
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

رائدا الف�ضاء الإماراتيان يتوجان 
فرتة تدريبهما يف مو�ضكو بنجاح 

•• دبي- الفجر:

�إىل حمطة  �إم���ار�ت���ي، ينطلق  ر�ئ���د ف�ضاء  �أول  �مل��ن�����ض��وري،  ه���ز�ع  مت��ك��نَّ 
�ل�25 من �ضبتمرب �جلاري، و�ضلطان �لنيادي، ر�ئد  �لف�ضاء �لدولية يف 
للمهمة  �لنهائية  �الختبار�ت  �جتياز  من  �ملهمة،  لنف�س  �لبديل  �لف�ضاء 
�لف�ضاء، مبدينة  رو�د  لتدريب  ي��وري جاجارين  وذل��ك يف مركز  بنجاح؛ 
�لنجوم يف مو�ضكو. و��ضتمرت �الختبار�ت على مد�ر يومني، بد�أت بتوجه 
�ضيناريوهات  �ختيار  قبل  �لتدريب،  مركز  من  �مل�ضوؤولني  لتحية  �ل��رو�د 
ب�ضحب  ف�ضاء  ر�ئ��د  كل  يقوم  مغلقة  مظاريف  يف  تكون  �لتي  �الختبار؛ 
و�حدة منها ع�ضو�ئياً. ول�ضتمرت �الختبار�ت الأكرث من 6 �ضاعات يومياً؛ 

حيث يتم �ختبار كل طاقم على حد�.                     )�لتفا�ضيل �س6(

فتح باب الت�ضجيل لتعليم العربية لغري الناطقني بها لأع�ضاء الهيئتني الإدارية والتعليمية
الإعالن عن موجهات ل�ضتمرارية الطلبة 

غري املواطنني باملدار�س احلكومية
•• دبي – حم�شن را�شد:

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �م�س عن فتح باب �لت�ضجيل ، لتعليم 
�لهيئتني  �إع�����ض��اء  م�ضتهدفة   ، بها  �لناطقني  لغري  �لعربية  �للغة 
�الد�رية و�لتعليمية باملد�ر�س و�لوز�رة ، وذلك يف �إطار �ضعي �لوز�رة 
لال�ضتثمار يف �لكفايات �ملهنية للمعلمني يف �مليد�ن �لرتبوي، جاء ذلك 
�إد�رة  �ن  �أم�س، لالإعالم عن  بالوز�رة  �لعمليات  بثه مركز  تعميم  يف 
�لتدريب و�لتنمية �ملهنية �أعلنت عن فتح باب �لت�ضجيل ملن يرغب ، 

يقوم بالت�ضجيل من خالل �لر�بط �الآتي: )�لتفا�ضيل �س5(
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اأمام نائب رئي�س الدولة.. �ضفريان يوؤديان اليمني القانونية و�ضموه يت�ضلم اأوراق اعتماد عدد من �ضفراء الدول ال�ضديقة

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد ي�ضتعر�ضان عددا من الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �لتقى 
�أخ��اه �ضاحب  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �م�س  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو 

�الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة.
�لبحر يف  ق�ضر  ج��رى مبجل�س  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل   ��� �ضموهما  ت��ب��ادل  و 
�أبوظبي ��� �الأحاديث �الأخوية �لودية حول عدد من �لق�ضايا و�ل�ضوؤون �لتي 
�لكرمية  �حلياة  �ضبل  بتوفري  يتعلق  فيما  خا�ضة  �ملو�طن  و  �لوطن  تهم 
نحو  �لتطلعات  وحت��ق��ي��ق  �ملكت�ضبات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  و  للمو�طنني 
�آل  ز�يد  �ل�ضيخ خليفة بن  �ل�ضمو  �ملن�ضود يف ظل قيادة �ضاحب  �مل�ضتقبل 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�آل مكتوم  من جهة �أخرى و�أم��ام �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وبح�ضور 
�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن ر��ضد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�ضمو 
�ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ضوؤون 
�لرئا�ضة و�ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل ..�أدى كل من �ضعادة �إبر�هيم �ضامل حممد �مل�ضرخ و�ضعادة �ضعيد 
�لقانونية ك�ضفريين للدولة يف كل  حممد �ضعيد مر�ضد �ملقبايل �ليمني 

من جمهورية �لنم�ضا وجمهورية جزر �لقمر.
وقد �أق�ضم �ل�ضفري�ن باأن يكونا خمل�ضني لدولة �الإمار�ت ولرئي�ضها و�أن 
يحرتما د�ضتورها وقو�نينها و�أن ي�ضعا م�ضلحة �لدولة فوق كل �عتبار و�أن 

