اإ�ص�رة ، فح�س )اإ�صراف( 
، اأجهزة واأدوات الإنق�ذ احلي�ة والتعليم ؛ اأجهزة واأدوات لتو�صيل الكهرب�ء اأو تبديله� اأو حتويله� اأو جتميعه� 
البي�ن�ت  ن�قالت  ؛  ال�صور  اأو  ال�صوت  اإنت�ج  اإع���دة  اأو  نقل  اأو  لت�صجيل  جه�ز  ؛  فيه�  التحكم  اأو  تنظيمه�  اأو 
املغن�طي�صية ، واأقرا�س الت�صجيل ؛ اأقرا�س م�صغوطة واأقرا�س دي يف دي وو�ص�ئط ت�صجيل رقمية اأخرى ؛ 
اآلي�ت لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية ؛ �صجالت النقد ، االآالت احل��صبة ، معدات مع�جلة البي�ن�ت 

، اأجهزة الكمبيوتر ؛ برامج الكمبيوتر؛ جه�ز اإطف�ء احلرائق
 الواقعة ب�لفئة : )٩(

االخ�صر بني احلرف�ن  »J<< ب�للون  احل��رف  كتب  وق��د   »OJO PLATFORM  : العالمة  و�صف 
، وكتب حتته� كلمة  O>> >>O<<  وهذان احلرف�ن كتب� ب�للون االبي�س وب�صكل افقي وبخط كبري 
الكلم�ت كتبت  ،وجميع  اأع��اله   ب�ل�صكل  الف�حت كم� هو مو�صح  »PLATFORM<< ب�للون االخ�صر 
ال�صكل   يف  مو�صح  هو  كم�  بي�ص�ء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وك�مل  الداكن  االخ�صر  ب�للون  دائ��رة  �صمن 

وجممل  العالمة مميز ومبتكر
 اال�صرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية :

املودعة حتت رقم: ٣1٥٣٥٢   بت�ريخ: ٠8/٢٠1٩/٠8
ب��ص��م : اي ف�يب للتج�رة �س.ذ.م.م.

وعنوانه: : االإم�رات العربية املتحدة،دبي.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

التبغ واأدوات املدخنني والكريت ) الثق�ب (
 .الواقعة ب�لفئة : )٣4(

 »I« حيث كتب احلرف )I VAPE( : و�صف العالمة: عب�رة عن الكلمة الالتينية واحلرف الالتيني الت�يل
ب�صكل افقي  و ب�للون اال�صود ،  وبعده كتبت الكلمة »VAPE » ب�صكل اأفقي وب�للون اال�صود وك�مل العالمة 

كتبت على خلفية بي�ص�ء كم� هو  مو�صح يف ال�صكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�صرتاط�ت: ال توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه،وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

ق�����د ي����ك����ون ت�����رام�����ب ح���������دث يف 
ال���ت����ري���خ. وم���ن امل��م��ك��ن اأن����ه بعد 
ترامب، ي�صتعيد الت�ريخ جمراه. 

لكن رمب� اي�ص� ال. 
اأو  ت�����رام�����ب  ي����ك����ون  اأن  ووارد 
للم�صتقبل،  وج���ًه����  ب��ول�����ص��ون���رو 
الك�رثة  م��واج��ه��������������������ة  يف  الأن������ه 
واالإنك��ر  النك�ت  ف��������إن  الق�دمة، 
اال���ص��ت��ف��زازي ه��ي اخل��ي���ر االأكرث 

طبيعية.
ال �صك ان احل�ص�رات، والك�ئن�ت 
ال����ت����ي ع���ل���ى و�����ص����ك االن���ق���را����س 
�صلوك  على  االأمثلة  نف�س  تقدم 
م�صطرب، غري عقالين، وال يعب� 
ويقلق ب�ص�أن النج�عة والف�علية، 
احلي�ة.  قيد  على  البق�ء  اأو حتى 
ال�صي��صة  رمب� ينبغي على علم�ء 
اإف�ص�ح املج�ل لعلم�ء االإثنولوجي�، 
اأو حتى علم�ء االإيثولوجي� – علم 

ال�صلوك-.

�صراييفو،  اغ����ت����ي�����الت  وه����ن�����ك 
)�صبب  اإ����س  اإم  اإي  اإر���ص���ل��ي���ت  اأو 
ع�م  الرو�صية  الفرن�صية  احلرب 
عن  ا����ص���ف���رت  وال���ت���ي   ،)1870
اإم اإ�س  جم�زر. ولكن ار�ص�لية اإي 
اإمي�����س اأو اغ��ت��ي���ل ���ص��راي��ي��ف��و، مل 
البداية  يف  ُي�صتوعب�  او  ُي�ص�غ� 

كنك�ت.
خطرية؟  ال��ن��ك��ت��ة  ت�����ص��ب��ح  م��ت��ى 
فيه�  ي�صعر  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ة  م��ن��ذ 
�ص�حبه�، اإذا ك�ن رئي�ًص� للوالي�ت 
اجلميع  الأن  ب�ل�صيق  امل��ت��ح��دة، 
كم�  معه،  ال�صحك  ع��ن  امتنعوا 
هو احل�ل مع ترامب، الذي األغى 
ال���دمن����رك،  اإىل  ر���ص��م��ي��ة  زي������رة 
تع�طت  ال����������وزراء  رئ���ي�������ص���ة  الن 
اجلزيرة  �ص�������راء  اق��رتاح��ه  م��ع 

ب�زدراء.
يجب اأن نفهم ترامب. لقد ح�ول 
ال��ت��ق��ّدم يف مظهر  ال��ط��رق  ب�صتى 

الئق واأنيق. على �صبيل املث�ل، ق�م 
بتغريدة عر تركيب �صورة لرج 
الن�س  مع  غرينالند،  يف  ترامب 
ال��ت���يل: “اأعد ب���أال اأف��ع��ل ه��ذا يف 

غرينالند”. 
فوتو�صوب،  ال��ت��غ��ري��دة  وب��ه�����������ذه 
م��������������������رة يف  ت���رام���ب الأول  غ����م���ر 
م��ن��ط��ق��ة ال���ف���ك����ه���ة، ه����و ال����ذي 
االأعم�ل  ك��ب��رًيا يف  ح��ق��ق جن���ًح��� 

وال�صي��صة،
خ�رج  التنويع  ي��ح���ول  ك���ن  لقد   
ميدانه وجم�له املريح، واالأف�صل 
من ذلك اأنه ك�ن يح�ول ال�صخرية 

ت�صميته اال: الهراء. فعلى عك�س 
الدع�ية، اأو حتى االأخب�ر الزائفة، 
ب�لقن�ع،  عالقة  الهراء  تربط  ال 
انه ال  وبقلب احلقيقة وحجبه�، 
يكرتث، انه يف مك�ن اآخر حيث ال 

مينح اأي تعليق.
تتج�وز  امل���ن��������ص���ب����ت،  ب��ع�����س  يف 
وبول�صون�رو  ت���رام���ب  م�����ص���ك��ل 
من  ع���دد  ك����ن  واإذا  �صخ�صهم�. 
رغم  لهم�  �صوتوا  ق��د  الن�خبني 
م��ي��ل��ه��م��� ل���ل���ه���راء، ف���ال ي��ج��ب ان 
االآخرين قد  اأن  ن�صتبعد فر�صية 

انتخبوهم� لهذا ال�صبب. 

�صي��صته  ب�����ص��ب��ب  ت��ف���ق��م��ت  ال��ت��ي 
الغ�ب�ت،  اإزال�������ة  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م��ة 
اأي  -دون  ب���ول�������ص���ون����رو  ي���ح���ّم���ل 
دليل -امل�صوؤولية للمنظم�ت غري 
احل��ك��وم��ي��ة، ه���ل ه���و مي����زح مرة 
اأخرى؟ وم� هي املزحة امل�صحكة 
�صح�بة  ح�����ول  ���ص��ي��ج��ده���  ال���ت���ي 
�ص�و  �صم�ء  حجبت  التي  ال��دخ���ن 

ب�ولو؟
اأبرز  ي��ع��ّد ت��رام��ب وب��ول�����ص��ون���رو 
ال�صي��صي يف  التوا�صل  متظهرات 
مرحلة م� بعد الدع�ية، وم� بعد 
االأخب�ر الزائفة، والذي ال ميكن 

من ذاته، فن ال مي�ر�صه الروؤ�ص�ء 
االأمريكيون ع�دة اال مرة واحدة 
البيت  ال�صنة، يف يوم مرا�صلي  يف 

االأبي�س.
ب��ه��ذه ال�����ص��ورة ل���رج ت��رام��ب يف 
ذهبية  ب��واج��ه��ة  ف��ي��غ������س،  ال�����س 
ك���م�������ص���ع���د ب����رج����ه ال�������ص���ه���ري يف 
ت���رام���ب يق�صد  ك����ن  ن���ي���وي���ورك، 
الع�مل،  برتمبنة  ينخدع  ال  اأن���ه 
وب���ل��ط��الء ال��ذه��ب��ي ال���ذي يبيعه 
ذه���ب خ�ل�س.  وك����أن���ه  حل��رف���ئ��ه 
ترامب  ه��ن���ك  ان  اىل  اأ���ص���ر  لقد 

وراء ترامب.

ج�يري  اآخ���������ر،  ك����وم����ي����دي  ه������ذا 
ع��ل��ى موعد  ك�����ن  ب���ول�������ص���ون����رو. 
اخل�رجية  ال�������ص���وؤون  وزي�����ر  م���ع 
دري�ن،  ل��و  اإي���ف  ج���ن  الفرن�صي، 
الذي ج�ء للت�أكد من اأن الرئي�س 
ب�لتزام�ت������ه  ي��ف��ي  ال���رازي���ل���ي 
اتف�قية  ت��وق��ي��ع  ظ��ل  يف  البيئية 
اللحظ�����ة  يف  ح��������رة.  جت���������رة 
بول�صون�رو  ي��ه��ني  االأخ��ي�����������������رة، 
زائ��ره، واأعلن انه على موعد مع 

م�صفف ال�صعر.
بعد ب�صعة اأي�م، اأجرى بول�صون�رو 
م��ق���ب��ل��ة م����ع ���ص��ح��ف��ي ح�����ول م� 

اإذا ك����ن ب���الإم��ك���ن ال��ت��وف��ي��ق بني 
البيئة،  ع��ل��ى  وامل��ح���ف��ظ��ة  ال��ن��م��و 
املتمثل  للتحدي  اال�صتج�بة  م��ع 
الذين  ال���ع����مل  ���ص��ك���ن  اإط���ع����م  يف 
يتزايد عددهم ب��صتمرار. يجيب 
نقل�س  اأن  “يكفي  ب��ول�����ص��ون���رو: 
نتغّوط  وان  قلياًل،  االأك���ل  كمية 
مرة واحدة خالل يومني، �صيكون 

ذلك اأف�صل للجميع«.
م�زالت  امل�����ص���ل��ة  ه��ن���  اىل  ط��ب��ع���، 
اأي����م،  ب��ع��د ب�صعة  م��زح��ة، ول��ك��ن 
التي  احل������رائ������ق  م����واج����ه����ة  يف 
جت��ت���ح غ���ب���ت االأم�����زون املطرية 

ات���ف����ق تتوقف  ت��وق��ي��ع  االأ����ص���ب���وع 
االأمريكية  ال�����ق�����وات  مب���وج���ب���ه 
كم�  احل������رك������ة  م����ه�����ج����م����ة  ع������ن 
القوات  ق��ت���ل  امل�����ص��ل��ح��ون  ي��وق��ف 

االأمريكية.
وذك�����ر امل�������ص���وؤوالن ب����حل���رك���ة اأن 
توقف  ب���أن  اأي�ص�  يق�صي  االتف�ق 

الك�صف  ع�����دم  م�����ص��رتط���  وق�������ل 
القت�ل  “�صنوا�صل  ا���ص��م��ه  ع���ن 
وننتزع  االأفغ�نية  احلكومة  �صد 

ال�صلطة ب�لقوة«.
وي�������ص���ع���ى ال���رئ���ي�������س االأم���ري���ك���ي 
ت��رام��ب ج���ه��دا ل�صحب  دون����ل���د 
اأفغ�ن�صت�ن  م����ن  ب������الده  ق������وات 

الإنه�ء احلرب امل�صتمرة منذ 18 
ع���م��� وال��ت��ي ب����داأت ب��ع��د هجم�ت 
11 �صبتمر اأيلول 2001 على 

الوالي�ت املتحدة.
ط�لب�ن  يف  اآخ��������ر  ق�ئ��������د  وق���ل 
ا�صمه  ع���ن  الك�ص���ف  ع���دم  ط��ل��ب 
يتم هذا  اأن  املتوقع  اإن من  اأي�ص� 

ت�ضبح النكتة خطرية اذا �ضعر �ضاحبها، وكان رئي�ًضا للواليات املتحدة، بال�ضيق الأنه مل ي�ضحك معه احد 

يعترب ترامب وبول�ضونارو اأبرز متظهرات التوا�ضل ال�ضيا�ضي يف مرحلة ما بعد الدعاية، وما بعد االأخبار الزائفة 

•• الفجر - دانيال �شنايدرمان – ترجمة خرية ال�شيباين

ا�ستخدمت �سحيفة لوموند عنوان ق�سية غرينالند، لأنه بات هناك وجود الآن لـ “ق�سية”. لقد انتقل اقرتاح دونالد ترامب �سراء غرينالند، 
وهذا التحول نادر جًدا، كي ل نقول غري م�سبوق.  اىل باب “احلوادث الدبلوما�سية”.  يف غ�سون اأيام قليلة، من باب “نكتة اليوم”، 

النار، ي�سحك. ويف  اإطالق  ال�َسْيُكوَباِتّي، ثوان قبل  القاتل  اأحياًنا  ا، نرى  اأي�سً ال�سينما  ازمة وماأ�ساة. ويف  يف احلياة، هناك نكات تنقلب اىل 
التاريخ، هناك حوادث ب�سيطة تفاقمت وت�سّممت.

رو�ضيا تعرث على نظائر م�ضعة يف عينات بعد حادث اختبار ال�ضاروخ
•• مو�شكو-رويرتز:

ق�لت هيئة االأر�ص�د اجلوية الرو�صية 
نظ�ئر  ع���ل���ى  ع������رثت  اإن����ه�����  اأم���������س 
ال�صرتونتيوم والب�ريوم والالنث�نوم 
امل�صعة يف عين�ت بعد ح�دث غ�م�س 
اختب�ر يف موقع ع�صكري  اأثن�ء  وقع 

يف وقت �ص�بق من ال�صهر.
و���ص��ب��ب احل�����دث امل��م��ي��ت ال����ذي وقع 
قفزة  اآب  اأغ�صط�س  م��ن  ال��ث���م��ن  يف 
وج���ي���زة يف م�����ص��ت��وي���ت االإ����ص���ع����ع يف 
القريبة.  �صفريودفين�صك  م��دي��ن��ة 
ال��رئ��ي�����س ف���الدمي���ري بوتني  وق������ل 
ح���دث���ت خالل  ال���واق���ع���ة  اإن  الح���ق���� 
اأ�صلحة  ب�أنظمة  و�صفه�  م���  جتربة 

جديدة واعدة.
اأن �صح�بة من الغ�زات  وذكرت هيئة االأر�ص�د اجلوية 
وت�صببت  ال��ن��ظ���ئ��ر  لتحلل  نتيجة  ت�صكلت  اخل���م��ل��ة 
مدينة  يف  االإ����ص���ع����ع  م�����ص��ت��وى  يف  وج���ي���زة  ق���ف���زة  يف 

�صفريودفين�صك.
وب�ريوم- �صرتونتيوم-91  هي  النظ�ئر  اأن  واأ�ص�فت 

139 ووب�ريوم-140 والنث�نوم-140.
وق����ل���ت ال��وك���ل��ة ال��ن��ووي��ة ال��رو���ص��ي��ة اإن خ��م�����ص��ة من 
انفج�ر  يف  اآخ����رون  ث��الث��ة  واأ���ص��ي��ب  ق��ت��ل��وا  موظفيه� 
اأثن�ء اختب�ر �ص�روخ على من�صة ب�لبحر ت�صمن  وقع 

“م�ص�در ط�قة من نظ�ئر م�صعة«.

وي�����ص��ك خ����راء ن���ووي���ون يف ال���والي����ت امل��ت��ح��دة يف اأن 
احل������دث وق����ع خ����الل جت�����رب ل�������ص����روخ ك����روز يعمل 

ب�لط�قة النووية.
يوم  النووية  التج�رب  حظر  مراقبة  موؤ�ص�صة  وق�لت 
اجلمعة اإن االنفج�ر الذي اأودى بحي�ة العلم�ء اأعقبه 
انفج�ر ث�ن بعد �ص�عتني وك�ن امل�صدر املرجح الرتف�ع 

االإ�صع�ع.
الث�ين رمب� ك�ن  اأن االنفج�ر  واأ�ص�فت وك�لة نور�ص�ر 
م��ن ���ص���روخ يف اجل��و يعمل ب���ل��وق��ود امل�����ص��ع، رغ��م اأن 
ح�كم منطقة اأرخ�جنيل�صك، حيث وقع احل�دث، نفى 

التق�رير التي تتحدث عن وقوع انفج�ر اآخر.

الفك�هة.. فعل �صي��صي ن�ق�س

من نكتة.. اىل حريق

رئي�صة وزراء الدمن�رك مل ت�صت�صغ نكتة ترامب

من نكتة اإىل حوادث دبلوما�سية

ترامب، بول�ضونارو، وغريهما من الكوميديني...!

يف احلياة، هناك نكات انقلبت اىل ماأ�ساة، ويف التاريخ حوادث ب�سيطة تفاقمت وت�سّممت
لقد انتقل اقرتاح ترامب �سراء غرينالند من باب نكتة اليوم، اىل باب احلوادث الدبلوما�سية

جنود �ضوريون وجهًا لوجه مع القوات الرتكية  
ريف حم�ة ال�صم�يل جنوب اإدلب. وتقع نقطة املراقبة، وفق م� �ص�هد مرا�صل 
فران�س بر�س، على ه�صبة ت�صرف على البلدة ويزّنره� �صي�ج �ص�ئك ب�الإ�ص�فة 
املراقبة  اأب��راج  بينم� خلت  الرتكي،  العلم  يعلوه  ا�صمنتي مرتفع  ج��دار  اإىل 

ال�صبت من اأي جنود اأتراك.
الداعمة  تركي�،  تن�صره�  12 نقطة مراقبة  واح��دة من  النقطة هي  وه��ذه 
الت�صعيد مع  اتف�ق خف�س  اإدل��ب وحميطه� مبوجب  يف  املق�تلة،  للف�ص�ئل 

رو�صي�، حليفة دم�صق.
ويقول اأحمد على ه�م�س جولة نظمه� اجلي�س ال�صوري ال�صبت لل�صح�فيني 
“اليوم ا�صرتاحة ب�لن�صبة اإىل املق�تلني وال ن�صعر ب�أي قلق جراء وجود نقطة 

املراقبة الرتكية«.
�صوري�  الذي ميّزق  االأط��راف  املت�صعب  النزاع  تعقيدات  امل�صهد  هذا  ويعك�س 

 •• مورك -اأ ف ب:

اجلي�س  يف  لرف�قه  ب���ردة  مي�ه�ً  الن�رية  دراج��ت��ه  على  عموري  اأحمد  ينقل 
الف�صتق  اأ�صج�ر  حتت  من  ير�صدون  وهم  العط�س  اأنهكهم  بعدم�  ال�صوري، 
اإدل��ب، نقطة مراقبة تركية  م��ورك جنوب  بلدة  بكث�فة يف  املنت�صرة  احللبي 

مطوقة على بعد ع�صرات االأمت�ر.
بينم�  بر�س  فران�س  لوك�لة  عمره  من  الع�صرين�ت  يف  �ص�ب  اأحمد،  ويو�صح 
الذين  زمالئه  على  يوزعه�  املي�ه  بعبوات  مملوءاً  بال�صتيكي�ً  كي�ص�ً  يحمل 

اأنهكهم العط�س “ع�د الهدوء االآن اإىل مورك«.
يطوقه�  التي  الرتكية  املراقبة  نقطة  مواجهة  يف  ورف���ق��ه  اأح��م��د  يتحّرك 
اجلي�س ال�صوري منذ يوم اجلمعة، اإثر �صيطرته على العديد من البلدات يف 

2011، وت�����ص���رك فيه ق��وى ع��دة م��دع��وم��ة م��ن جه�ت  اآذار/م����ر����س  منذ 
اأ���ص��ه��ر من  ث��الث��ة  وب��ع��د  ع���دة.  ج��ن��وده��� يف من�طق  تن�صر  ودول��ي��ة  اإقليمية 
م��ن حم�فظ�ت  واأج���زاء  اإدل���ب  يف  من�طق  على  وال��رو���ص��ي  ال�صوري  الق�صف 
وتوجد  �ص�بق�ً(  الن�صرة  ال�ص�م )جبهة  عليه� هيئة حترير  ت�صيطر  جم�ورة 
فيه� ف�ص�ئل اأخرى اأقل نفوذاً، بداأت القوات احلكومية بدعم رو�صي هجوم�ً 
اإدل��ب يف الث�من من ال�صهر احل���يل. ومتكنت من ال�صيطرة على  يف جنوب 

مدينة خ�ن �صيخون اال�صرتاتيجية والتقدم جنوبه� و�صواًل اإىل مورك.
ال�����ص��وري، وه��و يعطيهم  اأح��د �صب�ط اجلي�س  اأح��م��د ورف���ق��ه ح��ول  يتجمع 
يفتح  م��ورك.  يف  والتمركز  االنت�ص�ر  ب���إع���دة  اخل��صة  اجل��دي��دة  التعليم�ت 
اإنت�ص�ر  ون��ق���ط  ال��رتك��ي��ة،  النقطة  م��وق��ع  اإىل  فيه�  ي�صري  �صغرية  خ���رط��ة 

اجلي�س ال�صوري.

بج�نب  “مررن�  بر�س  لفران�س  اإ�صمه  ذك��ر  ع��ن  متحفظ�ً  ال�ص�بط  وي��ق��ول 
نقطة املراقبة الرتكية، مل يتعر�س لن� اجلنود االأت��راك، ومل نتعر�س لهم 
ومل  م��رورن���  اأث��ن���ء  لن�  “لّوحوا  ويو�صح  ب��و���ص��وح«.  و�ص�هدون�  �ص�هدن�هم 
يحدث اأي اإطالق ن�ر من اأي جهة”، م�صيف�ً “ننتظر االأوامر ملعرفة اخلطوة 
الت�لية«. يف مورك كم� يف خ�ن �صيخون الواقعة على بعد ثم�نية كيلومرتات 
جمموع�ت  تت�بع  بينم�  للمدنيني،  حركة  اأي  من  ال�صوارع  تخلو  �صم�له�، 
من اجلنود اأعم�ل التم�صيط والتفتي�س واإزالة االألغ�م واملتفجرات من على 

جوانب ال�صوارع واالأزقة. ويلّف الدم�ر معظم املن�زل والبيوت
اإىل  �صخ�س  األف   400 اأكرث من  ني�ص�ن/اأبريل  نه�ية  الت�صعيد منذ  ودفع 
النزوح، وفق االأمم املتحدة، بينم� قتل اأكرث من 900 مدين وفق ح�صيلة 

للمر�صد ال�صوري حلقوق االإن�ص�ن.