يوؤديا �أعمال وظيفتهما بكل �أمانة و�إخال�س و�أن يحافظا على �أ�ضر�رها.
�ل�ضفريين  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وج��ه  وق��د 
و�لتعاون  �ل�����ض��د�ق��ة  ع��الق��ات  توطيد  �أج���ل  م��ن  �جل���اد  �ملخل�س  بالعمل 

و�لعالقات �الإن�ضانية بني دولة �الإمار�ت وكل من �لنم�ضا وجزر �لقمر.
)�لتفا�ضيل �س3-2(
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حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد يتبادالن �الأحاديث �الأخوية �لودية حول عدد من �لق�ضايا �لوطنية    )و�م(

�حلرب على �الرهاب م�ضتمرة

املالكي: اللجنة ال�ضعودية الإماراتية عملت على التهدئة باليمن

النخبة ال�ضبوانية ت�ضيطر على عزان.. وتطرد قوات الإ�ضالح
يف عملية اأمنية ا�ضتباقية:

تون�س: ا�ضت�ضهاد اأمنى والق�ضاء على 3 اإرهابيني

خ���رق ج��دي��د م��ن ال��ن��ظ��ام 
اإدلب يف  النار  لوقف  ال�ضوري 

•• دم�شق-وكاالت:

�ل�ضوري  �ل���ن���ظ���ام  ق�����و�ت  ق�����ض��ف��ت 
وجمموعات من �لف�ضائل �ملعار�ضة 
ريف  على  �ضاروخية  ق��ذ�ئ��ف  ع��دة 
�إدل���ب، م��ا يعد خ��رق��اً الت��ف��اق وقف 
�إط���الق �ل��ن��ار �جل��دي��د �ل���ذي دخل 

يومه �لثالث.
وطالت �ل�ضو�ريخ حماور �لتمانعة 
و�لركايا  وكفرجنة  وحا�س  وحي�س 
�جلنوبي  بالقطاع  ح��رم��ة  وم��ع��رة 

من ريف �إدلب.
�ل�������ض���وري حلقوق  �مل���ر����ض���د  و�أك������د 
�ل��ن��ظ��ام تخرق  ق���و�ت  �أن  �الإن�����ض��ان 
وتق�ضف  �لنار  �إط��الق  وقف  �تفاق 
�ل�ضاروخية  �ل���ق���ذ�ئ���ف  ب��ع�����ض��ر�ت 
خف�س  م����ن����ط����ق����ة  و�مل�����دف�����ع�����ي�����ة 
�لنظام  ����ض��ت��ه��دف  ك��م��ا  �لت�ضعيد. 
بح�ضب �ملر�ضد قطاعات ريف �إدلب 

�جلنوبي �ل�ضرقي و�لغربي.

�ضراع �ضيا�ضي جديد على ال�ضلطة يف تركيا
•• اأنقرة-وكاالت:

�ل�ضيا�ضية يف تركيا  �ل�ضاحة  �ل�ضيف من نهايته، �ضتكون  مع �قرت�ب ف�ضل 
�ضيا�ضيني جديدين  ب��والدة حزبني  توقعات  �ضاخن، مع  مقبلة على خريف 
رئي�س  �أب��رزه��م  �حل��اك��م،  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  يف  �ضابقني  ق��ادة  بزعامة 

�لوزر�ء �ل�ضابق �أحمد د�ود �أوغلو، و�لرئي�س �لرتكي �ل�ضابق عبد �هلل غول.
�حلزبني  تاأ�ضي�س  ور�ء  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �ل��رتك��ي��ة  �أح����و�ل  �ضحيفة  وذك���رت 
�لتي  �ل��ق��وي��ة،  �أردوغ����ان  رج��ب طيب  �لرئي�س  قب�ضة  ك�ضر  ه��و  �جل��دي��دي��ن 

مي�ضك بها �ل�ضلطة، و�لتي باتت �ضبه مطلقة يف هذه �ملرحلة.
�إىل  ي�ضعون  �ل��ذي��ن  �ل�ضابقني،  حزبه  ل��ق��ادة  باملر�ضاد  يقف  �أرودغ����ان  لكن 
تاأ�ضي�س �أحز�ب �ضتاأكل من ر�ضيده يف �ل�ضارع �لرتكي، ومل يتورع عن و�ضف 