طالبان: االتفاق مع اأمريكا لن يوقف هجماتنا 
•• كابول-رويرتز:

فيه  ي�����ص��ع��ى  ال�������ذي  ال����وق����ت  يف 
املتحدة  الوالي�ت  من  املف�و�صون 
وحركة ط�لب�ن الإجن�ز املح�دث�ت 
الرامية اإىل االتف�ق على ان�صح�ب 
اأفغ�ن�صت�ن،  القوات االأجنبية من 
اأي  اإن  تقول م�ص�در من احلركة 
مع  القت�ل  وق��ف  يعني  لن  اتف�ق 
الوالي�ت  تدعمه�  التي  احلكومة 

املتحدة.
ويتف�و�س الطرف�ن يف قطر منذ 
يرتكز  ات��ف���ق  على  امل��صي  ال��ع���م 
االأمريكية  القوات  ان�صح�ب  على 
للوالي�ت  ح����رب  اأط������ول  الإن����ه�����ء 
مق�بل  يف  االإط���الق  على  املتحدة 
�����ص����م�����ن�����ت م�����ن ط�����ل����ب�����ن ب������أال 
ت�صتخدم جم�ع�ت مت�صددة دولية 
للتخطيط  االأف��غ���ن��ي��ة  االأرا����ص���ي 

لهجم�ت.
االأمريكيون  املف�و�صون  وي�صغط 
ع���ل���ى ط����ل���ب����ن ل��ل��م��واف��ق��ة على 
مع  حم��������دث��������ت  يف  ال�������دخ�������ول 
احل��ك��وم��������������������������ة ووق��������������������ف اإط����الق 
كبريا  ق����ئ���دا  اأن  غ���ري  ال��ن������������������ر، 
لن  ه���ذا  اإن  ق��������ل  احل��رك�����ة  يف 

يحدث.

احلكومة  دع��م  املتحدة  ال��والي���ت 
االأفغ�نية.

يقدم  “لن  االأول  امل�����ص��وؤول  وق���ل 
للحكومة  امل�ص�عدة  االأمريكيون 
حربهم  يف  وق���وات���ه����  االأف��غ���ن��ي��ة 

�صدن�«.
االأمريكي  ال��دب��ل��وم������ص��ي  ل��ك��ن 
الذي  زاد  خليل  زمل����ي  املخ�صرم 
ي����ق����ود اجل������ن�����ب االأم�����ري�����ك�����ي يف 
االإ�ص�رة  ه��ذه  رف�����س  امل��ف���و���ص���ت 
لن  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  اإىل 
بع���������د  ك�ب�������ول  حكوم�����ة  تدعم 
اأال  “ينبغ������ي  وق���������������������������ل  االآن. 
خداع��������ه  اأو  اأح��د  ترهيب  يت��������م 

ب�لدع�ية«.
وكتب على تويرت ردا على تقرير 
رويرتز “دعوين اأحتدث بو�صوح: 
االأفغ�نية  ال��ق��وات  ع��ن  ���ص��ن��داف��ع 
مع  ات��ف���ق  اأي  اإب�����رام  وب��ع��د  االآن 

ط�لب�ن«.
متفقة  االأط�����راف  “كل  واأ����ص����ف 
اأفغ�ن�صت�ن  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اأن  ع��ل��ى 
بني  فيم�  مف�و�ص�ت  يف  �صيتحدد 

االأفغ�ن«.
على  احل�����������ص�����ول  ي���ت�������ص���ن  ومل 
اأمريكيني  م�صوؤولني  م��ن  تعليق 

ي�ص�ركون يف املف�و�ص�ت.
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املال والأعمال
ال�ضركال: زيارة رئي�س وزراء الهند اإىل الدولة تفتح اآفاقًا واعدة لتو�ضيع ال�ضراكة التجارية واالقت�ضادية

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

راأ����������س اخل���ي���م���ة على  ح����ف���ظ���ت 
 »A« الفئة  من  ائتم�ين  ت�صنيف 
م�صتقرة  م�صتقبلية  توقع�ت  م��ع 
وفق “فيت�س” للتقييم االئتم�ين 
الوك�لة  اأب���ق���ت  ح��ي��ث  ال�����ص��ي���دي 
امل�صتوى  ع��ن��د  االإم�������رة  ت�صنيف 
متت�لية،  اأع��������وام  ل��ع�����ص��رة   »A«
موؤكدة اأن املعدالت املتدنية للدين 
الفرد  ن�صيب  وارتف�ع  احلكومي، 
ك�ن�  االإج��م���يل  املحلي  الن�جت  من 
للتقييم�ت  الرئي�صة  االأ�صب�ب  من 

املمنوحة.
انخف��س  فيت�س  وك���ل��ة  وتوقعت 
اأق�����ل من  اإىل  ال���دي���ن احل��ك��وم��ي 
%20 من الن�جت املحلي االإجم�يل 

عند  االأجنبية  ب�لعملة  لالإ�صدار 
»A«؛ توقع�ت م�صتقرة 

االأجل  ط��وي��ل  االإ����ص���دار  ت�صنيف 
عند  املحلية  ب�لعملة  ل��الإ���ص��دار 

»A«؛ توقع�ت م�صتقرة 
االأجل  ق�صري  االإ���ص��دار  ت�صنيف 
عند  االأجنبية  ب�لعملة  لالإ�صدار 

»F1+«
االأجل  ق�صري  االإ���ص��دار  ت�صنيف 
عند  املحلية  ب�لعملة  ل��الإ���ص��دار 

»F1+«
ال�صي�دي  الت�صنيف  �صقف  موؤ�صر 

»+AA«
امل�صمونة  ال�����ص��ن��دات غ��ري  م��وؤ���ص��ر 
عن  ال�����ص���درة  االأج��ن��ب��ي��ة  ب�لعملة 
ت�صنيف  ع���ن���د  ك�بت�ل”  “راك 

.»A«

يف 2019 ب�صبب ارتف�ع الف�ئ�س 
امل�يل حلكومة راأ�س اخليمة الذي 
 2.7% اإىل  اأن ي�صل  املتوقع  من 
من الن�جت املحلي االإجم�يل خالل 

الع�م ذاته.
امل�لية  ال���ت���وق���ع����ت  ه�����ذه  وت�����أت����ي 
امل�����ص��ت��ق��رة الأ���ص��ب���ب ع���دة ي���أت��ي يف 
احلوكمة  م���ع����ي���ري  م���ق���دم���ت���ه���� 
االإم�����رة،  تتبن�ه�  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ي��دة 
ع������الوة ع���ل���ى م����� ت��ت��م��ت��ع ب����ه من 
يقوم  متنوعة  اقت�ص�دية  ق���ع��دة 
فيه� قط�عي ال�صن�عة واالقت�ص�د 

اخلدمي بدور كبري وف�عل.
لتقييم  الك�ملة  الق�ئمة  وج���ءت   
وك�لة فيت�س الإم�رة راأ�س اخليمة 

ك�الآتي:
االأجل  ط��وي��ل  االإ����ص���دار  ت�صنيف 

حتظى بقاعدة اقت�سادية متنوعة ورا�سخة

راأ�س اخليمة حتافظ على ت�ضنيف ائتماين م�ضتقر »A« للعام العا�ضر على التوايل

التج�رة والرع�ية ال�صحية والبيئة والتعليم واللوج�صتي�ت، وهو م� 
اأ�صهم بو�صول عدد ال�صرك�ت الهندية امل�صجلة لدى املن�طق احلرة 
األف �صركة تعمل يف   24 والدوائر احلكومية يف ال�ص�رقة اإىل نحو 

جم�الت عدة«.
واأ�ص�ف “اإن مت�نة العالق�ت الثن�ئية بني ال�ص�رقة والهند تكمن يف 
اأنه� غري مقت�صرة على القط�ع�ت االقت�ص�دية التقليدية فقط، بل 
م�  العلمي وهو  والتب�دل  ك�لن�صر  الثق�فية  القط�ع�ت  ت�صمل  الأنه� 
عرت عنه الزي�رة االأخرية ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن 
بن حممد الق��صمي ع�صو املجل�س االأعلى ح�كم ال�ص�رقة، اإىل ج�نب 
االإم�رات  دولة  اأر���س  ال�صعبني على  ثق�ف�ت  املتوا�صل بني  التف�عل 
العربية املتحدة التي حتت�صن م� يزيد عن 3،3 مليون مقيم من 

اجل�لية الهندية«. 

م�ص�لح البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
وزراء  رئي�س  م���ودي  ن���ري��ن��درا  م��ع���يل  زي����رة  اأن  ال�صرك�ل  واأو���ص��ح 
جمهورية الهند اإىل دولة االإم�رات، والتي تعد الث�لثة له خالل 3 
اأعوام تفتح اآف�ق�ً م�صتقبلية واعدة لتو�صيع اأطر ال�صراكة التج�رية 
واالقت�ص�دية وتعزيز الفر�س اال�صتثم�رية، وخ�صو�ص�ً اأن الهند تعد 
اإجم�يل حجم  ت��راوح  للدولة، حيث  التج�ريني  ال�صرك�ء  اأكر  اأحد 
التج�رة بني البلدين بني 53 و60 ملي�ر دوالر يف االأعوام اخلم�صة 
االأخرية ومن املتوقع اأن يالم�س 100 ملي�ر دوالر يف الع�م املقبل، 
180 مليون دوالر �صنوي�ً يف مرحلة  اأن ك�ن ال يتج�وز  وذلك بعد 

ال�صبعيني�ت، م� يوؤكد اأهمية تر�صيخ العالق�ت االقت�ص�دية معه�.
واأ�ص�ف “هذه الزي�رة حتفز ال�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت االقت�ص�دية على 
االقت�ص�دي  العمل  دف��ة  بتوجيه  املتعلقة  ال�صي��ص�ت  ح��ول  التوافق 

خالل املرحلة املقبلة، يف �صوء التوجه�ت االقت�ص�دية واال�صتثم�رية 
العمل  الآل��ي���ت  الدفع  وق��وة  الزخم  من  مزيد  واإع��ط���ء  امل�صتقبلية، 

املوؤ�ص�صية والتع�ون امل�صرتك«.
وذكر اأن اإم�رة ال�ص�رقة، التي متثل ث�لث اأكر اإم�رة يف الدولة من 
حيث امل�ص�حة وعدد ال�صك�ن، حتظى بجزء كبري من هذه التب�دالت 
التج�رية، نتيجة العالق�ت الت�ريخية عميقة اجلذور بني اجل�نبني، 
للتج�رة  رئي�ص�ً  معراً  الت�ريخ  عر  �صكلت  االإم����رة  اأن  اإىل  م�صرياً 

الريط�نية اإىل الهند.
وت�بع “كم� متثل ال�ص�رقة ح�لي�ً بوابة ل�صخ اال�صتثم�رات الهندية 
دوالر،  ملي�ر   137 بنحو  قيمته�  تقدر  والتي  اخلليج  منطقة  يف 
وذلك نتيجة م� توفره من بنية حتتية متينة واقت�ص�د مرن ومتنوع 
مثل  القط�ع�ت  م��ن  الكثري  يف  الهندية  ال�صرك�ت  تو�صع  ي�صمن 

•• دبي-الفجر:

ت�����ص��ري��ح ���ص��ح���يف ل�����ص��ع���دة م����روان ب��ن ج������ص��م ال�����ص��رك���ل الرئي�س 
ال�ص�رقة لال�صتثم�ر والتطوير )�صروق( مبن��صبة  التنفيذي لهيئة 

زي�رة رئي�س وزراء الهند للدولة 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صرك�ل  ج��صم  بن  م��روان  �صع�دة  اأك��د 
التع�ون  ع��الق���ت  اأن  “�صروق”  والتطوير  لال�صتثم�ر  ال�ص�رقة 
ب���ني االإم��������رات العربية  االق��ت�����ص���دي وال���ت���ج����ري واال���ص��ت��ث��م���ري 
املتحدة وجمهورية الهند تتجه نحو مرحلة متقدمة من االزده�ر 
والتنمية، بف�صل الرغبة امل�صرتكة لدى قي�دتي البلدين يف تعزيز 
ج�صور التوا�صل يف خمتلف القط�ع�ت مب� فيه� ال�صي�حية والثق�فية 
حتقق  التي  واالإم��ك���ن���ت  الفر�س  جميع  من  لال�صتف�دة  والعلمية 

جمموعة بن حم تبحث الفر�س اال�ضتثمارية يف البو�ضنة
•• اأبوظبي - الفجر

بن  م�صلم  ال�صيخ  �صع�دة  ا�صتقبل 
����ص����مل ب����ن ح����م ال���ع����م���ري ع�صو 
الوطني  اال����ص���ت�������ص����ري  امل��ج��ل�����س 
الإم������رة اأب��وظ��ب��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
مبكتبه  ح���م  ب���ن  جم��م��وع��ة  اإدارة 
اأب���وظ���ب���ي  روز  روي����������ل  ب���ف���ن���دق 
�صريف  ����ص���ع����دة   ، االأول  اأم���������س 
جمهورية  �صفري  مويك�نوفيت�س، 
الدولة  ل��دى  والهر�صك  البو�صنة 
االإ�ص�دة  ال��ل��ق���ء  خ���الل  ح��ي��ث مت   ،
بعمق ال��ع��الق���ت ال��ت��ي ت��رب��ط بني 
دول��ة االإم����رات العربية املتحدة و 
جمهورية البو�صنة والهر�صك على 
اوجد من�خ�  امل�صتوي�ت، مم�  ك�فة 
رحب� للتع�ون امل�صرتك يف خمتلف 
اال�صتثم�رات  وت��ع��زي��ز  امل���ج����الت 
ا�صتعرا�س  ج��رى  كم�  امل�����ص��رتك��ة، 
جم������الت اال���ص��ت��ث��م���ر امل���ت����ح���ة يف 
 ، وال��ه��ر���ص��ك  البو�صنة  ج��م��ه��وري��ة 
به� احلكومة  تقوم  التي  واجلهود 
ه�����ن������ك ل����ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة ج�����ذب����ة 

لال�صتثم�رات االأجنبية.
وخالل اللق�ء رحب ال�صيخ م�صلم 
اأن  اإىل  واأ���ص���ر   ، ب�ل�صفري  ب��ن ح��م 

ال�صي��صة  ب���ف�������ص���ل   ، االأخ����������رى 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب  احلكيمة 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأ�ص�دت  ك��م���  اهلل،  حفظه  ال���دول���ة 
والعمراين  االقت�ص�دي  ب�لتطور 
اله�ئل الذي �صهدته، وب�لعالق�ت 
االإم�رات  التي تربط بني  املتميزة 
 ، والهر�صك  البو�صنة  جمهورية  و 
اأهمية دعم عالق�ت  اأكد على  كم� 
ال���ت���ع����ون ب���ني رج������ل االأع����م�����ل ، 
التب�دل  زي������دة ح��ج��م  م���ن خ���الل 
م�صروع�ت  واإق������م�����ة  ال����ت����ج�����ري 
بهدف  م�������ص���رتك���ة  ا����ص���ت���ث���م����ري���ة 
التج�ري  ال��ت��ع���ون  م�����ص��ت��وى  رف���ع 

واالقت�ص�دي بني البلدين .
اأن  اإىل  م��وي��ك���ن��وف��ي��ت�����س  واأ�����ص�����ر 
ت�صهيالت  ت��وف��ر  ب����الده  ح��ك��وم��ة 
وت�صجيع  لدعم  كبرية  واإم��ك���ن���ت 
ا�����ص����ت����ث����م�����رات و�����ص����رك�����ت رج������ل 
االأعم�ل يف دولة االإم�رات.. موؤكدا 
ج����ه���دة على  ت��ع��م��ل  ال�����ص��ف���رة  اأن 
اال�صتثم�رية  ب�لفر�س  التعريف 
املت�حة يف البو�صنة والهر�صك واأهم 
والت�صهيالت  وت�صريع�ته�  نظمه� 
امل�صتثمرين  جل������ذب  امل����ت����وف����رة 

االإم�راتيني . 

م�ص�ريع  تنفيذ  واإمك�نية  البو�صنة 
ا�صتثم�رية هن�ك خ��صة يف جم�ل 

ال�صي�حة والتعليم.
م�������ن ج������ن�����ب�����ه اأ���������ص���������د ����ص���ري���ف 
مويك�نوفيت�س ، بتجربة االإم�رات 
و  االقت�ص�دية  التنمية  جم���ل  يف 
االج��ت��م���ع��ي��ة م��ع��ت��را اأن���ه���� تقدم 
من�����وذج������ ي����ح����ت����ذى ب�����ه ل����ل����دول 

اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
تطوير  ع��ل��ى  امل�����ص��ل��ح��ة،  حري�صة 
البو�صنة  جمهورية  مع  العالق�ت 
والهر�صك وخلق فر�س ا�صتثم�رية 

بني البلدين.
 واأكد بن حم على اهتم�م املجموعة 
بدرا�صة فر�س اال�صتثم�ر املت�حة يف 

راأ�صه�  وع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي���دة 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو  �ص�حب  واأخيه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح����ك���م دب�����ي رع�������ه اهلل 
و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

ملمار�ضة  تناف�ضية  ميزة   17
اأن�ضطة االأعمال يف االإمارات

•• اأبوظبي-وام:

حتوز بيئة االأعم�ل يف االإم�رات على نحو 17 ميزة تن�ف�صية، االأمر الذي جعله� 
من  ال��ع��دي��د  وثقته  م���  بح�صب  وذل���ك  االأج��ن��ب��ي��ة  لال�صتثم�رات  ج���ذب��ي��ة  االأك���رث 
يف  االأع��م���ل  اأن�صطة  مم�ر�صة  ت�صنف  ب�تت  والتي  املتخ�ص�صة  الع�ملية  املوؤ�ص�ص�ت 

الدولة �صمن ق�ئمة االأكرث �صهولة على م�صتوى الع�مل.
ووفق� لتقرير البنك الدويل ملم�ر�صة اأن�صطة االأعم�ل لع�م 2019، فقد ح�صلت 
دولة االإم�رات على املركز ال� 11 ع�ملي�، فيم� ت�صدرت املركز االأول اإقليمي� وذلك 
بدعم من املنظومة التن�ف�صية التي وفرته� خالل الفرتة امل��صية للم�صتثمرين .

وب�الإ�ص�فة اإىل املوقع اال�صرتاتيجي الذي تتمتع به� االإم�رات ف�إن ق�ئمة املميزات 
التي جعلت منه� الدولة االأكرث ج�ذبية لبيئة االأعم�ل �صملت جن�حه� يف ت�أ�صي�س 
ال�صي��صي  اال�صتقرار  اإىل ج�نب  لالأعم�ل  املتنوعة  واملرافق  متقدمة  بنية حتتية 
واالجتم�عي وحر�صه� على حم�ية حقوق امللكية الفكرية وتوفريه� لقوانني عمل 

اإيج�بية.
كم� تتميز دولة االإم���رات ب�عتم�ده� على اقت�ص�د م�صتقر وحر ومفتوح و�صهولة 
ت�أ�صي�س العمل واأ�صع�ر تن�ف�صية للط�قة والعق�رات واالإيج�رات وذلك عالوة على 
ور�صوم  وال�صرك�ت  االأف���راد  على  �صرائب  وج��ود  وع��دم  ق��وي  نظ�م م�صريف  توفر 

جمركية تبلغ %5 فقط وهي االأدنى يف املنطقة وتك�ليف منخف�صة للعم�لة.
ولعبت املنظومة التن�ف�صية لال�صتثم�ر التي تتمتع به� دولة االإم�رات دورا مهم� 
يف ا�صتمرار ترقيته� �صمن موؤ�صرات التن�ف�صية الع�ملية ب�صكل ع�م حيث ت�صدرت 
املركز االأول يف التن�ف�صية على م�صتوى منطقة ال�صرق االأو�صط و�صم�ل اأفريقي� 
خالل الع�م 2018، وذلك وفق� للتق�رير ال�ص�درة عن جمموعة البنك الدويل، 

ب�ال�صرتاك مع املنتدى االقت�ص�دي الع�ملي.
وتف�صيال ف�إن االإم�رات متتلك اإحدى اأكرث البنى التحتية تطورا يف الع�مل، وذلك 
حتقيق�  التحتية،  البنية  لتعزيز  تكر�صه�  التي  ال�صخمة  االأم��وال  روؤو���س  بف�صل 
لروؤية االإم�رات 2021 التي تهدف اإىل جعل الدولة من اأف�صل البلدان يف الع�مل 

بحلول اليوبيل الذهبي وفق ا�صرتاتيجية التنمية اخل�صراء وامل�صتدامة.
ويجري ح�لي� تنفيذ العديد من امل�صروع�ت يف الدولة عموم� ودبي خ�صو�ص�، من 

اأجل اال�صتعداد ال�صت�ص�فة اإك�صبو 2020.
على  جوهرية  حت�صين�ت  لتنفيذ  دره��م  ملي�ر   230 ح��وايل  ال��دول��ة  وخ�ص�صت 
البنية التحتية يف خمتلف اأرج�ء البالد، منه� �صبك�ت الطرق واملب�ين االحت�دية، 
اخليمة،  وراأ���س  القيوين،  واأم  وعجم�ن،  ال�ص�رقة،  اإم���رات  يف  كرى  وا�صتثم�رات 
والفجرية. كم� يتوفر يف الدولة خي�رات متنوعة ملرافق ت�أ�صي�س االأعم�ل، ووفق� 
ن�ص�ط جت���ري يف  اأي  ت�أ�صي�س  ال��ذي ميكنه  للم�صتثمر  املت�ح  امل���ل  وراأ���س  لن�ص�ط 
اأعم�ل  التنوع مراكز  اأو يف من�طقه� احلرة، وي�صمل هذا  خمتلف من�طق الدولة 
ب�لك�مل  جمهزة  جت�رية  واأب���راج  مميزة  جت�رية  ت�صوق  ومراكز  وجمهزة  ف�خرة 
لالأعم�ل ومن�طق �صن�عية متنوعة واأكرث من 34 منطقة حرة، ب�أن�صطة خمتلفة 
تتوزع م� بني قط�ع�ت اللوج�صتي�ت، واالإعالم، والط�قة، وتقنية املعلوم�ت وعلى 
م�صتوى �صهولة مم�ر�صة االأعم�ل فقد ح�صلت دولة االإم�رات على مراكز متقدمة 
ا�صتخراج  و�صهولة  ال�صرائب  دفع  و�صهولة  الكهرب�ء  تو�صيل  �صهولة  حم���ور  يف 
امل�صتثمرين  وحم�ية  العقود  واإن��ف���ذ  امللكية  ت�صجيل  و�صهولة  البن�ء  تراخي�س 

االأقلية وحم�ية حقوق امللكية الفكرية.
التي متنع االحتك�ر، وت�صجع  الت�صريع�ت واالأنظمة  العديد من  وو�صعت الدولة 
امل��ل��ك��ي��ة، وال��ع��الم���ت التج�رية،  اإىل ق��وان��ني ح��م���ي��ة  ب���الإ���ص���ف��ة  امل��ن���ف�����ص��ة  ع��ل��ى 
قوانني  وج��ود  على  حت�فظ  كم�  ب�لب�صر.  واالإجت���ر  القر�صنة،  مك�فحة  وقوانني 
االقت�ص�دات  ت�صر  التي  املحظورة  الب�ص�ئع  وم��رور  ت��داول  ملنع  �ص�رمة  جمركية 

واملجتمع�ت.
وحر�صت االإم�رات على ت�صجيع منو القط�ع اخل��س وتوفري �صي��ص�ت حرة ومرنة 
اأذون�ت  منح  و�صي��ص�ت  العمالت،  تب�دل  على  املو�صوعة  ب�ل�صوابط  يتعلق  فيم� 
بعالق�ت  ترتبط  كم�  والت�صدير.  اال�صترياد  واأنظمة  العمل،  وت�ص�ريح  الدخول 
جت�رية وثيقة مع دول الع�مل لدعم مركزه� الذي يتبنى اقت�ص�دا حرا ومفتوح�، 

وبروزه� كالعب يف التج�رة الدولية والتن�ف�صية.

اأمريكا تعلن احلرب االقت�ضادية العاملية  منذ بداية العقوب�ت التي فر�صته� 
اأم���ري���ك���� ع���ل���ى ال�������ص���ني وغ���ريه����، 
ك�نت  مق�بله�،  امل�ص�دة  والعقوب�ت 
فرتة  اأم���������س  اأول  ح���ت���ى  ال����ف����رتة 
ث��ن���ئ��ي��ة، واإن  اإج��������راءات ح��م���ئ��ي��ة 
خ�ص�ئر  اإىل  واأدت  م���وؤث���رة  ك���ن��ت 
اإال  الع�ملي.  االقت�ص�د  يف  وانكم��س 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ه  م���  اأن 
العقوب�ت  اأي�م تعدى خطوط  منذ 
اإىل  لينتقل  التج�رية  واالإج���راءات 

مرحلة احلرب االقت�ص�دية. 
ول����ع����ل و�����ص����ع ال���رئ���ي�������س ت���رام���ب 
عمالق  ال�صينية،  ه����واوي  ���ص��رك��ة 
الدني� على  االأك���ر يف  االت�����ص���الت 
الق�ئمة ال�صوداء موؤ�صر وا�صح على 

جدية وخطورة الو�صع.
كم� اأن قرار منع �صرك�ت الطريان 
امل�صرتي�ت  ن��ق��ل  م���ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
مق�طعة  ببداية  ُينذر  ال�صني  من 
اق����ت���������ص�����دي����ة، ُم�����ت�����ج������وزا ف����رتة 
فيه  اأم��ر  وه��و  التج�رية  العقوب�ت 

اأبدي  �صوف  م�صتقبلية  مق�لة  ويف 
اإال  ب���أن هذا النظ�م لن ين�ص�أ  راأي��ي 
بعد حرب ع�ملية ث�لثة الأن احلروب 

تنتهي ب�تف�قي�ت. 
بداية  دليل على  ه��ذا  يكن  )ان مل 
احلرب االقت�ص�دية الع�ملية ف�أن� ال 

اأعلم م� هي احلرب االقت�ص�دية(.
بقلم: طالل اأبوغزالة

خطورة كبرية اإذا توقعن� اخلطوات 
الفعل  وردود  ال���ق����دم���ة  االأخ������رى 

املق�بلة. 
الرئي�س  ط��ل��ب  ذل����ك  اىل  اأ����ص���ف 
االأمريكي من ال�صرك�ت االأمريكية 
ال��ع���م��ل��ة يف ال�����ص��ني االن��ت��ق���ل اىل 
اأمريك�! كل ذلك توقعته منذ اأكرث 
واالأخطر  االأه���م  اأن  اال  �صنة،  م��ن 
من ذلك هو مت�م� م� تخوفت من 
ب�ل�صحف  ن�صر  م��ق���ل  يف  ح��دوث��ه 
العربية والع�ملية ب�الول من يونيو 
 2020 الع�ملية  “االأزمة  بعنوان 
ب����أن  الث�لثة”  ال��ع���مل��ي��ة  واحل�����رب 
امل�صكلة االأكر يف اخلالف ال�صيني 
تتعلق  م�����ص��ك��ل��ة  ه����ي  االأم����ري����ك����ي 
بحقوق امللكية الفكرية. ورمب� ك�ن 
ال�صركة  بكونن�  م��دف��وع���  ح��د���ص��ي 
االأك������ر ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���ع����مل يف 

م��ن ال�����دوالرات ع��ن ت��ل��ك احلقوق 
قبل  من  الفكرية  ب�مللكية  املتعلقة 
املط�لبة  ه��ذه  ولتو�صيح  ال�صني. 
حلقوق  ال�صيني  املفهوم  اإن  اأق���ول 
اخرتاع  اأي  اأن  هو  الفكرية  امللكية 
وحت�صينه  تطويره  ج��رى  اأمريكي 
واإن���ت����ج���ه م���ن ق��ب��ل دول�����ة اأخ����رى 
وجهة  اأم���  حلقوقه�،  �صرقة  ي�صكل 
قوانني  ف�������إن  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال���ن���ظ���ر 
الفكرية  امللكية  حقوق  واتف�قي�ت 
حداثة  ف���ي���ه  ت���ط���وي���ر  اأي  ت��ع��ت��ر 
وف�ئدة اخرتاع� جديدا. ذلك علم� 
�صي�غة  يف  �ص�همت  اأم��ري��ك��ي���  ب����أن 
ه���ذا ال��ن��ظ���م ال��ع���مل��ي ووق��ع��ت على 

اتف�قي�ته. 
وغ���ن���ي ع���ن ال��ب��ي���ن اأن�����ه -ك���م���� هو 
اأمريك�  ت��ط��ل��ب  ع��ن��دم���  م��ت��وق��ع- 
ت��ع��وي�����ص��� ك��ه��ذا م��ن ال�����ص��ني، ف�إن 

ال��ف��ك��ري��ة، وبحكم  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
املنظم�ت  ع��ل��ى جم���ل�����س  م��واق��ع��ي 
الع�ملية املعنية بهذا املو�صوع.  وقد 
تطرقت يف مق�بلتي مع قن�ة رو�صي� 
�ص�نت  م��وؤمت��ر  ه�م�س  على  ال��ي��وم 
يونيو  يف  االقت�ص�دي  بطر�صبريغ 
2019، ق�ئال:  الع�م احل���يل  من 
اأمريك� تعتقد اأن قوة ال�صني  “ اأن 
على  ال��ت��ع��دي  ع��ن  ن���جت��ة  التقنية 
حقوق امللكية الفكرية االمريكية«.

االأمريكي  الرئي�س  يعلن  وعندم� 
اأول اأم�س اأن ال�صني �صرقت حقوق 
اأمريك� للملكية الفكرية على مدى 
ي��زي��د جمموعه�  ���ص��ن��وات مب��ب���ل��غ 
)الرتيليون=  ال��رتي��ل��ي��ون���ت  ع��ل��ى 
األف ملي�ر( هذا ال يجوز اأن ي�صتمر، 
ف�إنني  الت�صريح  اأقراأ هذا  وعندم� 
اأفهم منه اأن املطلوب هو اأن تعو�س 

امل��ن��ط��ق ي��ق��ول اأن���ه���� ت�����ص��ت��ط��ي��ع اأن 
اأو من  اأوروب���ي���ة  دول���ة  م��ن  تطلب 
الع�مل  يف  دول��ة  اأي  م��ن  اأو  الي�ب�ن 
تعوي�ص�ت مم�ثلة. كل ذلك يجري 
للمنظمة  �صلل  �صبه  ظ��ل  يف  ذل���ك 
اأمريك� تريد  الع�ملية للتج�رة، الأن 
العمل  اتف�قي�ت  نظ�م  من  ال��ع��ودة 
التع�مل  اىل  االأط��������راف  امل���ت���ع���دد 

الث�ين.
املت�بعني  ل������دى  امل�����ع�����روف  وم������ن 
ال�صلل  اأن  ال���ع����مل  يف  ال��ت��ج���ري��ني 
ال���ع����مل���ي���ة  امل����ن����ظ����م����ة  احل����������يل يف 
املنظم�ت  م���ن  وغ���ريه����  ل��ل��ت��ج���رة 
الدولية �صببه اأن الوالي�ت املتحدة 
الوقت  ح���ن  اأن��ه  تعتقد  االأمريكية 
ل��ن��ظ���م ع���مل��ي ج���دي���د، ي��ح��ل حمل 
النظ�م الذي ن�ص�أ يف اأعق�ب احلرب 

الع�ملية الث�نية. 

اأمريك� عن هذه اخل�ص�ئر.  ال�صني 
يف  ح��رف��ي���  قلته  م���  اأك����رر  اأن  واأود 
 2020 ال��ع���مل��ي��ة  االأزم�������ة  م���ق����ل 
“�صوف  الث�لثة:  الع�ملية  واحل��رب 
التقنية  الثن�ئية  احل��روب  تتحول 
وحقوق  واالقت�ص�دية  والتج�رية 
امللكية الفكرية وامل�لية والع�صكرية 
اىل �صراع �ص�مل بني العمالقني”. 
يرجى  ك�����م����ال  امل�����ق������ل  ل������ق������راءة 

الدخول اىل الرابط الت�يل:
http://tag.global/crisis_

booklet_2020_ar.pdf
ال�صني  ت��رف�����س  مل������ذا  ن��ت��ف��ه��م  اإذاً 
اأمريك�  م����ع  ال���ث���ن����ئ���ي  اجل���ل���و����س 
نظ�م  واإىل  ح��ل��ول  اإىل  ل��ل��ت��و���ص��ل 
ع�ملي جديد، ذلك الأنه من املتوقع 
اأن يكون يف مقدمة جدول االأعم�ل 
الرتيليون�ت  بتعوي�س  امل��ط���ل��ب��ة 

اجتماعات املجل�س االقت�ضادي 
واالجتماعي تنطلق االأ�ضبوع 
املقبل ا�ضتعدادا للقمة العربية

•• القاهرة-وام:

االأم�نة  مبقر  املقبل  االأ�صبوع  تنطلق 
العربية،  ال�������دول  جل����م���ع���ة  ال���ع����م���ة 
للمجل�س  التح�صريية  االج��ت��م���ع���ت 
االق��ت�����ص���دي واالج��ت��م���ع��ي يف دورت���ه 
ح��ي��ث ت��ب��داأ يف   ،”104“ ال��ع���دي��ة ال���� 
اللجنة  اج��ت��م���ع  �صبتمر  م��ن  االأول 
اللجنة  ت��ع��ق��د  ب��ي��ن��م���  االج���ت���م����ع���ي���ة، 
مدي  ع��ل��ى  اجتم�ع�ته�  االق��ت�����ص���دي��ة 
كب�ر  يعقد  ث��م  �صبتمر   3 و   2 يومي 
�صبتمر   4 يوم  اجتم�عهم  امل�صوؤولني 
امل�صتوى  على  املجل�س  يعقد  اأن  على 
وذلك  املقبل  �صبتمر   5 يف  ال����وزاري 
ل�صلطنة  خ��ل��ف���  ف��ل�����ص��ط��ني  ب���رئ��������ص���ة 

عم�ن.

مكا�ضب اأ�ضواق  درهم  مليار   3.8
االأ�ضهم يف جل�ضة منت�ضف االأ�ضبوع

•• اأبو ظبي- وام:

منت�صف  جل�صة  خالل  ال�ص�عد  م�ص�ره�  االإم�راتية  امل���ل  اأ�صواق  ا�صتع�دت 
له� يف  تعر�صت  التي  الطبيعية  االأرب���ح  بعد عملي�ت جني  وذل��ك  االأ�صبوع 
اليوم ال�ص�بق، وربحت القيمة ال�صوقية الأ�صهم ال�صرك�ت املتداولة يف �صوقي 

اأبو ظبي ودبي امل�ليني نحو 3.8 ملي�ر درهم يف خت�م التع�مالت.
االأخ�صر  اللون  عودة  يف  القط�ع�ت  غ�لبية  �صهدته  الذي  الن�ص�ط  واأ�صهم 
اىل �ص��ص�ت العر�س لكن الدعم االأكر لالأ�صواق ج�ء من قط�ع�ت البنوك 
والعق�ر ب�الإ�ص�فة اىل االت�ص�الت التي �صهدت عملي�ت �صراء موؤ�ص�صي االأمر 

الذي رفع من مك��صب االأ�صواق.
م�صتوى  اىل  ب�لعودة  امل�لية  ل��الأوراق  اأب��و ظبي  ل�صوق  الع�م  املوؤ�صر  وجنح 
4997 نقطة مرتفع� بن�صبة 0.58 % فيم� اأغلق املوؤ�صر الع�م ل�صوق دبي 
%0.49 مق�رنة مع جل�صة اليوم  2729 نقطة بنمو ن�صبته  امل�يل عند 

ال�ص�بق امل��صي.

اإجناز املرحلة االأوىل من م�ضروع تو�ضعة مر�ضى 
امليدان باأم القيوين بتكلفة 65 مليون درهم

واإ�ص�فة  جديد،  �صمك  و�صوق  ال�صواحل،  حلر�س  مبنى 
خم����زن ل��ل�����ص��ي���دي��ن، و���ص��ك��ن ل��ل��ع��م���ل، وم��ب���ين اأخرى 
خدمية. واأ�ص�ف اأن تو�صعة مر�صى امليدان ب�إمك�نه� اأن 
مهنة  على  واحلف�ظ  ال�صيد  عملية  تطوير  يف  ت�ص�هم 
على  لالإقب�ل  املواطنني  ال�صي�دين  وت�صجيع  ال�صيد 
ال�صيد وعدم هجر املهنة، م�صيدا ب�هتم�م �ص�حب ال�صمو 
ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س االأعلى ح�كم 
اأم القيوين ومت�بعة �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود املعال 
ويل عهد اأم القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي لعمل كل 
م� يخدم ال�صي�دين، وتوفري �صبل الراحة وتوفري ك�فة 
الثلج،  وم�صنع  ال�صيد  م�صتلزم�ت  منه�  احتي�ج�تهم، 

وخالفه� من امل�ص�ريع االأخرى.

•• اأم القيوين-وام:

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����ص��ر  غ����من  حميد  ج������ص��م  اأك���د 
جمعية اأم القيوين التع�ونية ل�صي�دي االأ�صم�ك اإجن�ز 
ب�أم  امليدان  مر�صى  تو�صعة  م�صروع  من  االأوىل  املرحلة 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  نفذته  وال��ذي  القيوين 

بتكلفة اإجم�لية بلغت 65 مليون درهم.
واأ�ص�ر اإىل اأن املرحلة االأوىل �صملت اإن�ص�ء الك��صر على 
البحر واإ�ص�فة 130 مر�صى ب�أحج�م خمتلفة منه� 30 
مر�صى »لّلن�ص�ت« الكبرية ب�أحج�م خمتلفة تبداأ من 38 
قدم� وحتى 45 قدم�، لي�صبح عدده� االإجم�يل 440 
اإن�ص�ء  امل�صروع  الث�نية من  املرحلة  ت�صمل  فيم�  مر�صى 

احل�ضن  دبا  يف  مواطنة   25  
»رواد«  خدمات  على  يتعرفن 
م�ضاريعهن لبدء  ا�ضتعدادا 

•• دبا احل�شن-وام:

ال�������ص����رق���ة لدعم  م��وؤ���ص�����ص��ة  ع���ق���دت 
“ُرّواد” وب�لتع�ون  الري�دية  امل�ص�ريع 
م��ع م��وؤ���ص�����ص��ة من����ء ل��الرت��ق���ء ب�ملراأة 
بهدف  دب� احل�صن  تف�علية يف  ور�صة 
ع��ر���س اأه���م اخل��دم���ت ال��ت��ي تقدمه� 
اإم�رة  االأع��م���ل يف  ري���دة  لدعم قط�ع 
وق�مت  املختلفة.  مبن�طقه�  ال�ص�رقة 
اأمينة حممد عبدالرحيم مدير اإدارة 
“ُرّواد” ب�إدارة  االت�ص�ل احلكومي يف 
وتنفيذ الور�صة بح�صور 25 مواطنة 
ب�أعم�لهن  ال��ب��دء  يف  ال��راغ��ب���ت  م��ن 
ال��ت��ج���ري��ة وت���أ���ص��ي�����س م�����ص���ري��ع��ه��ن يف 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة. و ق����ل ���ص��ع���دة حمد 
“ُرّواد”  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���دي���ر  امل���ح���م���ود 
خطط  �صمن  ت��ن��درج  ال��ور���ص��ة  “اإن 
املجتمعية  املب�درات  طرح  يف  املوؤ�ص�صة 
املراأة  بيد  ت�أخذ  برامج  تت�صمن  التي 
دوره�  تفعيل  على  وتعمل  االإم�راتية 
االقت�ص�دية على  التنمية  احليوي يف 
بتوظيف  وذل�����ك  امل���ح���ل���ي،  ال�����ص��ع��ي��د 
ق�����درات�����ه�����ن وك���������ص����ف اإم����ك�����ن�����ت����ه����ن 
قط�ع  يف  ال��دخ��ول  على  وت�صجيعهن 

العمل احلر.
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الفجر الريا�ضي

تعك�ض امل�ساعي الدائمة لتقدمي فعاليات جديدة ومبتكرة

احتاد االإمارات للجوجيت�ضو يعتمد اأجندته املحلية والدولية للمو�ضم الريا�ضي 2019 – 2020
•• اأبوظبي-  تغطية.... رم�شان عطا

))ك�صف احت�د االإم�رات للجوجيت�صو 
للمو�صم  ف���ع����ل���ي����ت���ه  اأج�����ن�����دة  ع����ن 
– 2020،خالل  الري��صي 2019 
اأم�س  اأق��ي��م  ال��ذي  ال�صحفي  امل��وؤمت��ر 

مبقر االحت�د
وي�صهد املو�صم اجلديد بح�صور قوي 
ال�صعيدين  على  الالعبني  الأف�صل 
اأجندة  ��ّم��م��ت  وال��ع���مل��ي. و���صُ امل��ح��ل��ي 
ال��ف��ع���ل��ي���ت ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��م������ص��ى مع 
ال����ت����زام�����ت االحت��������د ال���رام���ي���ة اإىل 
اجلوجيت�صو  ل���ري��������ص���ة  ال����رتوي����ج 
الظروف  وت���وف���ري  وع����مل���ي����ً  حم��ل��ي���ً 
التح�صريية املثلى لري��صيي الدولة 
مب� ُيتيح لهم حتقيق االإجن�زات على 

امل�صتوي�ت الق�رية والع�ملية.((
علي  فهد  ال�صيد  ق�ل  ال�صدد،  وبهذا 
الحت�د  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�ص�م�صي 
“نتوجه  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و:  االإم��������رات 
بدايًة بكل ال�صكر والتقدير ل�ص�حب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
الدعم  على  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
لري��صة  ي��ق��دم��ه���  ال��ت��ي  وال���رع����ي���ة 
اجل���وج���ي���ت�������ص���و، م����� اأ����ص���ه���م ب���زي����دة 
مم�ر�صيه�  عدد  ليبلغ  عليه�  االإقب�ل 
واالأك�دميي�ت  واالأن��دي��ة  امل��دار���س  يف 
ري��صي.  األ�����ف   140 وامل���وؤ����ص�������ص����ت 
اأجندة  ج�����ءت  ذل����ك  اإىل  وا����ص���ت���ن����داً 
-2019 الري��صي  املو�صم  فع�لي�ت 
الدائمة  م�ص�عين�  لتعك�س   2020
جديدة  وفع�لي�ت  ب��ط��والت  لتقدمي 
الفع�لي�ت  اأج��ن��دة  وت��رك��ز  ومبتكرة. 
التي حتتوي على بطولة �ص�طئية يف 
جتربة هي االأوىل من نوعه� لالحت�د 
على الو�صول اإىل جميع الفئ�ت من 
احت�د  ي�صعى  اإذ  وج��م��ه��ور؛  الع��ب��ني 
االإم�رات للجوجيت�صو اإىل ا�صتقط�ب 
واكت�ص�ف و�صقل مواهب الري��صيني 
االإم���رات��ي��ني واإت����ح���ة ال��ف��ر���ص��ة لهم 
التي  ال����الزم����ة  ب�����خل����رات  ل���ل���ت���زود 
بطوالت  يف  ل��ل��م�����ص���رك��ة  ت���وؤه���ل���ه���م 
حم��ل��ي��ة وع���مل��ي��ة وحت��ق��ي��ق اإجن������زات 

ترفع علم االإم�رات ع�لي�ً«.
قيمة  اأن  ع���ل���ى  ال�����ص���م�����ص��ي  واأك�������د 
الع�م  ع����ن  زادت  امل����ل���ي���ة  اجل����وائ����ز 
2 مليون و600  اإىل  امل��صي لت�صل 
اأبوظبي  بطولة  ب��صتثن�ء  درهم  األف 
واأكد   ، اجلوجيت�صو  ملحرتيف  الع�ملية 
امل�دية  اجل��وائ��ز  اأن  على  ال�ص�م�صي 
ه�����ًم����� يف جذب  ع�����م����اًل  اأ����ص���ب���ح���ت 
وتخلق  ب�للعبة  واملهتمني  الالعبني 

روح املن�ف�صة احلقيقية .

املو�سم  ــــدار  م عــلــى  فــعــالــيــات 
الريا�سي 

مبن�ف�ص�ت  ال����ف����ع�����ل����ي�����ت  وت������ب������داأ 
ك�أ�س  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 
الدولة  رئي�س  ن�ئب  ال�صمو  �ص�حب 
ب�ل�ص�رقة  �صتق�م  التي  للجوجيت�صو 
وهي  اجل���������ري،  اأغ�����ص��ط�����س   31 يف 
املحلية،  االأندية  لالعبي  خم�ص�صة 
بطولة  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  وتليه� 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  ك�أ�س 
للجوجيت�صو التي �صتق�م يوم اجلمعة 

يف  ���ص��ب��ت��م��ر   6
������ص������ل�����ة ن��������دي 
اجل����������������زي����������������رة 
ال�������ري����������������ص�������ي، 
االأوىل  واجلولة 
ل������ب������ط������ول������ة “ 
االإم�رات”  اأم 
�صتق�م  ال�����ت�����ي 
مب�رك  ب�����ص���ل��ة 
ب���������������ن حم�����م�����د 
ب�����ل����ع����������ص����م����ة 
اأب��������وظ��������ب��������ي يف 

اإ�ص�فًة  املقبل،  �صبتمر  من  ال�ص�بع 
�صتق�م  ال��ت��ي  ال��ت�����ص���م��ح  ب��ط��ول��ة  اإىل 
الت�ص�مح  ع����م  مبن��صبة  م���رة  الأول 
بني  العني  ن���دي  �ص�لة  وت�صت�صيفه� 
18 �صنة بنني  26 و28 لفئة حتت 

وبن�ت.