زمالئه �ل�ضابقني ب�اخلونة.
�ضنة  م��رور  بعد   ،2016 ع��ام  �ال�ضتقالة يف  على  �أوغلو  د�ود  �أحمد  و�أج��رب 
و�حدة على م�ضاعدته حزبه يف ��ضتعادة �الأغلبية �لربملانية خالل �نتخابات 
مبكرة �أُجريت بعد مرور �أ�ضهر على خ�ضارتهم �إياها للمرة �الأوىل، لتك�ضف 

عن �ضل�ضلة طويلة من �ل�ضر�عات بينه وبني �أردوغان.
�أغ�ضط�س   23 ويف  �مل�ضهد.  �إىل  ح��اد� منذ عودته  �أغلو خطابا  د�ود  ويتبنى 
�ملا�ضي، هدم �لرجل ج�ضور �لعودة �إىل �أح�ضان �حلزب �حلاكم بعد �أن �تهم 
قادة فيه بلعب دور يف موجة �لتفجري�ت �لتي وقعت بني �النتخابات �لتي 
�ملا�ضي،  �أبريل  �أو�خ��ر  �أوغلو،  د�ود  و�نتقد   .2015 عام  يف  مرتني  �أجريت 
�إل��ي��ه، وع��رب عن ع��دم �الرت��ي��اح د�خل  �ل��ذي ينتمي  ح��زب �لعد�لة و�لتنمية 

�حلزب، ال �ضيما يف ظل حتالفه مع �حلركة �لقومية.

•• الفجر - تون�س

�أعلن �لّناطق �لّر�ضمي با�ضم �لدرك 
�لّدين  ح�����ض��ام  �ل��ع��ق��ي��د  �ل��ت��ون�����ض��ي 
�أ�ضلحة  ح��ج��ز  مّت  �أّن�����ه  �جل��ب��اب��ل��ي 
نا�ضفة  �أح���زم���ة  و3  ك��ال���ض��ن��ي��ك��وف 
وذخائر حربية يف �لعملية �الأمنية 
�ال�ضتباقية �لتي نّفذها �ضباح �أم�س 
�الإثنني �أعو�ن �لدرك بالتن�ضيق مع 
حيدرة  مبنطقة  �جل��ي�����س  وح����د�ت 

�لتابعة ملحافظة �لق�ضرين.
�أّكدت  ق��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت 
�أن  �أم���������س  ب�����الغ �����ض����ادر ع��ن��ه��ا  يف 
�لوطني مبختلف  وح��د�ت �حلر�س 
باال�ضرت�ك  متكنت  �خت�ضا�ضاتها 
م��ع وح����د�ت �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي من 
�إره��اب��ي��ني �ضباح   3 �ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى 

�لتابعة  ح��ي��درة  مبنطقة  �الث��ن��ني 
و�أ�ضافت  �ل��ق�����ض��ري��ن.  مل��ح��اف��ظ��ة 
عن  �أ���ض��ف��رت  �الأم��ن��ي��ة  �لعملية  �أن 
����ض��ت�����ض��ه��اد رئ���ي�������س م���رك���ز �الأم�����ن 

�لعمومي للحر�س �لوطني بحيدرة 
�ل�ضارين«  �هلل  »جنيب  �أول  �لوكيل 
�مل��و�ج��ه��ات، م��وؤك��دة تو��ضل  �أث��ن��اء 

عمليات �لتم�ضيط باجلهة.

•• عوا�شم-وكاالت:

�ضيطرت قو�ت �لنخبة �ل�ضبو�نية، �أم�س �الثنني، على مدينة 
عّز�ن يف مديرية ميفعة مبحافظة �ضبوة جنوب �ضرقي �ليمن، 
و�أرغمت قو�ت حزب �الإ�ضالح على �الن�ضحاب من �ملو�قع �لتي 

كانت تتمركز فيها.
قامت  ب��د�أت عملية ع�ضكرية  �ل�ضبو�نية  �لنخبة  قو�ت  وكانت 
قو�ت  ت�ضتبك مع  �أن  قبل  ع��ز�ن  ملع�ضكر  بح�ضار  من خاللها 

حزب �الإ�ضالح و�أجربتها على �الن�ضحاب من �ملع�ضكر.
�حلز�م  ق��و�ت  من  ع�ضكرية  تعزيز�ت  �ضبوة  حمافظة  وت�ضهد 
�الأمن  ف��ر���س  ال���ض��ت��ع��ادة  �ل�ضبو�نية  �لنخبة  ل��دع��م  �الأم��ن��ي 
�ضبوة  حمافظة  ل��ع��ودة  �الأه���ايل  منا�ضد�ت  بعد  و�ال���ض��ت��ق��ر�ر 
للمجل�س �النتقايل �جلنوبي بعد �أن عادت خاليا �لتنظيمات 
�الإرهابية بالظهور مع دخول قو�ت حزب �الإ�ضالح للمحافظة 