القيم  تــعــزز  الت�سامح  بطولة 
الإن�سانية

وُت�صكل بطولة الت�ص�مح للجوجيت�صو 

دل��ي��اًل ع��ل��ى ج��ه��ود احت�����د االإم������رات 
التف�عل  اإىل  ال��رام��ي��ة  للجوجيت�صو 
املب�درات  م��ع  االإي��ج���ب��ي  وال��ت��وا���ص��ل 
االإم�رات  دول��ة  حكومة  ُتقّره�  التي 
ت�صعى  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
االإن�ص�نية  القيم  اإىل تر�صيخ  بدوره� 
ال�صر  ن�صر قيم  واالإ�صه�م يف  الُعلي� 

واالحرتام وتقبل االآخر.
وتت�صمن اأجندة �صهر اأكتوبر بطولة 
للمحرتفني  ال����دول����ي����ة  ال���ف���ج���رية 
اإق�مته�  امل���ق���رر 
من  ال�����راب�����ع  يف 
مبجمع  اأك��ت��وب��ر 
الري��صي  زاي����د 
ب�إم�رة الفجرية، 
وب������������ط������������ول������������ة 
الدولية  ال���ع���ني 
ل����ل����م����ح����رتف����ني 
 25 ت������ري�����خ  يف 
ب�ص�لة  اأك���ت���وب���ر 

ن�دي العني.
الع�مل  ب���ط���ول���ة 
للجوجيت�صو: حمطة جديدة لنخبة 
اأب����ط�����ل ال��ل��ع��ب��ة ب������ص��ت�����ص���ف��ة وطن 

الت�ص�مح
العربية  االإم����رات  دول��ة  وت�صت�صيف 
بطولة  ن��وف��م��ر  ���ص��ه��ر  يف  امل���ت���ح���دة 
جتمع�ً  وت�صكل  للجوجيت�صو  الع�مل 
اأرين�‘ بني  ’مب�دلة  �ص�لة  يف  ف��ري��داً 
مظلة  حت����ت  ن���وف���م���ر  و24   16
للجوجيت�صو،  ال��������دويل  االحت���������د 

مب�ص�ركة اأكرث من 60 دولة.

وتوؤكد ا�صت�ص�فة دولة االإم�رات لهذه 
ميدان  يف  الع�ملية  ري�دته�  البطولة 
اجلوجيت�صو، والتي م� ك�نت لتتحقق 

لوال الدعم غري املحدود
الر�صيدة.  ال���ق���ي����دة  ت��ق��دم��ه  ال����ذي   
من  ال��ع��دي��د  ال��ب��ط��ول��ة  و�صت�صتقبل 
الن��صئني  اجل���وج���ي���ت�������ص���و  جن�������وم 
اأنح�ء  جميع  م��ن  وال��ك��ب���ر  وال�صب�ب 

الع�مل.
بتنظيم  دي�����ص��م��ر  ���ص��ه��ر  و����ص���ي���ب���داأ 

الث�نية  اجل��ول��ة 
م����������ن ب�����ط�����ول�����ة 
�ص�حب  ك������أ������س 
ال���������ص����م����و ن����ئ���ب 
رئ���ي�������س ال���دول���ة 
�صتق�م  وال�����ت�����ي 
ال�����ف�����ج�����رية  يف 
ي����������وم اجل����م����ع����ة 
دي�صمر،   13
بطولة  ت���ل���ي���ه���� 
دب�������ي ال����دول����ي����ة 
ل��ل��م��ح��رتف��ني يف 

ال�صهر  م��ن   20 يف  “البدلة”  ف��ئ��ة 
ذاته. 

ب��ط��ول��ة دب����ي ال���دول���ي���ة ل��ف��ئ��ة “دون 
البدلة” يف حّلة جديدة

اإق�مة    2020 ين�ير  �صهر  وي�صهد 
للمحرتفني  ال��دول��ي��ة  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
تق�م  وال���ت���ي  البدلة”  “دون  ل��ف��ئ��ة 
يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق ي���وم اجل��م��ع��ة 10 
بيت�س  ’جمريا  ���ص���ط��ئ  ع��ل��ى  ي��ن���ي��ر، 
فر�صًة  احل�صور  ريزيدن�س‘  لتمنح 

ملت�بعة جمري�ت هذا احلدث يف اإط�ر 
جديد مت�م�ً. كم� وتق�م بطولة راأ�س 
اخليمة الدولية للمحرتفني يف 31 
احل�صور  ويعك�س  نف�صه.  ال�صهر  من 
خمتلف  يف   الري��صة  لهذه  املتزايد 
الدولة  داخ�����ل  وامل����واق����ع  االإم���������رات 
اعتمدهم�  اللذين  والتوجه  ال��روؤي��ة 
احت����د االإم����رات 
جيت�صو  للجو
اإىل  ل���ل���و����ص���ول 
املحلية  امل��واه��ب 
وع�������ئ������الت������ه������م 
ج������م������ي������ع  يف 
الدولة،  اأن���ح����ء 
وم��������ن��������ح��������ه��������م 
ال��������ف��������ر���������ص��������ة 
ل�����ل�����م�����������ص������رك�����ة 
خم�����ت�����ل�����ف  يف 
امل������ن�������ف�������������ص�������ت 
املحلية والدولية وحتقيق االإجن�زات 
ورفع ا�صم االإم�رات ع�لي�ً يف خمتلف 

املح�فل الري��صية املرموقة.
نه�ئي الك�أ�س خت�م املو�صم املحلي

من�ف�ص�ت  في�صهد  ف��راي��ر  �صهر  اأم��� 
اجل���ول���ة ال��ث���ن��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة ك�أ�س 
التي  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب 
الظفرة  ن����دي  �ص�لة  �صت�صت�صيفه� 
الث�نية  واجل����ول����ة  ف����راي����ر،   7 يف 
املخ�ص�صة  االإم�����رات  اأم  بطولة  م��ن 

حممد  ب��ن  م��ب���رك  ب�ص�لة  للفتي�ت 
وبطولة  ف���راي���ر،   8 يف  ب���أب��وظ��ب��ي 
�صنة   18 حت��ت  للن��صئني  ال��ت��ح��دي 
بني 20 و22 فراير ب�ص�لة ’مب�دلة 
اأرين�‘. ويت�صمن �صهر م�ر�س اجلولة 
ك�أ�س  بطولة  من  واخلت�مية  الث�لثة 
 7 يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب 

واجلولة  م�ر�س، 
من  ال���ن���ه����ئ���ي���ة 
ب����ط����ول����ة ك�����أ�����س 
ال�صمو  ���ص���ح��ب 
ن�������ئ������ب رئ���ي�������س 
ال��������������دول��������������ة يف 
م��������ر��������س   13
ب������دب������ي، ك���ذل���ك 
بطولة  ن���ه����ئ���ي 
االإم���������������رات  اأم 
ب�ص�لة  للفتي�ت 
اأرين�‘  ’مب�دلة 

يف 14 م�ر�س.

ملوا�سلة  خارجية  م�ساركات 
ـــق عــلــى الــ�ــســاحــة  ـــاأل ـــت ال

الدولية لنجوم الإمارات 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  اأب���ط����ل  وي�����ص��ت��ع��د 
للجوجيت�صو ملوا�صلة م�صوار ت�ألقهم 
على ال�صعيد الع�ملي، مب�ص�ركتهم يف 
بطولة البلق�ن املفتوحة للجوجيت�صو 
ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��� روم����ن���ي���� يومي  ال���ت���ي 

وبطولة  املقبل،  �صبتمر  و22   21
اآ�صي� للجوجيت�صو يف الع��صمة  غرب 
االأردنية عّم�ن يومي 19 و20 اأكتوبر 
للجوجيت�صو  الع�مل  وبطولة  املقبل، 
التي ت�صت�صيفه� الع��صمة االإم�راتية 
اأبوظبي يف الفرتة من 16 اإىل 24 
احت�د  اأعلن  كم�     .2019 نوفمر 
االإم�������������������������������رات 
جيت�صو  للجو
ع����������ن اإق���������م��������ة 
الث�نية  الن�صخة 
ع�����������������ص��������ر م�����ن 
اأبوظبي  بطولة 
ملحرتيف  الع�ملية 
اجل���وج���ي���ت�������ص���و 
و18   11 ب����ني 
املقبل،  اأب����ري����ل 
ال�صت�ر  لت�صدل 
فع�لي�ت  ع���ل���ى 

املو�صم الري��صي 2020-2019.

ملنظومة  جديد  الكرتوين  نظام 
التدريب:

وق�ل ال�صيد حممد ح�صني املرزوقي، 
يف  وال��ت�����ص��وي��ق  امل���ل��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
للجوجيت�صو:”  االإم����������رات  احت������د 
ت��ه��دف اأج���ن���دة امل��و���ص��م ال����ذي نحن 
املواهب  اإع������داد  اإىل  م�����ص���رف��ه  ع��ل��ى 
الق�رية  ل��ال���ص��ت��ح��ق���ق���ت  ال��وط��ن��ي��ة 

اأف�صل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل��ق��ب��ل��ة  وال��ع���مل��ي��ة 
املب�درة  “ي�صعدن�  واأع��ل��ن:  النت�ئج«. 
ال����ي����وم ب�����إط����الق ن���ظ����م اإل����ك����رتوين 
جديد جرى تطويره من قبل احت�د 
يتيح  ح��ي��ث  للجوجيت�صو  االإم������رات 
بالن�صم�م  وال���راغ���ب���ني  ل��الع��ب��ني 
ل���ل���ت���دري���ب ال��ت�����ص��ج��ي��ل ع����ن ب���ع���د يف 
ميكنن�  كم�  لالحت�د  الت�بعة  امل��راك��ز 
التدريب  اأمن���ط  مت�بعة  ك�حت�د من 
ومبتكرة  منتظمة  ب�صورة  املختلفة 
لتحليل وقي��س تطور الري��صيني يف 
�صّتى املراحل ؛ ونحن ن�صعر ب�لفخر 
التكنولوجي�  توظيف  يف  نقوم  كونن� 
اإىل  اجلوجيت�صو  بري��صة  لالرتق�ء 

امل�صتوي�ت الع�ملية”.

ا�ستعدادات وحت�سريات
من ن�حيته اأكد ال�صيد مب�رك �ص�لح 
املنه�يل مدير االإدارة الفنية يف احت�د 
“ اأن مو�صم  االإم���رات للجوجيت�صو: 
ب�لفع�لي�ت  ومميز  متفرد  الع�م  هذا 
ابتداء  امل�����ص��ب��وق��ة.  غ��ري  واالأن�����ص��ط��ة 
للبطولة  االإم�������رات  ا�صت�ص�فة  م��ن 
ال���ع����مل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و ل��ف��ئ���ت حتت 
ال�18 وحتت 21 والكب�ر-االأ�ص�تذة. 
ب�الإ�ص�فة اإىل اإق�مة بطولة اأبوظبي 
ومت  اجلوجيت�صو.  مل��ح��رتيف  الع�ملية 
ال�ص�طئية  دب���ي  ب��ط��ول��ة  ا���ص��ت��ح��داث 
ال���ع����م  ه�����ذا  بدلة”   “دون  ل���ف���ئ���ة 
الفئ�ت  جميع  من  امل�ص�ركة  لتحفيز 

ويف خمتلف الظروف واملتغريات.« 
اأبوظبي  اأ���ص��ب��وع  ف��ع���ل��ة يف  م�����ص���رك��ة 
ل��ل��ت��ح��دي واأع����ل����ن احت������د االإم��������رات 
للجوجيت�صو عن امل�ص�ركة يف فع�لي�ت 
خالل  من  للتحدي  اأبوظبي  اأ�صبوع 
تنظيم بطولة يف مركز م�رين� مول 
8 العبني  ف��ي��ه���  ي�����ص���رك  ال��ت��ج���ري 
دوليني وحمليني يف الوزن املتو�صط، 
و8 العبني اآخرين يف الوزن اخلفيف 
يف 2 و3 �صبتمر املقبل ب�لتن�صيق مع 
وال�صي�حة.  للثق�فة  اأبوظبي  دائ���رة 
وت�أتي هذه البطولة اإ�ص�فة ل�صل�صلة 
اأ�صبوع  يت�صمنه�  ال��ت��ي  ال��ف��ع���ل��ي���ت 

اأبوظبي للتحدي.

•• مو�شكو-الفجر

“ لقب  “ اف��ومن��وث  ح�صد اجل���واد 
�ص�حب  ك�أ�س  من  ال�ص�د�صة  اجلولة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ال�����ص��م��و 
ن�صخته�  يف  االأ����ص���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
اأقيمت  ال��ت��ي  والع�صرين  ال�ص�د�صة 
الرو�صية  الع��صمة  يف  االأول  اأم�����س 
م�صم�ر  وا����ص���ت�������ص����ف���ه����  م���و����ص���ك���و 
الرملي  هيبودروم  مو�صكو  �صنرتال 

ال�صهري.
ومت��ك��ن اجل���واد اف��ومن��وث - للمرة 
وتعزيز  ت�ألقه  تكرار  من   - الث�نية 
�صيطرته  وف��ر���س  القوية  عرو�صه 
ع��ل��ى ل��ق��ب امل��ح��ط��ة ال��رو���ص��ي��ة التي 
اأق��ي��م��ت ���ص��م��ن ف��ئ��ة “ ج����روب 1” 
واملخ�ص�س  م���رت   1800 مل�����ص���ف��ة 
ل��ل��م��ه��ور وامل����ه����رات م���ن ع��م��ر اأرب����ع 
������ص�����ن�����وات ف����م����� ف��������وق ومب����ج����م����وع 
يورو  األ��ف   50 قيمته  تبلغ  ج��وائ��ز 
اأف�صل  8 خ��ي��ول مت��ث��ل  ومب�����ص���رك��ة 

مرابط اخليول الرو�صية.
الف�ئزين �صع�دة  ال�صب�ق وتوج  �صهد 
مع�صد ح�رب مغري اخلييلي �صفري 
رو�صي�  ج���م���ه���وري���ة  ل�����دى  ال����دول����ة 
االحت�دية و�صع�دة في�صل الرحم�ين 
الري��صي  اأبوظبي  م�صت�ص�ر جمل�س 
�صب�ق�ت  �صل�صلة  على  الع�م  امل�صرف 
�صوغ�ل  واليك�صي  ال��غ���ل��ي��ة  ال��ك���أ���س 
رئ��ي�����س احت�����د اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة يف 
املدير  اي�ص�بوف  ون��ي��ك��والي  رو���ص��ي��� 
مو�صكو  ����ص���ن���رتال  مل�����ص��م���ر  ال����ع�����م 
ه��ي��ب��ودروم و���ص��ع��ي��د امل��ه��ريي ممثل 
وذلك  ال��ري������ص��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
افومنوث  اجل����واد  م���ل��ك  ب��ح�����ص��ور 

والف�ر�س  ادوارد  م��ردوخ��وف��ي��ت�����س 
ف��ي��ت���يل ب���رف��وت��� وب���إ���ص��راف مدربه 

امري بيك ديروف.
التتويج  اح���ت���ف����ل���ي���ة  ح�������ص���ر  ك���م���� 
���ص��ع���دة ج���ب��ر ح��ب��ي��ب ج���ب��ر �صفري 
رو�صي�  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال����دول  ج���م��ع��ة 
وال�صف�رات  البعث�ت  ممثلي  بج�نب 

اخلليجية والعربية يف رو�صي�.
جم�هريي  بح�صور  ال�صب�ق  ومتيز 
يف  متفرج  اآالف   8000 بلغ  كبري 
هيبودروم  مو�صكو  �صنرتال  م�صم�ر 
بج�نب   1834 ع���م  ت�أ�ص�س  ال���ذي 
الرفيع  ال���دب���ل���وم��������ص���ي  احل�������ص���ور 
الرو�صي  االإع�����الم�����ي  وااله����ت����م�����م 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ���ص��ل��ط ال�����ص��وء على 
مك�نة واأهمية احلدث ودوره يف دعم 
ف��ر���س اإن��ت���ج اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ورفع 
املالك  بتحفيز  ال�صب�ق�ت  م�صتوى 

واملربني.
ب�أع�ص�ء  امل�����ص��م���ر  اإدارة  ورح���ب���ت 
اللجنة  ووف��د  الدبلوم��صي  ال�صلك 
امل����ن����ظ����م����ة ع�������ر جم�����م�����وع�����ة من 
عك�صت  والتي  امل�ص�حبة  الفع�لي�ت 
حر�س اجل�نب الرو�صي على تقدمي 
مقوم�ت التميز واالإبه�ر التنظيمي 
الغ�لية  ال����ك�����أ�����س  مل���ك����ن���ة  ت���ق���دي���را 

املرموقة يف امل�ص�مري الع�ملية.
ب�إ�ص�دات  الغ�لية  ال��ك���أ���س  وحظيت 
وا�صعة  دبلوم��صية  واأ���ص��داء  رو�صية 
تقديراً ملك�نة الدولة واحلدث الذي 
ي��ق���م ب��رع���ي��ة ���ص���م��ي��ة م��ن �ص�حب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهي�ن 
ودعم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 

ن�ئب الق�ئد االأعلى للقوات امل�صلحة 
وبتوجيه�ت �صمو ال�صيخ من�صور بن 
ن�ئب رئي�س جمل�س  اآل نهي�ن  زاي��د 
الرئ��صة وذلك  �صوؤون  الوزراء وزير 
ودعم�  الت�ص�مح  ع���م  م��ع  ب�لتزامن 
ال�صيخ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ون���ه���ج  ل����روؤي����ة 
- طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي��د 
ث���راه - الإع���الء اخل��ي��ل العربي  اهلل 
العريقة  مك�نته  وتر�صيخ  االأ�صيل 
العربية  امل�ص�مري  ك��ل  يف  وا�ص�لته 

والع�ملية.
الرو�صي  امل�����ص��م���ر  اإدارة  وق���دم���ت 
كت�ب�  زه�ك  نت�لي�  ب�ل�صيدة  متمثلة 
ت�ريخي� عن م�صرية مربط تري�صك 
ل�صع�دة مع�صد ح�رب مغري اخلييلي 
�صفري الدولة لدى جمهورية رو�صي� 
واإ�صه�م�ت  ل��دور  تقديرا  االحت�دية 
االإم������رات ال��ك��ب��رية يف دع���م م�صرية 
الكبرية  وانعك��صه�  العربي  اخليل 
ع��ل��ى خ��ط��ط زي�����دة االإن���ت����ج وتطور 

ال�صب�ق�ت يف رو�صي�.
اخلييلي  م��ع�����ص��د  ����ص���ع����دة  وت���وج���ه 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  اآي�������ت  ب���أ���ص��م��ى 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  اإىل 
و����ص����ح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن 
ن��ه��ي���ن على  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����ص��ور 
امل�صتمرة  ورع�يتهم  ال�صخي  دعمهم 
واهتم�مهم الكبري ب�صل�صلة �صب�ق�ت 
ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية 
االأ���ص��ي��ل��ة وامل��ك���ن��ة امل��رم��وق��ة التي 

و�صلت اإليه�.
وق����ل “ ت���أت��ي اأه��م��ي��ة ك���أ���س رئي�س 
رو�صي�  يف  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
���ص���ه��دة على  ال��ع���مل لتكون  وح���ول 

املنفتحة  ال�ص�مية  االإم����رات  ر�ص�لة 
ال��ع���مل مبحبة  ���ص��ع��وب  ع��ل��ى جميع 
على  وت�أكيدا مهم�  وت�ص�مح  و�صالم 
م��وا���ص��ل��ة ن��ه��ج امل��وؤ���ص�����س امل��غ��ف��ور له 
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
“ الإعالء اخليل  ثراه  اهلل  “ طيب 
���ص���أن��ه بجميع دول  ال��ع��رب��ي ورف��ع��ة 
االإم�رات  تراث  مل�صرية  دعم�  الع�مل 

االأ�صيل«.
واأ�ص�ف “نفخر ب�لنج�ح�ت املذهلة 
يف  ال��غ���ل��ي��ة  ال��ك���أ���س  �صجلته�  ال��ت��ي 
رو�صي� ب�لتزامن مع “ع�م الت�ص�مح” 
ال��ك��ب��ري للمالك  ال��ت��ف���ع��ل  وم����دى 
ب�حلدث  ال��ع��رب��ي  للخيل  وامل���رب���ني 
للع�م  احل���دث  تنظيم  اأن  مبين�   ..
ال���ث����ين ع��ل��ى ال���ت���وايل مي��ث��ل دافع� 
ملوا�صلة  وامل���رب���ني  ل��ل��م��الك  ك��ب��ريا 
خ��ط��ط رف���ع م�����ص��ت��وى االإن���ت����ج مب� 
يدعم تطور �صب�ق�ت اخليل العربية 
ال�صعب  ت���ع���ري���ف  يف  ت�����ص���ه��م  ك���م���� 
ال���رو����ص���ي ب��ت���ري��خ وث��ق���ف��ة وت����راث 

االإم�رات االأ�صيل.
رائعة  نخبة  متلك  رو�صي�  اأن  وب��ني 
ومميزة من اخليول العربية وق�عدة 
ور�ص�لة  اأه���داف  مع  تن�صجم  كبرية 
ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية 
ال���ت���ي مت��ث��ل م��ن�����ص��ة م��ه��م��ة لدعم 
وال��ت��ط��ور مب�صرية  االرت��ق���ء  خطط 
مك�نته�  وت��ع��زي��ز  االأ���ص��ي��ل��ة  اخل��ي��ل 
اأهم  اأع��رق امل�ص�مري الع�ملية ويف  يف 

املهرج�ن�ت وال�صب�ق�ت الكبرية.
الق�ئمني  جلميع  ن��ب���رك   “ وت���ب��ع 
للحدث  امل���ه���م���ة  ال���ن���ج����ح����ت  ه�����ذه 
املث�يل  ال���رتوي���ج  ي�����ص���ه��م يف  ال����ذي 
احل�ص�رية  ال�صورة  وعك�س  للدولة 

علي  املتقدمة  ومك�نته�  لر�ص�لته� 
الكبري  واهتم�مه�  الع�ملي  ال�صعيد 
واملتنوع بك�فة املج�الت ومنه� تربية 

اخليل العربي ».
الذي   - رو�صي�  �صب�ق  �صهد  واأ���ص���ف 
اأقيم يف م�صم�ر ت�ريخي وعريق مثل 
تف�عال  مو�صكو-  �صنرتال  م�صم�ر 
واهتم�م�  وم�����ص���رك��ة مم��ي��زة  ك��ب��ريا 
اإعالمي� وح�صورا جم�هريي� عك�س 
به�  تتمتع  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  ال�صمعة 
املميزة  الثن�ئية  والعالق�ت  الدولة 
رو�صي�  ال�صديقة  م��ع  جتمعن�  التي 
على  ال�����ص��وء  لت�صليط  االحت����دي���ة 
االإم�راتية  احل�ص�رة  واأ�ص�لة  تراث 
يف ظل اهتم�م رو�صي� ب�خليل العربي 

وتربية اخليول ورع�يته�.
واأكد اخلييلي اأن �صب�ق رو�صي� ج�صد 
م��ت���ن��ة ال��ع��الق���ت ال��ت���ري��خ��ي��ة التي 
االإم�����رات ورو�صي�  دول���ة  ب��ني  جتمع 
االحت����دي���ة وامل��ك���ن��ة ال��ك��ب��رية التي 
الكبري  االه��ت��م���م  ظ���ل  يف  قطعته� 
حتر�س  التي  الر�صيدة  القي�دة  من 
مبختلف  املقدمة  يف  التواجد  على 
الدولة  ال��ع���مل��ي��ة ومت��ث��ي��ل  امل��ح���ف��ل 
اإليه  و�صلت  م�  وعك�س  متثيل  خري 
خمتلف  يف  ك���ب���رية  ت����ط����ورات  م����ن 
القط�ع�ت .. معرب� عن �صع�دته مب� 

حققه ال�صب�ق من اأهداف.
اجلم�هريي  احل�����ص��ور  اإىل  واأ����ص����ر 
الأع�ص�ء  ال��ك��ب��ري  وال��ت��واج��د  امل��م��ي��ز 
ال�صلك الدبلوم��صي للدول ال�صقيقة 
خ���ري دل���ي���ل ع��ل��ى م��ك���ن��ة االم������رات 
خطط  تبني  على  الكبري  وحر�صه� 
االأ�صيل  العربي  اخليل  �ص�أن  اإع��الء 
وتراثن�  بت�ريخن�  واملتجذر  املرتبط 

النج�ح  اأن  م��و���ص��ح���   .. ال���ع���ري���ق 
الكبري للمحطة الرو�صية التي تق�م 
هو  م���  ال��ت��وايل  على  الث�نية  للمرة 
اإال امتدادا مهم� خلططه� املتطورة 
ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت خ���الل اأرب���ع���ة اأع����وام 
حمطة   12 اإىل  حم���ط����ت   6 م���ن 
االأمر الذي يج�صد ع�ملية ال�صب�ق�ت 

وري�دته� على مدار 26 ع�م�.
الرحم�ين  ف��ي�����ص��ل  ���ص��ع���دة  وت���ق���دم 
الري��صي  اأبوظبي  م�صت�ص�ر جمل�س 
ك�أ�س  �صب�ق�ت  �صل�صلة  ع���م  م�صرف 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
والتريك�ت  ب���ل��ت��ه��ن��ئ��ة  االأ����ص���ي���ل���ة 
مبن��صبة  ال����ر�����ص����ي����دة  ل����ل����ق����ي�����دة 
النج�ح�ت الكبرية والتف�عل الرائع 
رو�صي�  يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  ل��ق��ط���ع 
الغ�لية  للك�أ�س  ال�ص�د�صة  ب�ملحطة 

التي �صهدته� مو�صكو.
�صمو  ومت�بعة  توجيه�ت  اإن  وق����ل 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن�ئب 
�صوؤون الرئ��صة تقودن� لتحقيق اأعلى 
ال�صورة  وت��ق��دمي  ال��ع���مل��ي��ة  امل��رات��ب 
التي  الغ�لية  الك�أ�س  لري�دة  املميزة 
تعد من اأهم ال�صب�ق�ت الكال�صيكية 

يف الع�مل.
ك�نت  رو���ص��ي���  حم��ط��ة  اأن  واأ����ص����ف 
بدولة  ك���ب���رية  اح��ت��ف���ل��ي��ة  مب��ث���ب��ة 
الر�صيدة  وق���ي����دت���ه����  االإم�������������رات 
وت�ريخه� وتراثه� االأ�صيل و�صل�صلة 
تق�م  التي  الغ�لية  الك�أ�س  �صب�ق�ت 
.. معرب�  التوايل  الث�ين على  للع�م 
وال�صورة  ب���ل��ن��ج���ح���ت  ف��خ��ره  ع��ن 
حمطة  �صب�ق  �صجله�  التي  املبهرة 

رو�صي� بك�فة املق�يي�س.

عريقة  دول���ة  رو�صي�  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
ت���ه���ت���م ب����رع�����ي����ة اخل����ي����ل ال���ع���رب���ي 
االأخ������رية  ال����ف����رتة  واأن  خ�����ص��و���ص��� 
���ص��ه��دت ت��ط��ورا ك��ب��ريا ع��ل��ى �صعيد 
خططن�  مع  يتن�غم  مب�  ال�صب�ق�ت 
�صب�ق�ت  لتقدمي  الكبري  وحر�صن� 
ذات نوعية ع�لية تتن��صب مع مك�نة 
 .. الع�ملية  وقيمته  ال��غ���يل  احل���دث 
ب��ح��ج��م وقيمة  م��ع��رب��� ع���ن ف���خ���ره 
والفنية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  امل��ك��ت�����ص��ب���ت 
لل�صب�ق  واالإع��الم��ي��ة  وال��رتوي��ج��ي��ة 
الذي اأقيم للمرة الث�نية يف م�صم�ر 
ت�أ�ص�س  ال������ذي  م��و���ص��ك��و  ����ص���ن���رتال 
القيمة  ي��ع��ك�����س  مب����   1834 ع�����م 
الت�ريخية للك�أ�س الغ�لية التي تق�م 
ويواكب  الع�ملية  امل�ص�مري  اأع��رق  يف 
املمتدة  مل�صريته�  امل��رم��وق��ة  امل��ك���ن��ة 

على مدار 26 ع�م�ً .
ل�صع�دة  ب�ل�صكر  الرحم�ين  وتوجه 
�صفري الدولة لدى رو�صي� االحت�دية 
ال�صب�ق  الكبري وح�صوره  الهتم�مه 
اأع�ص�ء  ل���ك���ل  م���و����ص���ول  وال�������ص���ك���ر 
ال�����ص��ف���رة ودوره�����م يف دع���م م�صرية 
ب�ل�صكر  متقدم�   .. للحدث  النج�ح 
جلميع اأع�ص�ء ال�صلك الدبلوم��صي 
من االأ�صق�ء واالأ�صدق�ء حل�صورهم 
وم�ص�ركتهم �صب�ق املحطة الرو�صية 
�صل�صلة  على  اأك��ر  ب�صكل  والتعرف 
���ص��ب���ق���ت احل�����دث وم�������وروث زاي���د 
املف�هيم  ج���ء لري�صخ  ال���ذي  اخل��ري 
االأ���ص��ي��ل��ة وي���ع���رف ال���ع����مل ب���رتاث 

وري��ص�ت االآب�ء واالأجداد.
اإىل االحت������د  ب���ل�����ص��ك��ر  ت���ق���دم  ك���م���� 
ال���رو����ص���ي ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة على 
ج��ه��وده��م وت��ع���ون��ه��م ال��ك��ب��ري الذي 

و�ص�عف  م��ه��م��ة  جن����ح����ت  ت���رج���م 
واأ�ص�ف  ل��ل��ح��دث  امل��خ��رج���ت  قيمة 
واملك��صب  امل����ن����ج����زات  م����ن  امل����زي����د 
اله�مة للمحطة الرو�صية يف �صل�صلة 

�صب�ق�ت الك�أ�س الغ�لية.
�صوغ�ل  اليك�صي  اأع���رب  جهته  م��ن 
رئ��ي�����س احت�����د اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة يف 
وتقديره  �صكره  خ�ل�س  عن  رو�صي� 
الداعم  ودوره������  االإم��������رات  ل���دول���ة 
ال�صمو  �ص�حب  ك�أ�س  �صب�ق  لتنظيم 
يف  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س 
التوايل..  على  الث�ين  للع�م  رو�صي� 
ي�ص�هم  ال��ك��ب��ري  احل���دث  اأن  م��وؤك��دا 
ب��ت��وف��ري ال��ك��ث��ري م��ن ف��ر���س خطط 
م�������ص���رية اخليل  وت���ط���وي���ر  اإع�������الء 
ال���ع���رب���ي االأ�����ص����ي����ل وي����ق����دم ملالك 
رو����ص���ي���� فر�س  اخل���ي���ل يف  وم���رب���ي 
لزي�دة  ك���ب���رية  وم�������ص����ح����ت  م��ه��م��ة 
مبثل  والتف�عل  وامل�����ص���رك��ة  االإن��ت���ج 

هذه ال�صب�ق�ت الت�ريخية املهمة.
�صورة  تقدمي  على  “حر�صن�  وق���ل 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة رائ����ع����ة ب����ل���ت���ع����ون مع 
هيبودروم  مو�صكو  �صنرتال  م�صم�ر 
واأهمية  ق��ي��م��ة  ت����واك����ب  ال���رم���ل���ي 
احل�����دث ال�����ذي ي�����ص��ه��د يف ك���ل ع�م 
ح�صورا جم�هريي� كبريا واهتم�م� 
اإع��الم��ي��� وا���ص��ع��� وم�����ص���رك��ة �صفوة 
اخليول واملرابط يف احلدث بج�نب 
احل�صور املهم لكب�ر ال�صخ�صي�ت .. 
م�صيدا ب�لنج�ح الب�هر الذي �صجله 
احلدث م� يوؤكد ري�دة �صل�صلة الك�أ�س 
ال��ت��ي حتققه�  ال��ك��ب��رية  واالأ�����ص����داء 
احلدث  اأن  ك��م���  امل��ح��ط���ت  ب��ج��م��ي��ع 
املميزة  ال�����ص��داق��ة  ع���الق����ت  ع��ك�����س 

التي تربط االإم�رات ورو�صي�«.
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•• ال�شارقة-الفجر

حقق عمران احلو�صني العب ن�دي 
بطولة  ل��ق��ب  لل�صطرجن،  اأب��وظ��ب��ي 
الرج�ل  لفئة  لل�صطرجن  االإم����رات 
وال���ت���ي ن��ظ��م��ه��� احت�����د ال��ل��ع��ب��ة على 
ال�ص�رقة  ن���دي  بق�عة  اأ�صبوع  م��دار 
انته�ء  وع��ق��ب  لل�صطرجن،  ال��ث��ق���يف 
ق�م ح�صني خلف�ن  الت��صعة  اجلولة 
ال�ص�م�صي اأمني ع�م االحت�د بت�صليم 
ك�أ�س البطولة اإىل عمران احلو�صني 

وتتويج الف�ئزين ب�ملراكز االأوىل.
وا���ص��ت��ح��ق ع��م��ران احل��و���ص��ن��ي بطل 
عن  اللقب  �صنة،   20 حت��ت  ال��ع��رب 
جدارة بعدم� جنح يف ت�صجيل 8.5 
انت�ص�رات   8 م���ن  ج��م��ع��ه���  ن��ق��ط��ة 
وت���ع����دل وح��ي��د وه���و م���� ي��ع��ن��ي اأنه 
خ�ص�رة،  دون  ال��رج���ل  لقب  ح�صد 
رغ����م امل����ط�����ردة ال���ق���وي���ة م���ن عمر 
نعم�ن اآل علي العب ن�دي ال�ص�رقة 
لل�صطرجن والذي اأحرز املركز الث�ين 
 8 بف�رق ن�صف نقطة بعدم� �صجل 
نق�ط يف 9 جوالت، وج�ء يف املركز 
الذي  احل��وار  ج��صم  زميله  الث�لث 
�صيف  وال��راب��ع  نقطة،   6.5 �صجل 
ك�صر  ب��ف���رق  ال�ص�رقة  اأح��م��د الع��ب 
اإبراهيم �صلط�ن العب  التع�دل عن 

ن�دي دبي لل�صطرجن.
ك���ن��ت اجل��ول��ة ال��ت������ص��ع��ة واالأخ����رية 

احلو�صني  ع��م��ران  ف��وز  �صهدت  ق��د 
على حمد ع�ص�م وعمر نعم�ن على 

اإبراهيم  ف���ز  كم�  ���ص���رون  راف���ئ��ي��ل 
���ص��ل��ط���ن ع��ل��ى زم��ي��ل��ه اأح��م��د فريد 
العب ن�دي دبي، وتفوق �صيف اأحمد 
على علي را�صد وتع�دل عبدالرحمن 
�ص�مل مع حمد بدر، وخليفة عي�صى 

على يحيى �صعيب.
ال�ص�م�صي  خ��ل��ف���ن  ح�صني  واأع�����رب 
اأم�����ني ع�����م احت������د ال�����ص��ط��رجن عن 
ال����ذي ظهرت  ب���مل�����ص��ت��وى  ���ص��ع���دت��ه 
عن  ك�صفت  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  عليه 
ارتف�ع م�صتوى الالعبني من خالل 
املن�ف�صة حتى اجلولة االأخرية، من 
البطولة مقدم� التهنئة اإىل عمران 
بعد  ت�ألقه  يوا�صل  الذي  احلو�صني 
ف����وزه ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ع���رب حتت 

20 �صنة يف البطولة العربية التي 
االأردن، و�صبق له  اأقيمت موؤخرا يف 
ال���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ال���ع���رب حت���ت 18 

�صنة.
املحلية  ال��ب��ط��والت  اأن  اإىل  واأ����ص����ر 
اأندية  داخ���ل  ت��ت��وق��ف  وال��دول��ي��ة ال 
ال���دول���ة م��ن اأج���ل ه���دف واح���د هو 
رفع م�صتوى الالعبني قبل امل�ص�ركة 
ورف��ع علم  اخل���رج��ي��ة،  البطولة  يف 
الدولة يف هذه املح�فل، وم� يحققه 
هو  اإمن���  امل�ص�رك�ت،  كل  يف  املنتخب 
االحت�د  داخ���ل  كبري  لعمل  ترجمة 
واأي�����ص��� ت��ع���ون االأن��دي��ة ال��ت��ي تقدم 
م�صتوي�ت  تطوير  اأج��ل  من  الكثري 

الالعبني والالعب�ت.

•• دبي-الفجر

بحث �صع�دة �صعيد ح�رب االأمني الع�م ملجل�س دبي الري��صي 
و �صع�دة جيون يونغ ووك القن�صل الع�م جلمهورية كوري� 
اجل��ن��وب��ي��ة يف دب���ي �صبل واآف������ق ال��ت��ع���ون ال��ري������ص��ي بني 
لن�صر  امل�صرتكة  االأه��داف  لتحقيق  ال�صديقني  اجل�نبني 
الري��صة وت�صجيع اأفراد املجتمع على مم�ر�صته� لت�أثريه� 
االإيج�بي الكبري على �صحة و�صع�دة اأفراد ملجتمع ولدوره� 
جميع  بني  والتع�ون  والتع�ي�س  التق�رب  �صبل  تعزيز  يف 
ق�م  ال��ت��ي  ال��زي���رة  خ��الل  ذل��ك  ج���ء  املجتمع�ت.  مكون�ت 
به� �صع�دة قن�صل ع�م جمهورية كوري� اجلنوبية اإىل مقر 
جمل�س دبي الري��صي حيث ك�ن يف ا�صتقب�له �صع�دة اأمني 

ع�م املجل�س الذي قدم لل�صيف والوفد املرافق له �صرح� 
عن دور املجل�س يف اإدارة وتطوير العمل الري��صي يف اإم�رة 
دبي واالأجندة احل�فلة للفع�لي�ت الري��صية املختلفة التي 
يف  فع�لية   400 وت��ت��ج���وز  �صنوي�  دب��ي  يف  تنظيمه�  يتم 
الع�م الواحد من بينه� فع�لي�ت ري��صية تن�ف�صية واأخرى 
جمتمعية يف الر والبحر وال�صحراء واجلبل والثلج ويف 
ال�ص�الت واملالعب املختلفة، ومن بينه� ع�صرات الفع�لي�ت 
واأ�ص�د قن�صل ع�م جمهورية  املختلفة.  الدولية  الري��صي 
االإم����رات  دول��ة  ت�صهده  ال��ذي  ب�لتطور  اجلنوبية  ك��وري��� 
املج�ل  بينه�  وم��ن  امل��ج���الت  جميع  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
الري��صي  الذي يقوم به جمل�س دبي  الري��صي، وب�لدور 
الفع�لي�ت  وتنظيم  وا�صتقط�ب  الري��صة  مم�ر�صة  لن�صر 

ومت�بعة  م�ص�ركة  ت�صتقطب  ال��ت��ي  املختلفة  الري��صية 
اأبدى  ك��ب��رية م��ن املجتمع يف دول���ة االإم������رات، كم�  ف��ئ���ت 
املجل�س يف  م��ع  التع�ون  ال��ك��وري يف تعزيز  رغ��ب اجل���ن��ب 
جم�ل الري��صة و العمل مع� ال�صتقط�ب وتنظيم فع�لي�ت 
التي  الت�يكواندو  ري��صة  يف  وخ�صو�ص�  متنوعة  ري��صية 
وان��ط��ل��ق��ت اىل خمتلف دول  ك��وري��� اجل��ن��وب��ي��ة  ول���دت يف 

الع�مل لت�صبح يف مقدمة الري��ص�ت االأكرث �صعبية.
ل��ب��ح��ث ج��وان��ب التع�ون  ل��ق���ء ب��ني اجل���ن��ب��ني  ومت ع��ق��د 
امل�صرتك بني الطرفني �صيم� واأن دولة االإم�رات العربية 
بعالق�ت  اجلنوبية  كوري�  جمهورية  مع  ترتبط  املتحدة 
ب��ف�����ص��ل توجيه�ت  امل���ج����الت  ت���ع����ون وا���ص��ع��ة يف خم��ت��ل��ف 
الع�مل  دول  مع  التع�ون  على  وحر�صه�  الر�صيدة  القي�دة 

اإىل ج�نب وجود ج�لية كورية جنوبية كبرية  ال�صديقة، 
اأم��ني ع���م جمل�س دبي  ال��دول��ة. ويف خت�م اللق�ء ع��ّر  يف 
ال��ري������ص��ي ع��ن ���ص��روره ب��زي���رة ال��وف��د ال��ك��وري اجلنوبي 
ال��ت��ذك���ري��ة. جدير ب�لذكر  ال���دروع  ال��ط��رف���ن  ت��ب���دل  كم� 
الدولة  يف  الدبلوم��صية  البعث�ت  ممثلي  من  العديد  اأن 
زاروا جمل�س دبي الري��صي خالل ال�صهور املقبلة لبحث 
التع�ون الري��صي بني اجل�نبني وتنظيم فع�لي�ت ري��صية 
واملن�طق  الري��صية  املن�ص�آت  م��ن  واال���ص��ت��ف���دة  م�صرتكة 
اإم�����رة دب��ي الكبري وك��ذل��ك انت�ص�ر  ال��ع���م��ة ال��رائ��ع��ة م��ن 
اجل�لي�ت  اأو�ص�ط  يف  ومت�بعته�  الري��صة  مم�ر�صة  ثق�فة 
 200 التي تعي�س يف دول��ة االإم����رات وتنتمي الأك��رث من 

دولة.

•• كواالملبور-الفجر

الت�بعة  ال�������ص����رق���ة  ن������ص��ئ��ة  اأط���ل���ق���ت 
ل�����ص��ن���ع��ة الق�دة  مل��وؤ���ص�����ص��ة رب���ع ق���رن 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن، م��ع�����ص��ك��راً ت��دري��ب��ي���ً يف 
منت�صبيه�  م��ه���رات  ل�صقل  م���ل��ي��زي��� 
املتميزين يف ري��صة الري�صة الط�ئرة، 
اجل�ري،  اأغ�صط�س   31 حتى  ي�صتمر 
وذل���ك ب���ل��ت��ع���ون م��ع احت����د االإم�����رات 
لكرة الط�ولة والري�صة الط�ئرة، عر 
اأفريز  �صبورت�س  اأك�دميية  تر�صيحه� 

ال�صت�ص�فة فع�لي�ت املع�صكر.
م�صتوى  تطوير  اإىل  املع�صكر  يهدف 
الري�صة  يف  ل��ل��ن������ص��ئ��ة  ال��ف��ن��ي  االأداء 
اأك�دميي�ت  يف  التدريب  عر  الط�ئرة 
ع�ملية متخ�ص�صة، اإ�ص�فة اإىل ت�أهيلهم 
للو�صول اإىل مراحل متقدمة يف هذه 
الري��صة. وي�صم وفد الن��صئة امل�ص�رك 
ك�صواين  حم��م��د  م��ن  ك��ل  املع�صكر  يف 
رئي�ص�ً، وت�مر عز الدين م�صرف�ً فني�ً، 
وحممود طيفور مدرب�ً، وحممد �ص�يف 
ال�ص�بة  العن��صر  من  وع��دد  م�صوراً، 
هزاع  وه��م  الري��صة  ه��ذه  يف  املتميزة 
�ص�مل وعلي ال�صيب�ين وعبد اهلل را�صد 
النقبي وفهد اجل�صمي وحممد �صعيد، 
اإىل ج�نب حممد �صيف وح�مد �صعيد 

و�صيف علي. 
الن��صئة  اإك�ص�ب  على  املع�صكر  ويركز 
خالل  م��ن  للعبة  االأ�ص��صية  امل��ه���رات 

يوم�ً   13 تدريب�ت مكثفة على مدار 
يف الع��صمة امل�ليزية كواالملبور، حيث 
تعلم الن��صئة كيفية اأداء اأهم امله�رات 
امللعب،  من�طق  خمتلف  يف  املطلوبة 
ال�صبكة  اأم������م  م��ن��ط��ق��ة  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ي 
والو�صط، اإىل ج�نب املنطقة اخللفية. 
م����ه�����رات  اإىل  امل���������ص�����رك����ون  وت����ع����رف 
وال�صحب،  ال��دف���ع  وف��ن��ون  االإ���ص��ق���ط 
امللعب  لنه�ية  الري�صة  ت�صويب  وف��ن 
واخللفي،  االأم���م��ي  امل�صرب  بوجهي 
اإع��داد اخلطط  والتدريب على ط��رق 
تطبيق  يف  ت�ص�عدهم  التي  التكتيكية 
م��ه���رات��ه��م امل��ك��ت�����ص��ب��ة يف امل��ل��ع��ب عر 

جمموعة من املب�ري�ت الودية.

واأ�ص�رت ف�طمة حممد م�صربك، مدير 
حر�س  اإىل  ب�الإن�بة،  ال�ص�رقة  ن��صئة 
املع�صكر  خ���الل  م��ن  ال�����ص���رق��ة  ن��صئة 
على غر�س جمموعة من القيم املهمة 
االأن�صطة  ع���ر  ال��ن������ص��ئ��ة  ن��ف��و���س  يف 
بروح  العمل  يف  تتج�صد  ال��ري������ص��ي��ة، 
واالعتم�د  امل�صوؤولية  وحتمل  الفريق 
تنمية  اإىل  اإ����ص����ف���ة  ال���ن���ف�������س،  ع���ل���ى 
مه�راتهم يف ري��صة الري�صة الط�ئرة، 
اإىل  التعرف  من  املوؤ�ص�صة  ميكن  مب� 
ملنت�صبيه�  ال��ري������ص��ي  االأداء  م�صتوى 

قي��ص�ً ب�لن�صبة للفرق االأخرى.
احت�د  اإىل  ب�ل�صكر  م�صربك  وتوجهت 
والري�صة  ال��ط���ول��ة  ل��ك��رة  االإم��������رات 

ال���ط����ئ���رة ع���ل���ى ال���ت���ع����ون واجل���ه���ود 
اإحدى  يف  املع�صكر  الإق����م���ة  امل��ب��ذول��ة 
م�ليزي�،  يف  املتخ�ص�صة  االأك�دميي�ت 
اإ�ص�فة اإىل ن�صر اللعبة يف ك�فة مراكز 
ن��صئة ال�ص�رقة واالإ�صراف الفني على 
البطوالت التي تنظمه� املوؤ�ص�صة على 

مدار الع�م.
يف  م�صتمرون  نحن  م�صربك:  وق�لت 
االطالع  يف  للن��صئة  الفر�صة  اإت���ح��ة 
ب�ل�صكل  اخل����رج���ي���ة  ال���ت���ج����رب  ع��ل��ى 
م�صتوى  حتديد  يف  ي�ص�عدهم  ال��ذي 
م���ه����رات���ه���م وامل���ت���ط���ل���ب����ت ال����الزم����ة 
التميز  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ل��ت��ط��وي��ره���؛ 
لتمثيل  ي��وؤه��ل��ه��م  ال�����ذي  ال��ري������ص��ي 
املحلية  البطوالت  يف  ال�ص�رقة  اإم����رة 
ا�صرتاتيجية  م��ع  تن�غم�ً  وال��دول��ي��ة، 
مواهب  دع�����م  يف  ال�������ص����رق���ة  ن������ص��ئ��ة 

منت�صبيه� عر امل�ص�رك�ت اخل�رجية.
خمي�س  را�صد  اهلل  عبد  الن��صئ  وعر 
ال��ن��ق��ب��ي ع���ن ���ص��ع���دت��ه ل��ل��م�����ص���رك��ة يف 
املع�صكر الذي يعتره فر�صة لتطوير 
مه�راته واكت�ص�ب خرات جديدة من 
خالل التف�عل مع العبني حمرتفني 
الري�صة  ري������ص��ة  م��ن  تعلمت  وق�����ل: 
الط�ئرة اللعب بروح الفريق ومتكنت 
البدنية  لي�قتي  م�صتوى  تطوير  من 
كم�  نف�صي،  يف  ثقتي  م��ن  زادت  ال��ت��ي 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اخلوف  ���ص���ع��دت��ن��ي يف 

والرهبة من امل�ص�ركة يف البطوالت.

•• برينديزي-الفجر

حقق زورق اأبوظبي 35 بقي�دة را�صد القمزي 
ل��ق��ب اجل���ول���ة ال��ث���ل��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة الع�مل 
لزوارق الفورموال 2 والتي اأقيمت يف مدينة 
 20 مب�ص�ركة  وذل��ك  االإيط�لية  برينديزي 
زورق� من اأ�صل 22 ت�أهلت لل�صب�ق اخلت�مي 
من اجلولة. ووا�صل زورق اأبوظبي 35 بهذه 
الع�م  الرتتيب  �صدارة  على  تربعه  النتيجة 
55 نقطة ليعزز حظوظه  للبطولة بر�صيد 
اجلولة  ويف  املو�صم.  نه�ية  اللقب  ح�صد  يف 

6 بقي�دة  ال��ث���ين زورق  امل��رك��ز  ذات��ه��� ح��ل يف 
 11 زورق  وث�لث�  بيتري�صون  اأوال  الرنويجي 
وقدم  �صجوهومل.  بيمب�  ال�صويدية  بقي�دة 
اأبوظبي  ف��ري��ق  بعثة  رئي�س  الرميثي  ���ص���مل 
�صلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  �صمو  اإىل  التهنئة 
اآل نهي�ن م�صت�ص�ر �ص�حب ال�صمو  بن خليفة 
ن�دي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
على  البحرية  للري��ص�ت  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي يف ث�لث  االإجن���ز الذي حققه فريق 
والفوز  الت�ألق  اأن  ..م��وؤك��دا  البطولة  ج��والت 
هو نت�ج طبيعي للدعم واملت�بعة التي يحظى 

به� الفريق من �صموه واملت�بعة الدقيقة لكل 
ت��ف������ص��ي��ل امل�����ص���رك���ت ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��� فريق 
من  فريقن�  يحققه  م���  اإن  وق����ل  اأب��وظ��ب��ي. 
ت��ف��وق ل��دول��ة ل���الإم����رات يف ب��ط��ول��ة الع�مل 
اأم����ر طبيعي مت�م�  ه��و  ال�����ص��ري��ع��ة  ل���ل���زوارق 
يف ظ��ل ال��دع��م ال��ذي نحظى ب��ه م��ن القي�دة 
الر�صيدة واالإمي�ن ب�أنن� يجب اأن نقوم بتمثيل 

وطن� خري متثيل.
واأ�ص�ف اأنن� �صعداء بقدرة فريق اأبوظبي على 
ونتطلع  �صهري  ب�صكل  اليوم  االأل��ق���ب  ح�صد 
ال��ف��ري��ق خ��ري �صفري  ي��ك��ون  اأن  ل��ال���ص��ت��م��رار 

بحري لري��صة االإم�رات الفت� اإىل اأن ال�صب�ق 
املو�صم  ه��ذا  يف  ال�صعبة  ال�صب�ق�ت  م��ن  ك���ن 
و�ص�هدن� التداخل والتزاحم يف اأكرث من�طق 
ال��ق��م��زي ومه�رته  ع��زمي��ة  ول��ك��ن  امل��ن���ف�����ص��ة 
�ص�همت يف اأن يظل يف ال�صدارة منذ اللحظة 

االأوىل وحتى اآخر ث�نية من ال�صب�ق.
�صع�دته  ع��ن  القمزي  را���ص��د  ع��ر  م��ن ج�نبه 
م�ص�ر  ���ص��ع��وب��ة  رغ���م  االإجن������ز  ه���ذا  بتحقيق 
اأن���ه جن��ح يف تطبيق  اإىل  ..م�����ص��ريا  ال�����ص��ب���ق 
اخل��ط��ة امل��و���ص��وع��ة ومت��ك��ن م��ن اإن��ه���ء م�ص�ر 

ال�صب�ق يف ال�صدارة.
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•• العني –الفجر:

مع�صكره  االأول  اأم�����س   2004 م��وال��ي��د  للن��صئني  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  د���ص��ن   
الداخلي يف مدينة العني �صمن املرحلة الث�لثة من مراحل االإعداد للت�صفي�ت 
املوؤهلة اإىل نه�ئي�ت ك�أ�س اآ�صي� للن��صئني املقررة يف قرغيز�صت�ن ال�صهر املقبل .

وا�صتدعى املدرب الوطني م�جد �ص�مل 24 العب� لهذا املع�صكر الذي �صي�صتمر 
حتى احل�دي والثالثني من ال�صهر اجل�ري وهم : ع�دل حممد ، �صيف �صعيد 

اأحمد احل�رثي ، مطر �ص�مل يو�صف ) بني  الزع�بي ) احت���د كلب�ء ( ، حممد 
، من�صور عبد  زاي��د خمي�س م�صعود   ، امل��رزوق��ي  اأحمد حممد �ص�لح   ،  ) ي��س 
الرحيم  حممد ، حممد خ�لد حممد ) اجلزيرة ( ، اأحمد حممد  البلو�صي 
، غيث خ�لد علي البلو�صي ، يو�صف اإبراهيم البلو�صي ، �صعيد جم�ل حممد ) 
، خ�لد  الدرمكي  ، حمد حممد  الب�دي  اأحمد عبد اهلل   ،  ) االأهلي دبي  �صب�ب 
علي ن��صر �صعيد ) العني ( ، عبد اهلل اأحمد عبد اهلل ، من�صور �ص�لح برغ�س 
املنه�يل ، عو�س حممد عو�س الكثريي ) الوحدة ( ، �صعود حممد املري ، عبد 

اهلل اأحمد جعفر ) الو�صل ( ، �صعيد �ص�مل ن��صر ) الفجرية ( ، جم�ل خليفة 
ال�صعدي ) الن�صر ( ، اإبراهيم �صلط�ن الكعبي ) الذيد ( ، علي ط�هر اإبراهيم 

) ال�ص�رقة( .
املنتخب  �صقيقه  اأم����م  ودي��ت��ني  م��ب���رات��ني  خل��و���س  الن��صئني  اأبي�س  وي�صتعد 
ال�����ص��ع��ودي ي��وم��ي 27 و 30 اأغ�����ص��ط�����س وذل���ك ب������ص��ت���د ط��ح��ن��ون ب��ن حممد 

ب�لقط�رة . 
وك�ن منتخبن� قد اأق�م موؤخرا مع�صكرا يف �صربي� ملدة 21 يوم� خ��س خالله 

الالعبني  وا�صتعداد  ج�هزية  على  الوقوف  بهدف  الودية  املب�ري�ت  من  ع��ددا 
واالرتق�ء بقدراتهم الفنية والبدنية قبل خو�س غم�ر الت�صفي�ت .

اإىل  ال�����ص���د���ص��ة  امل��ج��م��وع��ة  ال��ق��رع��ة و���ص��ع��ت منتخبن�  يف  اأن  ب���ل��ذك��ر  اجل��دي��ر 
، لبن�ن ، حيث �صتنطلق  ، العراق  ج�نب منتخب�ت قريغيز�صت�ن »امل�صت�صيف« 
، على  ت�صم خم�س منتخب�ت  التي  للمجموع�ت  �صبتمر   14 يوم  الت�صفي�ت 
اأن تنطلق من�ف�ص�ت بقية املجموع�ت يوم 18 �صبتمر وتختم الت�صفي�ت يوم 

 . ال�صهر  ذات  من   22

يواجه �سقيقه ال�سعودي وديا 

اأبي�س النا�ضئني يد�ضن مع�ضكر العني ا�ضتعدادا للت�ضفيات االآ�ضيوية 

جمل�س دبي يبحث التعاون الريا�ضي مع كوريا اجلنوبية

احلو�ضني بطل االإمارات ل�ضطرجن الرجال ونعمان و�ضيفامنت�ضبو نا�ضئة ال�ضارقة ي�ضقلون مهاراتهم يف الري�ضة الطائرة مباليزيا

فقد املدعو / رج�ئي احمد 
م�صر     ، ����ص����ل���ح  حم����م����ود 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A20635464( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

0547120780

فقدان جواز �ضفر
ح����ن�����ن   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ولب�جي ، املغرب   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )4 8 7 5 2 4 0 E B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

0555413266

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / فيفني نريي�س 
الفلبني     ، ف�ج�ردو ج�الجن 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )2914708EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

 0502457509

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / حممود ظ�فر 
عبدالب�قي ا�صم�عيل ، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A21695840( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

 0525662280

فقدان جواز �ضفر
حممود   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ب��ك���ر زك��ى حم��م��ود ، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A13470887( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

0586233448

فقدان جواز �ضفر
ري����ن احمد   / امل��دع��و  فقد 
اليمن     ، ح���ك���م���ى  حم���م���د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )05532353( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص����ل 

 0506226921

فقدان جواز �ضفر
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الفجر الريا�ضي

•• نيبون بودوكان-الفجر

للجودو  ال��ع���مل  بطولة  يف  م�����ص��واره  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  ي��ب��داأ 
املق�مة ح�لي� مبدينة نيبون بودوك�ن الي�ب�نية بنزال الالعبة ال�ص�عدة 
ميث�ء حممد الني�دي /18 �صنة/ اليوم مع بطله بوليفي� انتى اجوالر 
/28 �صنة/، �صمن لق�ءات املجموعة التي ت�صم بطلة الع�مل الي�ب�نية 

ت�صوك��ص� يو�صيدا /23 �صنة/ املر�صحة االأوىل لذلك الوزن.
وحتتل العبتن� ميث�ء الني�دي املركز 54 يف الرتتيب الع�م لتلك الفئة 
اآ�صي� لل�صغ�ر  و223 ع�ملي�ً، واأبرز نت�ئجه� اخل�رجية فوزه� برونزية 
2017، بينم� حتتل الالعبة اأجوالر  التي اأقيمت يف هوجن كوجن ع�م 

فيكتور  الع��ب��ن���  �صيخو�س  فيم�  ال��ع���مل��ي،  الت�صنيف  يف   191 امل��رك��ز 
73 كيلو جرام�ً، بعد غد  16 يف وزن حتت  ال�  االأوىل يف دور  مب�راته 
92 العب�ً، و�صتكون  على �صوء قرعة ذلك الوزن الذي ي�صهد م�ص�ركة 
اأم�م الالعب االمريكي نيكوال�س دبلوبولو الف�ئز بعدة  مب�راة فيكتور 

ميدالي�ت يف بطوالت اجلراند بري للجودو.
الوزن،  ذل��ك  ميدالي�ت  ب���إح��دى  للفوز  املر�صحني  من  فيكتور  ويعتر 
“اجلراند بري”  اأهمه� ذهبية  دولية،  11 ميدالية  ب�  الفوز  له  و�صبق 
يف اأذربيج�ن، و4 ف�صي�ت و6 برونزي�ت ..اأم� العبن� اإيف�ن الذي ي�ص�رك 
و�صتكون  العب�ً،   63 فئته  فت�صم  كيلوجرام   100 حتت  من�ف�ص�ت  يف 
بوزاك�يني  راف�ئيل  الرازيلي  اأم���م  اجلمعة  ي��وم  االفتت�حية  مب�راته 

الع�م  الرتتيب  ���ص��دارة  اأوك��ران��ي��� وجورجي� يف  اآخ��ر تقف  ..م��ن ج�نب 
للبطولة يف يومه� االأول بر�صيد ذهبية واحدة والي�ب�ن يف املركز الث�لث 

بف�صية وبرونزية.
التكرمي  حفل  ال��ع���مل  لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأق���م��ت  اآخ��ر  �صي�ق  يف 
التقليدي على �صرف وفود اجلمعية العمومية وبطولة الع�مل للجودو 
مبن��صبة الذكرى ال�صنوية اخل�م�صة واخلم�صني للجودو كري��صة اأوملبية 
ظهرت الأول مرة يف ع�م 1964 يف طوكيو ..وقد اأعلن م�ريو�س ف�يزر 
ق��ررت تقدمي  العمومية  ب�ن اجلمعية  ال��دويل للجودو  رئي�س االحت���د 
الع�مل،  يف  اجل��ودو  خدمت  التي  ال�صخ�صي�ت  من  لعدد  االإجن����ز  و�ص�م 
االإم�رات  احت���د  رئي�س  ال��درع��ي،  ثعلوب  بن  �صع�دة حممد  بينهم  وم��ن 

الع�دة  ف���وق  ال�����ص��ف��راء  م��ن  واح����دا  يعتر  ال���ذي  واجل����ودو  للم�ص�رعة 
الو�ص�م  ت�صليم  و�صيتم  للجودو،  ال��دويل  لالحت�د  والت�ص�مح  لل�صداقة 
بطولة  من  ع�صرة  احل���دي��ة  الن�صخة  فع�لي�ت  خ��الل  اجلديد  الذهبي 
الت�ص�مح جراند �صالم اأبوظبي للجودو، التي �صتق�م خالل الفرتة من 
26 اأكتوبر املقبل يف الع��صمة اأبوظبي والتي من املتوقع اأن  اإىل   24

ت�ص�رك به� 60 دولة.
و�صمل التكرمي يف حفل بطولة الع�مل احل�لية تقدمي بط�قة االحت�د 
الدويل  املنتدى  �صفرية  توموهيتو  الي�ب�نية  لالأمرية  للجودو  الدويل 
وري��صة  وال�����ص��الم  ال�����ص��داق��ة  خ��دم��ة  ل��دوره��� يف  ت��ق��دي��را  لل�صحفيني 
اجلودو، بج�نب تكرمي الرعيل االأول من اأبط�ل اجلودو يف ال�صتيني�ت.

ميثاء النيادي تفتتح اليوم م�ضاركة منتخبنا يف بطولة العامل للجودو باليابان

•• دبي-الفجر

ي�صع احت�د كرة اليد مل�ص�ته االأخرية 
ح����ل���ي���� ع���ل���ى اآخ�������ر اال�����ص����ت����ع����دادات 
اجلديد  املو�صم  من�ف�ص�ت  الإط���الق 
�صتجمع  ال���ت���ي  ال�������ص���وب���ر  مب����ب�����راة 
وك�أ�س  ال����دوري  بطل  ال�ص�رقة  ب��ني 
�ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة و�صب�ب 
الك�أ�س، وذلك م�ص�ء  االأهلي و�صيف 
�ص�لة  على  املقبل  �صبتمر   6 ي��وم 
ن�����دي ال��ن�����ص��ر يف م��دي��ن��ة دب���ي على 
اإق�مته�  ت���ع���ذر  ح�����ل  ويف  االأرج�������ح 
ف���إن �ص�لة  الن�صر  ن���دي  على �ص�لة 
اخلطة  �صمن  و�صعت  الو�صل  ن�دي 
البديلة ال�صت�ص�فة اللق�ء وفق نبيل 
ع��صور اأمني ال�صر الع�م الحت�د كرة 

اليد.
ن�ص�ط  ج������داول  اأن  ع��������ص���ور  واأك������د 
على  تعميمه�  مت  اجل��دي��د  امل��و���ص��م 
ت�صجيل  ع��م��ل��ي���ت  واأن  االأن�����دي�����ة، 
من  واالأج���ن��ب  املواطنني  الالعبني 
ق�ئمة ح�لي� على قدم  االأندية  قبل 
بقرب  اإيذان�  ال�صفوف  لدعم  و�ص�ق 

انطالق من�ف�ص�ت املو�صم املقبل.
جديد  اأي  ه���ن����ك  ك������ن  اإذا  وع���م���� 
يف  ال��ل��وائ��ح  اأو  التنظيم  بخ�صو�س 
“ ب�لن�صبة  ق���ل:   .. ال�صوبر  م��ب���راة 
ل������الحت�������د ل���ي�������س ه�����ن������ك ج����دي����د، 
طريف  ج�نب  م��ن  �صيكون  واجل��دي��د 
من  االأهلي  و�صب�ب  ال�ص�رقة  اللق�ء 
التع�قد  مت  ال��ذي��ن  الالعبني  حيث 
معهم وقيدهم �صواء ك�نوا مواطنني 
جهود  خ������الل  وم������ن  اأج�������ن������ب،  اأو 
تطبيق  من  اال�صتف�دة  يف  الفريقني 
الدولة  رئي�س  ال�صمو  �ص�حب  ق��رار 
ومواليد  املقيمني  ف��ئ���ت  بت�صجيل 
امل���واط���ن����ت وحملة  واأب���ن����ء  ال���دول���ة 

املرا�صيم، ومن خالل امل�صتوى الذي 
نتمنى اأن يكون قوي� خ��صة اأن �صب�ب 
االأهلي تع�قد مع مدرب جديد، ويف 
على  يح�فظ  ال�ص�رقة  ف����إن  املق�بل 
حقق  التي  امل��صي  املو�صم  مكت�صب�ت 
من خالله� بطولتي الدوري وك�أ�س 

�ص�حب ال�صمو رئي�س الدولة«.
االأول  املنتخب  اإع���داد  برن�مج  وع��ن 
�صتق�م  ال��ت��ي  االآ���ص��ي��وي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
“ اأن  اأ����ص����ف ع������ص��ور   .. ب���ل��ك��وي��ت 
امل��ن��ت��خ��ب اأق������م جت��م��ع��� اأول���ي���� حتت 
االأ�صب�ين  ال��ف��ن��ي  م���دي���ره  اإ�����ص����راف 
اأزان���زا،  اجل��دي��د ف��رين���ن��دو خ�فيري 
وه���ن����ك جت��م��ع ث�����ين ق��ري��ب���، علم� 
مل��واع��ي��د كل  ت�����ص��ورن���  ب���أن��ن��� و�صعن� 
املقرتحة  وامل��ع�����ص��ك��رات  ال��ت��ج��م��ع���ت 
اأم�  الدولة،  اأندية  كل  به�  وخ�طبن� 
فمن  اخل���رج��ي  للمع�صكر  ب�لن�صبة 
يكون يف مقدوني� خالل  اأن  املنتظر 
يف  امل�ص�ركة  ويت�صمن  نوفمر  �صهر 
ب��ط��ول��ة دول��ي��ة ودي���ة م��ك��ون��ة م��ن 4 
اأنه  كم�  املت�حة،  املعطي�ت  فرق وفق 
من الوارد اأن نقيم مع�صكرا ق�صريا 
اأو يف  البحرين  ل��ف��رتة حم���دودة يف 
ب�ملنطقة،  ق��ري��ب��ة  اأخ����رى  دول����ة  اأي 

حتى موعد البطولة االآ�صيوية التي 
�صتق�م يف 12 دي�صمر املقبل ».

وع��ن االأن��دي��ة االإم���رات��ي��ة املر�صحة 
ب���ط���ول���ة االأن����دي����ة  ل���ل���م�������ص����رك���ة يف 
االآ����ص���ي���وي���ة ب���ك���وري���� اجل���ن���وب���ي���ة .. 
م�ص�ركته  اأك���د  ال�����ص���رق��ة  “ اإن  ق����ل 
زلن�  وال  ال����ق�����ري����ة  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
ن��ن��ت��ظ��ر م���واف���ق���ة ����ص���ب����ب االأه����ل����ي، 
اإدارة  حت�����ص��م  اأن  ال�������ص���روري  وم����ن 
�صب�ب االأه��ل��ي ق��راره��� خ��الل االأي�م 
القليلة املقبلة الأن القرعة �صتجرى 
ب�لكويت 4 �صبتمر املقبل، ويف ظني 
الأنه  �صهال  لي�س  امل�ص�ركة  ق��رار  اأن 
عن  تقل  ال  ميزانية  ر���ص��د  يتطلب 
البطولة  ل��ه��ذه  دره���م  األ���ف   400
حيث اأنه من امل�صموح فيه� مب�ص�ركة 
العبني اأج�نب، وحتت�ج ب�لت�أكيد   4

اإع��داد، وتلك املالب�ص�ت  اإىل مع�صكر 
رمب� تكون هي التي ت�صببت يف ت�أخر 

قرار اإدارة ن�دي �صب�ب االأهلي«.
لل�صيدات  اليد  وعن موقف منتخب 
اخلليج  اأومل���ب���ي����د  يف  امل�����ص���رك��ة  م���ن 
 .. ب�لكويت  املقبل  اأكتوبر  له  املقرر 
“ ل��دي��ن��� منتخب  اأو����ص���ح ع������ص��ور: 
�صيدات ميكن الدفع به يف البطولة، 
امل�ص�ركة  اأم�����ر  ن��ح�����ص��م  مل  ول��ك��ن��ن��� 
ق����رار الهيئة  ان��ت��ظ���ر  ب��ع��د الأن��ن��� يف 
االأوملبية  واللجنة  للري��صة  الع�مة 
الوطنية بتخ�صي�س ميزانية الإعداد 
امل�صتلزم�ت  ك���ل  وت���وف���ري  امل��ن��ت��خ��ب 
الفريق  وت���أه��ي��ل  بتجميع  اخل������ص��ة 
اأن منتخب  العلم  لهذا احل��دث، مع 
االإم�رات لل�صيدات حقق املركز الث�ين 

يف الدورة اخلليجية االأخرية«.

و�ضع اللم�ضات االأخرية لـ »�ضوبر« اليد.. 
و�صط ومع�ضكر مقرتح للمنتخب مبقدونيا ب����وج����ب����� الع�������ب  ب�������ول  ق��������ل 

اال����ص����ءة  اإن  ي��ون���ي��ت��د  م���ن�����ص�����ص��رت 
ال��ع��ن�����ص��ري��ة ال���ت���ي ت��ع��ر���س ل��ه��� لن 
تن�ل منه و�صتجعله اأكرث قوة وتعهد 
ال��الع��ب ال��ف��رن�����ص��ي مب��ح���رب��ة هذه 
الظ�هرة من اأجل االأجي�ل الق�دمة. 
عن�صرية  الإ����ص����ءة  ب��وج��ب���  وت��ع��ر���س 
االجتم�عي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص���ئ��ل  على 
ع��ر االن��رتن��ت ع��ق��ب اإه�����داره ركلة 
1-1 مع  ف��ري��ق��ه  ت���ع����دل  ج�����زاء يف 
الدوري  يف  وان���درارز  ولفره�مبتون 
م�ن�ص�صرت  دف��ع  م�  امل��صي  االأ�صبوع 
ي��ون���ي��ت��د ال����ص���دار ب��ي���ن ي��دي��ن فيه 
ب�أ�صد العب�رات هذه الظ�هرة. وكتب 
م�صحوب�  تويرت  على  تعليق�  بوجب� 
ب�صورة له وهو يحمل طفله الر�صيع 
وخ��ل��ف��ه ����ص���ورة مل����رت���ن ل��وث��ر كينج 
“اال�ص�ءات العن�صرية تنم عن جهل 
و�صتحفزين  ق��وة  اأك���رث  و�صتجعلني 

على القت�ل من اأجل االأجي�ل 
الق�دمة«.

وت�بع “ع�ين اأ�صاليف 
واأب������������ئ�����������ي 

ه��ذا اجليل حرا  اأن يكون  اأج��ل  م��ن 
ويح�صل على حقه يف العمل والتنقل 
ومم����ر����ص���ة ك�����رة ال�����ق�����دم«. وذك�����رت 
و�ص�ئل اإعالم بريط�نية اأن م�ركو�س 
تعر�س  ب���وج���ب����  زم���ي���ل  را�����ص����ف����ورد 
اأه����در ركلة  اأن  ب��ع��د  اأي�����ص��� الإ����ص����ءة 
ال�صبت  ي��وم   1-2 ج��زاء يف الهزمية 
اأويل  وق����ل  ب���ال���س.  كري�صت�ل  اأم����م 
م�ن�ص�صرت  م���درب  �صول�ص�ر  ج��ون���ر 
ملزيد  بح�جة  الالعبني  اإن  يون�يتد 
م���ن احل��م���ي��ة م���ن ���ص��رك���ت مواقع 
التوا�صل االجتم�عي وو�صف االإ�ص�ءة 
ب�لقتل  وال���ت���ه���دي���دات  ال��ع��ن�����ص��ري��ة 

�صدهم ب�أنه� “حوادث خطرية«.
االأف������راد.  ح��م���ي��ة  “نريد  واأ�����ص�����ف 
عندم� يكون هن�ك تهديدات ب�لقتل 
وعن�صرية فهي مزاعم ج�دة وحوادث 
ت�صعر  االأح��ي���ن  بع�س  »يف  خ��ط��رية. 
ب���ل�����ص��ي��ق ل��ك��ن م���� ميكن 
اأن نفعله حي�ل ذلك يف 

م���ن�����ص�����ص��رت ي��ون���ي��ت��د؟ ال مي��ك��ن اأن 
مواقع  ا�صتخدام  من  العبين�  مننع 
لن�صر  نحت�ج  االجتم�عي.  التوا�صل 
الكلمة االإيج�بية والطيبة بدال من 
ذلك«. وت�بع “بول على م� يرام. اإن 
�صخ�صيته قوية وهذا يجعله اأقوى. 
ال ميكنني ت�صديق اأنن� نراوح مك�نن� 
وال نزال نتحدث عن هذه االأمور يف 
التوا�صل  م��واق��ع  »يف   .2019 ع���م 
لالأ�صخ��س  مي���ك���ن  االج���ت���م����ع���ي 
التخفي خلف هوي�ت غري �صحيحة 
وم��زي��ف��ة. ي��وج��د ال��ك��ث��ري م��ن اأويل 
ج��ون���ر ���ص��ول�����ص���ر ع��ل��ى ه���ذه املواقع 
لكني اأدرك اأنهم لي�صوا اأن�. يجب على 
ال�صلط�ت اأن جتد حال جت�ه كل من 
ين�صر هذه الكراهية. ن�صعر ب�الأ�صف 
جت����ه ه�����وؤالء ح���ق����«. وق����ل���ت �صركة 
�صيلتقون  عنه�  ممثلني  اإن  ت��وي��رت 
م�ن�ص�صرت  م�����ن  م���������ص����وؤول����ني  م�����ع 

)كيك. واأع�ص�ء يف منظمة  يون�يتد 
املن�ه�صة  ال��ري��ط���ن��ي��ة  اإت.اأوت( 
اأحدث  بوجب�  اأ�صبح  بعدم�  للتمييز 
عن�صرية  الإ�����ص�����ءة  ي��ت��ع��ر���س  الع����ب 
�ص�بق هذا  االإنرتنت. ويف وقت  عر 
ف��ران��ك الم��ب���رد مدرب  ال�صهر ح��ث 
التوا�صل  و�ص�ئل  �صرك�ت  ت�صيل�صي 
االج��ت��م���ع��ي ع��ل��ى ات���خ����ذ اإج�����راءات 
����ص���د م���ث���ل ه�����ذه ال���ت�������ص���رف����ت بعد 
تعر�س امله�جم ال�ص�ب ت�مي ابراه�م 
عقب  عن�صرية  الإ�ص�ءة  ع�م�(   21(
ك�أ�س  لقب  اللندين  الفريق  خ�ص�رة 
ليفربول.  اأم����م  االأوروب���ي���ة  ال�صوبر 
واأظ��ه��رت درا���ص��ة اأ���ص��درت��ه��� )كيك.

عن  تقريرا   159 تلقيه�  اإت.اأوت( 
التوا�صل  و�ص�ئل  عر  متييز  ح�الت 
االج��ت��م���ع��ي ع��ل��ى م�����ص��ت��وى درج����ت 
املو�صم  اإجن�����ل�����رتا  يف  امل����ح����رتف����ني 

امل��صي.

بوجبا يتعهد مبحاربة العن�ضرية من اأجل االأجيال القادمة

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥777 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
للقفز  خ��وذ  الري��صية؛  االأل��ع���ب  امل�صتخدمة يف  اخل��وذ  الري��صية؛  لالألع�ب  واقية  خ��وذ  واقية؛  خ��وذ  خ��وذ؛ 
واقية؛  عني  اأغطية  اإ�ص�ب�ت؛  وقوع  دون  للحيلولة  واقية  مالب�س  اجلب�ل؛  وت�صلق  للت�صلق  خوذ  ب�ملظالت؛ 
نظ�رات واقية؛ مالب�س واقية للت�صلق وت�صلق اجلب�ل؛ مالب�س واقية للقفز ب�ملظالت الداخلي واخل�رجي؛ 

مالب�س واقية )دروع للج�صم(.
الواق�عة ب�لفئة:  ٩

�صكل  و  مميز  ب�صكل  التينية  ب�أحرف  املكتوبة    «  CLYMB  « كلمة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
»Y« ل�صخ�س يحلق يف اجلو اأعلى احلرف

اال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥77٩ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اأحذية ت�صلق ت�صل  الت�صلق؛ قف�فيز؛  الراأ�س؛ مالب�س للمت�صلقني؛ مالب�س  اأغطية  القدم؛  املالب�س؛ لب��س 
للركبة؛ اأحذية ت�صلق؛ جوارب ري��صية؛ جوارب ت�صلق؛ مالب�س ري��صية؛ ملبو�ص�ت ري��صية؛ مالب�س للقفز 

ب�ملظالت؛ بذالت للقفز ب�ملظالت.
الواق�عة ب�لفئة:  ٢٥

�صكل  و  مميز  ب�صكل  التينية  ب�أحرف  املكتوبة    «  CLYMB  « كلمة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
»Y« ل�صخ�س يحلق يف اجلو اأعلى احلرف

اال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥7٩٦ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية 

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
اال�صطن�عية؛  الت�صلق  حوائط  اللعب؛  واأدوات  اللعب  اجلمن�زيوم؛  واأجهزة  اأدوات  ري��صية؛  واأجهزة  اأدوات 
الت�صلق؛ معدات  اإط���رات  الت�صلق؛  الداخلية؛ وحدات  الت�صلق احلجرية  الداخلية؛ حوائط  الت�صلق  حوائط 
الت�صلق؛ اأحزمة الت�صلق؛ االأحزمة امل�صتخدمة يف االألع�ب الري��صية؛ و�ص�ئد اال�صطدام للمت�صلقني؛ واقي�ت 
الكوع؛ واقي�ت الركبة؛ واقي�ت اجل�صم التي ت�صتخدم يف الري��صة؛ و�ص�ئد ت�صلق احلوائط احلجرية؛ معدات 
الري��صية؛  لالألع�ب  قف�فيز  ري��صية؛  معدات  الداخلي؛  ب�ملظالت  للقفز  ري���ح  اأن��ف���ق  املت�صلقني؛  تدريب 

مالب�س ري��صية واقية؛ حق�ئب للمعدات الري��صية.
الواق�عة ب�لفئة:  ٢8

�صكل  و  مميز  ب�صكل  التينية  ب�أحرف  املكتوبة    «  CLYMB  « كلمة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
»Y« ل�صخ�س يحلق يف اجلو اأعلى احلرف

اال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

املودعة حتت رقم: ٣1٥7٩8      بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
والرتفيهية  التدريبية  االأن�صطة  توفري  اال�صتجم�مية؛  امل��راف��ق  توفري  الري��صية؛  امل��راف��ق  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
جم�ل  يف  والتهذيب  التعليم  توفري  الري��صية؛  املجمع�ت  توفري  الرتفيهية؛  املجمع�ت  توفري  والثق�فية؛  والري��صية 
وتنظيم  تعليمية  اأو  ثق�فية  لغ�ي�ت  املع�ر�س  وتنظيم  واالجتم�ع�ت  واملوؤمترات  الدرا�صية  واإدارة احللق�ت  تنظيم  الرتفيه؛ 
امل�ص�بق�ت  تنظيم  ال��ري������ص��ي؛  ال��رتف��ي��ه  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ة؛  الفع�لي�ت  تنظيم  ال��رتف��ي��ه��ي��ة(؛  اأو  )التعليمية  امل�ص�بق�ت 
ال�صخور؛  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  ال�صن�عية؛  ال�صخور  ت�صلق  م��راف��ق  ت��وف��ري  الري��صية؛  الفع�لي�ت  تنظيم  الري��صية؛ 
الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  للقفر  الري�ح  اأنف�ق  الداخلي؛ توفري  ب�ملظالت  القفز  ب�ملظالت؛ توفري خدم�ت  القفز  خدم�ت 
خدم�ت  الداخلي؛  ال�صخور  وت�صلق  الداخلي  ب�ملظالت  للقفز  التدري�س  خدم�ت  الري��صية؛  لالأن�صطة  والتعليم  التدريب 
مع�صكرات  خ��دم���ت  ال��ل��ي���ق��ة؛  �صفوف  اإدارة  )ال��ت��دري��ب(؛  التوجيه  احل��ف��الت؛  تخطيط  خ��دم���ت  ال��ري������ص��ي��ني؛  الكب�تن 
امل�صرحية  العرو�س  وتقدمي  اإن��ت���ج  والرتفيه؛  اال�صتجم�م  مرافق  وت�صغيل  توفري  الري��صية؛  امل��ع��دات  ت�أجري  العطالت؛ 
فيه�  ي�ص�رك  التي  والفع�لي�ت  امل��رح  واأي���م  واالختب�رات  واالألع�ب  امل�ص�بق�ت  تنظيم  الفنية؛  والعرو�س  احلية  والتمثيلي�ت 

 اجلمهور؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
41 الواق�عة ب�لفئة:  

تتكون العالمة من كلمة » CLYMB » املكتوبة  ب�أحرف التينية ب�صكل مميز و �صكل ل�صخ�س يحلق يف  و�صف العالمة:  
»Y« اجلو اأعلى احلرف

اال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له ب�لريد امل�صجل 

للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  ٢1 اأغ�صط�س ٢٠1٩ املودعة حتت رقم: ٣1٥8٠٣ 
ت�ريخ اإيداع االأولوية  

ب��ص��م: مريال الإدارة االأ�صول ذ.م.م 
وعنوانه:مبنى / �صركة الدار العق�رية �س م ع )HQ(، �ص�طئ الراحة، اأبوظبي، االم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
االإق�مة  خدم�ت  الفندقية؛  املنتجع�ت  خدم�ت  )املوتيالت(؛  ال�صغرية  الفن�دق  خدم�ت  الفن�دق؛  خدم�ت 
الك�فهي�ت؛  وال�����ص��راب؛  الطع�م  توفري  ال�صي�فة؛  خ��دم���ت  وامل���وؤمت���رات؛  امل��ع���ر���س  م��راف��ق  توفري  امل��وؤق��ت��ة؛ 
املط�عم؛ خدم�ت مط�عم  الق�ع�ت؛ خدم�ت  التموين )ب�لطع�م وال�صراب(؛ خدم�ت  الك�فيرتي�ت؛ خدم�ت 
الوجب�ت اخلفيفة؛ خدم�ت رده�ت الطع�م ومط�عم طلب الطع�م لتن�وله خ�رج�؛ توفري من�ص�ت امتي�زات 
داخ��ل جممع  وال�����ص��راب  الطع�م  داخ��ل جممع جت��زئ��ة؛ توفري  وال�����ص��راب  الطع�م  وال�����ص��راب؛ توفري  الطع�م 
واأرا�صي  العطالت  مع�صكرات  توفري  خ��دم���ت  ترفيهي؛  جممع  داخ��ل  وال�����ص��راب  الطع�م  توفري  ري������ص��ي؛ 

 املخيم�ت؛ توفري املعلوم�ت واال�صت�ص�رات والن�ص�ئح املتعلقة ب�خلدم�ت املذكورة اأعاله. 
الواق�عة ب�لفئة:  4٣

�صكل  و  مميز  ب�صكل  التينية  ب�أحرف  املكتوبة    «  CLYMB  « كلمة  من  العالمة  و�صف العالمة:  تتكون 
»Y« ل�صخ�س يحلق يف اجلو اأعلى احلرف

اال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة االقت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لريد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل ٣٠ يوم�ً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 1٣٥٢٢٥
ب��ص��م: فريزرز بروبرتي ليمتد

وعنوانه: 4٣8 الك�ص�ندرا رود، #٢1-٠٠ الك�ص�ندرا بوينت، 
�صنغ�فورة 11٩٩٥8، �صنغ�فورة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع/اخلدم�ت    
٣٦ الواق�عة ب�لفئة:  

بت�ريخ: 11/٢٠11/1٠ وامل�صجلة حتت رقم1٦1٠٩٠ 
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

 ٢٠٢٩/1٠/ 11 وحتى ت�ريخ:  احلم�ية يف   11 /1٠/٢٠1٩  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 1٣٥٢٢٦
ب��ص��م: فريزرز بروبرتي ليمتد

وعنوانه:4٣8 الك�ص�ندرا رود، #٢1-٠٠ الك�ص�ندرا بوينت، �صنغ�فورة 11٩٩٥8، �صنغ�فورة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع/اخلدم�ت    

الواق�عة ب�لفئة:  4٣
بت�ريخ: 11/٢٠11/1٠ وامل�صجلة حتت رقم1٥٦٢7٣ 

انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 
 ٢٠٢٩/1٢ /٠7 وحتى ت�ريخ:  احلم�ية يف  ٢7 /1٠/٢٠1٩  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 1٢٩٦81
ب��ص��م: فريزرز بروبرتي ليمتد 

 ،11٩٩٥8 �صنغ�فورة  بوينت،  الك�ص�ندرا   ٢-٠٠1# رود،  الك�ص�ندرا   4٣8 وعنوانه: 
�صنغ�فورة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع/اخلدم�ت    
٣٦ الواق�عة ب�لفئة:  

بت�ريخ: ٢٠11/1٠/٩ وامل�صجلة حتت رقم1٥٥٣4٣ 
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

 ٢٦ /٢٠٢٩/٠٥ وحتى ت�ريخ:  احلم�ية يف  ٢٦ /٢٠1٩/٠٥  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 1٢٩٦8٢
ب��ص��م: فريزرز بروبرتي ليمتد 

 ،11٩٩٥8 ���ص��ن��غ���ف��ورة  ب��وي��ن��ت،  ال��ك�����ص���ن��درا   ٢-٠٠1# رود،  ال��ك�����ص���ن��درا   4٣8 وع��ن��وان��ه: 
�صنغ�فورة

وذلك لتمييز الب�ص�ئع/اخلدم�ت    
4٣ الواق�عة ب�لفئة:  

بت�ريخ: ٢٠11/1٠/٩ وامل�صجلة حتت رقم1٥٥٣44 
انته�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

 ٢٦ /٢٠٢٩/٠٥ وحتى ت�ريخ:  احلم�ية يف ٢٦ /٢٠1٩/٠٥  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  27  اأغ�شط�س  2019 العدد 12716 



تتعافى من ال�ضرطان مبعجزة لتدخل القف�س الذهبي
متكنت �ص�بة اأمريكية من “حتقيق معجزة” خالل ثالثة �صهور، 
لتنجز حلمه� يف دخول القف�س الذهبي مع �صريكه� حي�ته� وهي 

ب�صحة وع�فية.
اأندر�صون،  اأن كري�صتين�  “مريور” الريط�نية  واأ�صحت �صحيفة 
يف  ب�صرط�ن  اإ�ص�بته�  بنب�أ  علمت  ك�نت   ،24 العمر  من  تبلغ  التي 

الدم�غ قبل نحو 90 يوم� من موعد حفل زف�فه�.
ك�ليفورني�  بوالية  دييغو  �ص�ن  مدينة   يف  الق�طنة  الفت�ة  وق�لت 
ب��وج��ود ورم يف دم�غه� حجمه  اأخ��روه���  االأط��ب���ء  اأن  االأم��ريك��ي��ة 
امل��صي  م�يو  �صهر  يف  امل�صت�صفى  راجعت  اأن  بعد  وذل��ك  بو�صتني، 

عقب �صعوره� بدوران قوي وتقيوء �صديد.
وت�بعت ق�صته�: “ ط�لبني االأطب�ء ب�خل�صوع لعملية ع�جلة قبل 
ا�صتمرت ثم�ين  اأجريت عملية جراحية  اأفقد حي�تي، وعنده�  اأن 

�ص�ع�ت«.
وزادت: “ خم�ويف مل تكن ب�صبب اجلراحة، ولكن ك�نت تتعلق فيم� 

اإذا كنت ق�درة على التع�يف واللح�ق مبوعد زف�يف«.
اإذا ك�ن �صيق�س  اأنه� �ص�ألت طبيبه� قبل اجلراحة، عم�  واأو�صحت 
�صعره� خالل العملية، مم� جعل االأخري يحر�س على اإزالة جزء 
�صغري من ال�صعر، اإذ جرت الع�دة اأن يتم حلق �صعر املري�س ب�لك�مل 

قبل هكذا نوع من العملي�ت.
وعقب اجلراحة ب��صرت كري�صتين� عالج� طبيعي� على الفور، لتعلم 
اأداة خ��صة مل�ص�عدته�  اأن ت�صتخدم  اأخرى، فك�ن عليه�  امل�صي مرة 
االأح��ي���ن حتى ال  الكثري من  ك�نت تخفيه� يف  لكنه�  ال�صري،  على 
امل�صي  من  تتمكن  حتى  فقط،  قدميه�  على  وتعتمد  عليه�،  تعت�د 

ب�صورة طبيعية يف اليوم املوعود.
وق�لت كري�صتين�: “كنت �ص�أزحف اإىل املمر اإذا مل اأكن ق�درة على 
امل�صي، متكنت من حتقيق حلمي و�صرت يف املمر، لقد متكنت من 

فعله� يف حفل زف�يف يوم 10 اأغ�صط�س اجل�ري”.

»اأمي ال متوتي«.. جرمية قتل م�ضورة تهز تركيا
اأث�رت جرمية قتل امراأة تركية على يد طليقه� اأم�م ابنته� غ�صب� 
على  اجل��رمي��ة  فيديو  ن�صر  اأع��ق���ب  يف  خ�صو�ص�  تركي�،  يف  ع���رم��� 

و�ص�ئل التوا�صل االجتم�عي .
اأمينة  ويف الت�صجيل امل�صور للجرمية ي�صمع �صوت املراأة الرتكية 
بولوت، الب�لغة من العمر 38 ع�م�، وهي تقول البنته� ال�صغرية، 

فيم� الدم�ء تغطيه� “ال اأريد اأن اأموت«.
ويف تلك اللحظة ي�صمع �صوت االبنة، الب�لغة من العمر 10 اأعوام 
وهي تقول الأمه� التي حتت�صر “رج�ء.. ال متوتي ي� اأمي”، وفق� 

مل� ذكرته �صحيفة “ديلي نيوز حرييت” الرتكية.
االأن��صول،  و�صط  كرييك�ليه  مبدينة  مقهى  يف  اجلرمية  ووقعت 
ال�ص�بق على طعن طليقته  الزوج  اأقدم  اأغ�صط�س، عندم�   18 يوم 
اأمينة حتى املوت. وتوفيت اأمينة بولوت يف امل�صت�صفى يف وقت الحق 
مت�أثرة ب�لطعن�ت التي وجهه� اإليه� زوجه� ال�ص�بق، الذي ك�نت قد 
طلقته قبل 4 �صنوات. وق�ل الق�تل والزوج ال�ص�بق، فيداي ب�ران، 
لل�صرطة اإنه اأقدم على قتل مطلقته طعن� ب�صكني ك�ن يحمله معه 
دائم�. واأ�صبح ا�صم اأمينة بولوت مو�صوع� ع�ملي� ومن بني االأكرث 
اأموت” على  اأن  اأري��د  “ال  ت��داوال على تويرت، كم� مت تن�قل و�صم 

نط�ق وا�صع على و�ص�ئل التوا�صل االجتم�عي.
جتمع  اأغ�صط�س،   23 يف  االإن���رتن���ت،  على  الفيديو  ع��ر���س  وب��ع��د 
ع�صرات املتظ�هرين يف الع��صمة اأنقرة للتنديد ب�جلرمية الب�صعة، 
فيم� �ص�رع م�صوؤولون، مبن فيهم وزير العدل الرتكي عبد احلميد 
القدم  كرة  واأندية  امل�ص�هري  احل���ل مع  اإدانته� وكذلك  اإىل  غ��ول، 

مثل فريق ب�صكت��س.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ضنجاب عمره 230 مليون �ضنة
عرث علم�ء االإح�ثة )االأحفورات( يف االأرجنتني على حيوان يبلغ طوله 25 �صنتيمرتا ي�صبه ال�صنج�ب ك�ن يعي�س يف 

املنطقة قبل 231 مليون �صنة، بح�صب م� ك�صف فريق من العلم�ء.
الر�صوم  الع�صري يف فيلم  الذي يع�ين من احلظ  “�صكرات”،  ب�ل�صنج�ب  ال�صبيه  ووفق� للعلم�ء، ف�إن هذا احليوان 
230 مليون �صنة، واأطلق عليه  اأكرث من  اأيج(، ع��س يف الع�صر الرتي��صي قبل  املتحركة “الع�صر اجلليدي” )اآي�س 

ا�صم “ب�صودوثرييوم اأرجنتينو�س«.
وك�ن ع�مل االإح�ثة، والب�حث يف معهد ومتحف العلوم الطبيعية بج�معة �ص�ن خوان، ريك�ردو م�رتينيز قد اكت�صف 
2006، وفق م�  “اإي�صت�صيغواال�صتو” يف مق�طعة �ص�ن خوان غربي االأرجنتني يف الع�م  بق�ي� ال�صنج�ب يف منطقة 

ذكرت ج�معة ال م�ت�نزا يف الع��صمة االأرجنتينية بوينو�س اأيري�س عر ح�ص�به� يف “تويرت«.
االأ�صو�صيتد  “بلو�س وان” العلمية، كم� ذكرت وك�لة  اأعم�ل ريك�ردو م�رتينيز منذ فرتة وجيزة يف جملة  ون�صرت 

بر�س.
ونقلت جمجمة “ب�صودوثرييوم اأرجنتينو�س” اإىل كلية ج�ك�صون للعلوم اجليولوجية يف ج�معة تك�ص��س لتحليله� 
جدا  طويل  خطم  لديه  ك���ن  النوع  “هذا  اإن  م�رتينيز  وق���ل  رو.  وتيموثي  واال���س  ريت�صل  الب�حثني  مع  ب�لتع�ون 
وم�صطح، كم� اأني�به ك�نت طويلة جدا”، م�صريا اإىل هذا يجعله “ي�صبه اإىل حد بعيد” ال�صنج�ب “�صكرات”، م�صريا 

اإىل اأنه بلغ به االأمر اأن فكر يف اإطالق ا�صم “�صكرات” على ذلك احليوان.
وبح�صب العلم�ء، ك�ن هذا ال�صنج�ب، الذي ع��س يف بيئة اأكرث دفئ�، يقت�ت على احل�صرات واحليوان�ت االأ�صغر منه.
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حتول ع�ضقها للمو�ضيقى اإىل عمل يدّر االآالف
مو�صيقية  جل�صة  اإىل  ال�صغ�ر  اأطف�له�  هيوود  ف�ني�ص�  ا�صطحبت  عندم� 

حملية، �صعرت بخيبة اأمل الأنهم ف�صلوا يف االندم�ج مع هذه التجربة. 
احل�دثة التي وقعت يف 2004، ك�نت نقطة البداية ب�لن�صبة لل�صيدة ف�ني�ص�، 
الر�صع  االأط��ف���ل  ت���درب  �صركة  وه��ي  ميوزك”،  م�يت�س  “تيني  الإط���الق 

واالأطف�ل يف �صن م� قبل املدر�صة على املو�صيقى.
“اأردت دمج االأطف�ل ال�صغ�ر مع مواد جديدة وممتعة،  واأو�صحت ف�ني�ص� 
املو�صيقى م��دى احل��ي���ة. وق���ررت يف تلك  ت��زرع يف نفو�صهم ح��ب  اأن  ميكن 

املرحلة ت�أ�صي�س عملي اخل��س«.
وم� يجعل “تيني م�يت�س ميوزك” فريدة من نوعه�، هو اأن جميع االأغ�ين 

اأ�صلية مت�م�ً ويتم ت�صجيله� بوا�صطة مو�صيقيني اأحي�ء.
تقول ف�ني�ص� اأنه� مل تكن متلك اأي متويل يف البداية، وعلى مدار ثم�نية 
اأ�صهر، كتبت 36 اأغنية اأ�صلية، ولكن مل يكن لديه� امل�ل لت�صجيله�، لذلك، 
ا�صتغلت �صالته� يف �صن�عة املو�صيقى، فوالده� هو ع�زف الرتامب كري�س 
اأن يتم دفع رواتبهم  �صميث، واأقنع املو�صيقيني بتقدمي خدم�تهم، ب�صرط 

مبجرد قي�م ال�صركة بتجميع املوارد امل�لية الالزمة.
ويف كل اأ�صبوع من اأي�م العطلة ال�صيفية، ك�نت تعقد جل�صة ملدة ن�صف �ص�عة 
لنحو 40 طفاًل، مق�بل 4 جنيه�ت ا�صرتلينية )5.4 دوالرات( لكل طفل. 
ذلك  بعد  واخ��ت���رت  للمو�صيقيني.  للدفع  امل���ل  جمع  على  ذل��ك  و�ص�عده� 
م�صتغلة  املتحدة،  اململكة  اأنح�ء  جميع  يف  العطالت  حدائق  على  الرتكيز 
من  ج��داً  القليل  �صوى  يكن هن�ك  فيه�، حيث مل  الرتفيه  �صعف خي�رات 

العرو�س املقدمة لالأطف�ل دون �صن اخل�م�صة يف هذه االأم�كن.

دولة حتتجز طائرة بعد »�ضكوى مزارع«
ق�صت حمكمة علي� يف جنوب اأفريقي� ب�حتج�ز ط�ئرة اإيرب��س ت�بعة ل�صركة 
الطريان التنزانية )اإير تنزاني�(، بعدم� وردت �صكوى من مزارع متق�عد، يف 

ق�صية قد ت�صبب اأزمة دبلوم��صية بني البلدين.
التحفظ  اأف��ري��ق��ي���، فقد مت  ج��ن��وب  ع��ن حم���م يف  روي���رتز  نقلت  وح�صبم� 
الوطنية  الطريان  �صركة  ت�صت�أجره�   ”300-220“ اإيرب��س  ط�ئرة  على 
التنزانية، يف جوه�ن�صرغ، بعدم� ق�ل مزارع متق�عد، يف �صكواه، اإن حكومة 

تنزاني�  مل تدفع له تعوي�ص� م�صتحق�.
مليون   33 مببلغ  ملوكله  مدينة  التنزانية  احلكومة  اأن  املح�مي  واأ���ص���ف 

دوالر، اإ�ص�فة للفوائد تعوي�ص� عن م�ص�درة اأر�صه يف تنزاني�.
على  ا�صتولت  التنزانية  احل��ك��وم��ة  اأن  حملية  �صحفية  ت��ق���ري��ر  وك�صفت 
اأرا�س �ص��صعة خ��صة ب�ملزارع. ويف بي�ن �صدر اجلمعة، ق�لت “اإير تنزاني�” 
“ب�صبب ظ��روف غري  ال��رح��الت  تعديالت على ج��دول  اإج���راء  تتوقع  اإنه� 
نحو  بعد  الواقعة  وت�أتي  اأخرى.  تف��صيل  اأي  تقدم  مل  لكنه�  متوقعة”، 

�صهرين من تد�صني ال�صركة التنزانية خدم�ته� اإىل جنوب اأفريقي�.

اأول فندق م�ضتوحى 
من حرب النجوم

ع���ن مفهوم  اأخ������رياً  ك�����ص��ف��ت دي�����زين 
امل�صتوحى  ال���ق����دم  ل��ف��ن��دق��ه���  ج��دي��د 
اأف���الم ح��رب ال��ن��ج��وم يف  م��ن �صل�صلة 
لل�صيوف  مي��ك��ن  ح��ي��ث  اأورالن����������دو، 
من  ع���مل  يف  غ�مرة  لتجربة  احلجز 
ال�����ص��ح��ر واخل����ي�����ل.  و���ص��ي��ت��م افتت�ح 
التجربة اجلديدة ب�لك�مل يف منتجع 
والت ديزين وورلد، بينم� تعد ديزين 
بتجربة عطلة جديدة من نوعه�، يف 
ا�صم  ال���ذي يحمل  اجل��دي��د  ال��ف��ن��دق 
�صت�ركروزر.   غ�الكتيك  وورز:  �صت�ر 
ت�صجيل  م���ن  ال�����ص��ي��وف  و���ص��ي��ت��م��ك��ن 
ت�صتغرق  ال��ت��ي  ل��ل��م��غ���م��رة  ال��و���ص��ول 
ل��ي��ل��ت��ني، ح��ي��ث ي�����ص��ك��ل��ون ج�����زءاً من 
مع  التف�عل  وميكنهم  غ���م��رة  ق�صة 
الق�ص�س  يف  وامل�ص�ركة  ال�صخ�صي�ت، 
ب�لطبع  وك�����ذل�����ك  ح����ول����ه����م،  م�����ن 
للفندق،  املذهل  ب�لديكور  اال�صتمت�ع 
بح�صب �صحيفة مريور الريط�نية. 
ب��ه��ذا احل�����دث، ك�صفت  ول��الح��ت��ف���ل 
يف  فنية  فكرة  اأول  ع��ن  اأي�ص�ً  دي��زين 
الف�ص�ئية،  امل��رك��ب��ة  ب�صع�ر  ال��ف��ن��دق 
ه�ل�صيون.  ا���ص��م  حت��م��ل  �صفينة  م��ع 
اأي�ص�ً  ال��ت��ج���ري��ة  ال��ع��الم��ة  وع��ر���ص��ت 
جم���م���وع���ة م����ن ال����ن����م�����ذج، وامل����زي����د 
م��ن ال��ف��ن��ون امل��رئ��ي��ة وال��ت�����ص��وري��ة يف 
اجلمعة  ي��وم  افتتح  ال���ذي  معر�صه� 
اأغ�صط�س )اآب( اجل�ري. وهن�ك   23
والتي  امل��ث��رية،  العرو�س  م��ن  الكثري 
يف  دي��زين  حدائق  يف  افتت�حه�  �صيتم 
جميع اأنح�ء الع�مل، على �صبيل املث�ل، 
من املقرر اأن حت�صل حدائق ديزين يف 
حتت  جديدة  اأر���س  على  ك�ليفورني� 
عنوان م�رفل، يف حني �صت�صهد والت 
ديزين ب�ري�س تو�صعة لت�صمل من�طق 
وال���ع���دي���د من  وورز  و���ص��ت���ر  م����رف���ل 

من�طق اجلذب ال�صي�حي اجلديدة.

»اأجنيل هاز فولن« يت�ضدر 
اإيرادات ال�ضينما 

“�صقوط  ت�صدر فيلم االإث�رة واحلركة اجلديد 
ال�صينم�  مالك” “اأجنيل ه�ز فولن” اإي���رادات 
اأمريك� ال�صم�لية يف مطلع االأ�صبوع م�صجال  يف 

21.3 مليون دوالر.
والفيلم بطولة جريارد بتلر ومورج�ن فرمي�ن 
وج�دا بينكيت �صميث والن�س ريديك ومن اإخراج 

ريك روم�ن وو.
طيبون”  “اأوالد  ال��ك��وم��ي��دي  الفيلم  وت��راج��ع 
)جود بويز( من املركز االأول اإىل املركز الث�ين 

م�صجال 11.8 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ج�كوب ترميبالي وكيث ولي�مز 
وب��رادي نون ومويل ج��وردون ومن اإخ��راج جني 

�صتوبنيت�صكي.
“الف�ئز”  اجل���دي���د  ال���درام���ي  ال��ف��ي��ل��م  واح���ت���ل 
مليون   8.2 حمقق�  الث�لث  املركز  )اأوف��رك��م��ر( 

دوالر .
والفيلم بطولة األيك�س كندريك وبري�صيال �صرير 

و�ص�ري ريجبي ومن اإخراج األيك�س كندريك.

تك�ضب اآالف الدوالرات بف�ضل بدانتها       
تك�صب امراأة بريط�نية م� يقرب من 1000 دوالر �صهري�ً 
مواقع  على  ون�صره�  فيديو  مق�طع  ت�صجيل  طريق  عن 
التوا�صل االجتم�عي، تقوم خالله� بتن�ول كمي�ت كبرية 
م��ن ال��ط��ع���م.  اأ���ص��ب��ح��ت ه��ي��زل )29 ع���م���ً( م��ن مدينة 
ن��صفيل، جنمة على االإنرتنت بف�صل بدانته� التي ك�نت 
اع��ت���د زم��الوؤه��� يف  اإذ  اإزع����ج �صديد له�،  ي��وم مبعث  ذات 

املدر�صة على ال�صخرية منه�. 
“اأ�صعر  اجل���دي���دة  مهنته�  ع��ل��ى  م��ع��ل��ق��ة  ه��ي��زل  وت���ق���ول 
اأن لدي كر�س كبري  ب�الإيج�بية والقوة. على الرغم من 
اأخ��ج��ل م��ن مظهر ج�صمي،  اأع���د  اأن��ن��ي مل  اإال  وم��رته��ل، 
ع�ماًل  كونه  عن  عو�ص�ً  يل  حتفيزي  ع�مل  اإىل  وحّولته 
كثرية  اإع���ج����ب  ر���ص���ئ��ل  “تلقيت  واأ����ص����ف���ت  حم���ب���ط����ً«. 
حتى  االإل���ك���رتوين،  وال��ري��د  التعليق�ت  ع��ر  مبظهري 
املت�بعني من الرج�ل قدموا عرو�س زواج يل.  اأن بع�س 

اأ�صعر ب�لثقة واالرتي�ح اأكرث من اأي وقت م�صى«.
وحّفزت هيزل الكثري من املت�بعني على �صراء اأنواع الطع�م 
ال�صعرات  من  الكثري  على  حتتوي  والتي  تتن�وله�  التي 
وفق  الد�صمة،  والوجب�ت  واجلنب  البيتزا  مثل  احلرارية 

م� نقلت �صحيفة ديلي ميل الريط�نية. 

الرومن�ضية قد تكون �ضببًا يف التعا�ضة الزوجية
االجتم�عي  النف�س  علم  جملة  يف  ن�صرت  لدرا�صة  وف��ق���ً 
ي�����ص��ت��م��رون يف  االأزواج  ال��ك��ث��ري م���ن  ف�����إن  ال��ري��ط���ن��ي��ة، 
عالق�تهم رغم عدم �صع�دتهم مع ال�صريك، وذلك ب�صبب 
بدافع  لال�صتمرار  تدفعهم  التي  املفرطة  رومن�صيتهم 
احل��ب ف��ق��ط.  وت��ق��ول ال��درا���ص��ة اإن م�ص�عر احل��ب جت�ه 
ال�صريك ال تعني ب�ل�صرورة ال�صعور ب�ل�صع�دة، واإن البق�ء 
مع ال�صريك بدافع الرومن�صية واحلب جت�هه قد يكون 
ع�ماًل ه�م�ً يف التع��صة الزوجية.  وق�لت موؤلفة الدرا�صة 
عن  الر�ص�  بعدم  الكثريون  ي�صعر  “قد  جويل:  �ص�م�نث� 
وعلى  لهم،  حبهم  رغ��م  ب�ل�صريك  عالقتهم  ا�صتمرارية 
الزوجية  ي�صتمرون يف عالقتهم  ف�إنهم  ذلك  الرغم من 
اإر����ص����ء ل��ه��م«. وب��ح�����ص��ب اخل����راء ف����إن ات��خ���ذ مب�درات 
االنف�ص�ل مع احلبيب لي�س ب�ملهمة ال�صهلة، ف�إذا ك�ن اأحد 
�صعيد،  غري  االآخ��ر  والطرف  ب�لعالقة  �صعيداً  الطرفني 

ف�صي�صبح من ال�صعب اإيج�د حل لهذه امل�صكلة. 
وت��ق��ول درا����ص����ت اأخ�����رى، ب�����أن م��ق��دار امل�����ص���ع��ر والوقت 
ا�صتمرارية  حت���دد  ع��وام��ل  مت��ث��ل  ال��ع��الق��ة  يف  امل�صتثمر 
العالقة  تن�ص�أ يف  �صلبية قد  اأي م�ص�عر  ف���إن  ال��زواج، لذا 
قد توؤدي اإىل تع��صة اأحد الطرفني اإن مل يكن را�صي�ً عن 
ا�صتمراريته� وي�صعر بعدم املقدرة على االنف�ص�ل، وفق م� 

نقلت �صحيفة ت�ميز اأوف اإندي�. 

مقتل عرو�ضني يف حادث مروع
يف ح���دث م�أ�ص�وي يثري احل��زن، لقي زوج���ن �ص�ب�ن من 
اإث����ر ح����دث���ة �صري  االأم���ريك���ي���ة حتفهم�  ت��ك�����ص������س  والي����ة 
م�  وف��ق  زواجهم�،  من  قليلة  دق�ئق  بعد  وقعت  مروعة، 
ذكر موقع “�صي اإن اإن«. وق�ل امل�صدر اإن ه�ريل مورغ�ن 
ب����ودرو )20 ع���م���( لفظ�  )19 ع���م���( وزوج��ت��ه ري���ن��ون 
مدينة  من  القريبة  اأوراجن،  بلدة  يف  االأخ��رية  اأنف��صهم� 

بومونت يف والية تك�ص��س. ممثلة بوليوود كارينا كابور خان تقدم زيا للم�سممني غوري وكانيكا خالل عر�ض لالأزياء يف اأ�سبوع اأزياء لكمي 2019 يف مومباي. ا ف ب

»حقيبة �ضرية« ترافق امللكة 
اإليزابيث وت�ضارلز ووليام 

الدول  روؤ���ص���ء  ي�صطحب  م���  غ�لب� 
�صرية،  و”اأ�صي�ء”  حق�ئب  وق�دته� 
�صواء يف  اخل���رج  اإىل  �صفرهم  اأث��ن���ء 
زي�رات ر�صمية اأو غريه�، ال يعرفه� 

اإال اأقرب املقربني اإليهم.
ي��ن��ط��ب��ق ع���ل���ى ملكة  االأم��������ر ذات�������ه 
الث�نية، وكذلك  اإليزابيث  بريط�ني� 
اأي ويل  امل��ب������ص��ري��ن،  ع��ل��ى ورث��ت��ه��� 
ابنه  وكذلك  ت�ص�رلز،  االأمري  العهد 
على  الث�لث  بو�صفه  ول��ي���م  االأم���ري 
ولكن  ال��ري��ط���ين.  العر�س  ترتيب 
م� هو ال�صيء الذي ينبغي عليهم اأن 
ي���أخ��ذوه يف كل م��رة ي�ص�فرون فيه� 
ال�صوؤون  يف  اخل��ب��ري  اخل������رج؟  اإىل 
يك�صف  الرك����وم����ب  دن���ك����ن  امل��ل��ك��ي��ة 
احل��ق��ي��ق��ة، وي���ق���ول اإن����ه ي��ج��ب على 
ت�ص�رلز  واالأمريين  اإليزابيث  امللكة 
“بنودا”  معهم  يحملوا  اأن  وول��ي���م 
عند �صفرهم اإىل اخل�رج ال�صتخدامه 
امللكة  وتعتر  ال��ط��وارئ.  ح���الت  يف 
اإل��ي��زاب��ي��ث ال��ث���ن��ي��ة واح���د م��ن اأكرث 
روؤ����ص����ء وق������دة ال�����دول ���ص��ف��را حول 
الع�مل، وقد زارت معظم دول الع�مل 
منذ توليه� العر�س يف الع�م 1952. 
لكن ب�صبب موقعه� ومك�نته� الب�رزة 
على راأ�س الع�ئلة امللكية، ف�إنه ينبغي 
على امللكة واالأمري ت�ص�رلز واالأمري 
دائم�  ح�����ص��ول��ه��م���  ����ص���م����ن  ول����ي�����م 
بدم�ئهم”  م��ل��ي��ئ��ة  “حقيبة  ع��ل��ى 
الطوارئ.  ح���ل��ة  يف  ال���ص��ت��خ��دام��ه��� 
واأو�����ص����ح الرك���وم���ب يف ح���دي���ث مع 
اإذا  اأن��ه  امللكي”  ال�صندوق  “ي�هو! 
“ف�إن الطبيب  ك�نت امللكة يف جولة 
معه  ي�صطحب  لهم  امل��راف��ق  امللكي 
ح��ق��ي��ب��ة م��ل��ي��ئ��ة ب���دم����ئ���ه���م.. فقط 
�صيء  ح���دوث  ح���ل��ة  يف  لال�صتخدام 

م�«.

يريدان مربية حتول طفلتهما اإىل جنمة يوتيوب
اأعلن زوج�ن بريط�ني�ن عن ا�صتعدادهم� لدفع 
الأي  �صنوي�ً  اأمريكي  دوالر   40000 يبلغ  رات��ب 
من  الب�لغة  ابنتهم�  م�ص�عدة  ميكنه�  مربية 

العمر 8 �صنوات لت�صبح جنمة على يوتيوب. 
ول���ن ت��ك��ون امل��ر���ص��ح��ة ال��ن���ج��ح��ة م��ت��م��ر���ص��ة يف 
جم�ل رع�ية االأطف�ل فح�صب، بل يجب عليه� 
مق�طع  ت�صجيل  يف  وم�ص�عدته�  الطفلة  دع��م 
على  ون�صره�  به� وحتريره�  اخل��صة  الفيديو 

موقع يوتيوب. 
اأثن�ء  اإىل مهمته� يف م�ص�عدة الطفلة  واإ�ص�فة 
املربية  �صيتعني على  الفيديو،  ت�صجيل مق�طع 
واإي�ص�له�  املدر�صة  اإىل  للذه�ب  الطفلة  اإع��داد 
عودة  قبل  له�  ال��ط��ع���م  وحت�صري  ال��ب��ي��ت،  اإىل 
وال��دي��ه��� م��ن العمل م�����ص���ء.  وي��ق��ول الزوج�ن 
اللذان مل يتم الك�صف عن هويتهم�، يف اإعالن 
على موقع “ت�ص�يلد كري” االإلكرتوين، ب�أنهم� 

فهم�  ل��ذا  ابنتهم�،  م�ص�عدة  كيفية  يجهالن 
ب�خلرة  يتمتع  �صخ�س  ت��وظ��ي��ف  يف  ي��رغ��ب���ن 
جم�ل  اإىل  اإ�ص�فة  االأط��ف���ل  تربية  يف  الك�فية 

الن�صر على موقع يوتيوب. 
اإىل  طفلتهم�  حت��وي��ل  اإىل  ال���زوج����ن  وي��ه��دف 
جن��م��ة ع��ل��ى ي��وت��ي��وب، وخ������ص��ة ب���أن��ه��� �صغوفة 
املوقع وهي تقدم  بتحميل مق�طع فيديو على 
درو�ص�ً يف املكي�ج والغن�ء. وبح�صب الوالدين، ف�إن 
مق�طع الفيديو التي تن�صره� ال�صغرية بح�جة 
اإىل املزيد من اخلرة واالأفك�ر اجلديدة لتلقى 
املزيد من الرواج بني مت�بعي و�ص�ئل التوا�صل 
كونواي  ريت�ص�رد  ق�ل  جهته  من  االجتم�عي.  
موؤ�ص�س موقع “ت�ص�يلد كري” االإلكرتوين، ب�أنه 
�صعيهم�  يف  اال�صتمرار  على  ال��وال��دي��ن  ي�صجع 
مل�ص�عدة طفلتهم� يف حتقيق حلمه�، بح�صب م� 

نقلت �صحيفة ديلي ميل الريط�نية. 

تايلور �ضويفت تخرج عن �ضمتها
على الرغم من مرور �صنتني على اأكر ف�ص�ئح هوليوود وهي ف�صيجة 
عن  �صويفت   الع�ملية  ت�يلور  النجمة  خرجت  وين�صت�ين ،  املنتج  ه�ريف 

�صمته� وك�صف عن راأيه� ب�ملو�صوع.
اىل  ميل” الريط�نية  “ديلي  ل�صحيفة  ت�صريح  يف  اأ�ص�رت  �صويفت 
“م� زلت  اأن ه�ريف مل يفعل اأبداً اأي �صيء الإحل�ق االأذى به� �صخ�صي�ً 
اأعتقد اأن الن�ص�ء الالتي قمن مبق��ص�ته يقلن احلقيقة.. اأعتقد اأنه 

ا�صتهدف ال�صح�ي� عن ق�صد«.
املو�صيقي  املن�صق  ي��د  على  للتحر�س   تعر�صه�  ق�صية  يتعلق  وفيم� 
ب�”ال�صدمة”،  �صويفت احل�دثة  �صنوات، و�صفت   6 ديفيد مولر منذ 
وق�لت: “اأن� حمظوظة حق�ً، الأنه مل يحدث يل من قبل، لكن ذلك 
ك�ن اأحد االأ�صب�ب التي اأدت اإىل �صدمة كبرية، مل اأكن اأعرف اأن ذلك 

ميكن اأن يحدث«.