و�نتهاكها للتهدئة �لتي كان قد فر�ضها �لتحالف �لعربي.
�ل�ضبو�نية  �لنخبة  �أن قو�ت  نيوز عربية  �ضكاي  وقالت م�ضار 
جنحت يف تاأمني �لطريق بني بلحاف ومدينة عز�ن و�ملوؤدي 

قطع  على  تعمل  �لعربي  �لتحالف  ق���و�ت  �أن  �ملالكي  و�أع��ل��ن 
�إي��ر�ن يف مديرية  �إم��د�د�ت ميلي�ضيات �حلوثي �ملدعومة من 

كتاف يف حمافظة �ضعدة معقل �ملتمردين.
على  ك��ب��رية  خ�����ض��ائ��ر  ت��ك��ب��دت  �حل��وث��ي  ميلي�ضيات  �أن  و�أك����د 
جبهة كتاف، وعر�س مقاطع م�ضورة من ��ضتهد�ف طائر�ت 
�لتحالف �لعربي جتمعات للمتمردين �حلوثيني يف مديريتي 

كتاف و�لبقع يف �ضعدة.
�ل�ضو�ريخ  �إط���الق  ي��و����ض��ل��ون  �أن �حل��وث��ني  �مل��ال��ك��ي  و�أو���ض��ح 
و�ل��ط��ائ��ر�ت �مل�����ض��رية م��ن حم��اف��ظ��ة ���ض��ع��دة، م�����ض��ري� �إىل �أن 
تز�ل  ال  ه��ن��اك  �ملتمردين  معاقل  �ضد  �لع�ضكرية  �لعمليات 

م�ضتمرة.
و�ضدد على �أن قو�ت �لتحالف �لعربي تو��ضل ��ضتهد�ف قدر�ت 
�لبالي�ضتية  �ل�����ض��و�ري��خ  م��ن  �الإي��ر�ن��ي��ة  �حل��وث��ي  ميلي�ضيات 

و�لطائر�ت من دون طيار.
و�أو���ض��ح �مل��ال��ك��ي �أن �مل��ت��م��ردي��ن �حل��وث��ني ي��و����ض��ل��ون �نتهاك 
يف  �مل�ضرية  �ل��ط��ائ��ر�ت  تخزين  خ��الل  م��ن  �لدولية  �لقو�نني 

�ملناطق �ل�ضكنية.

باأن  مينية  م�ضادر  و�أف���ادت  �ضبوة.  يف  �لرو�ضة  مديرية  �ىل 
��ضتباكات �ندلعت بني قو�ت �لنخبة �ل�ضبو�نية و�خرى تابعة 

لالإ�ضالح يف مديرية �لرو�ضة مبحافظة �ضبوة.
وجاءت �ال�ضتباكات �إثر تقدم �لقو�ت لطرد عنا�ضر �الإ�ضالح 
تاأمينها،  بهدف  ع��ز�ن  من  �لقريبة  �لرو�ضة  مديرية  مركز 
وجن��ح��ت ق���و�ت �لنخبة ت��اأم��ني �ل��ط��ري��ق �ل��ر�ب��ط ب��ني ميناء 

بلحاف وعز�ن.
�ليمن  �ل�ضرعية يف  ق��و�ت دعم  با�ضم  �ملتحدث  ذل��ك، قال  �إىل 
�إن �للجنة  �م�����س �الث���ن���ني،  �مل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  �ل���رك���ن  �ل��ع��ق��ي��د 
�ل�ضعودية �الإمار�تية �مل�ضرتكة عملت على تهدئة �الأو�ضاع يف 

عدة مناطق مينية.
و�أو�ضح �ملالكي خالل موؤمتر �ضحفي من �لعا�ضمة �لريا�س، 
�ليمن  �ضبوة جنوبي  �إىل حمافظة  و�ضلت  �ضعودية  ق��و�ت  �أن 

لتهدئة �الأو�ضاع، على �إثر ��ضتباكات ��ضتمرت عدة �أيام.
و�أعرب �ملتحدث با�ضم �لتحالف �لعربي عن تقديره ال�ضتجابة 
ك��اف��ة �الأط������ر�ف �ل��ي��م��ن��ي��ة �إىل دع����وة وق���ف �إط����الق �ل��ن��ار يف 

حمافظة عدن جنوبي �لبالد.

من ال�ضيوعية اإىل و�ضادة الراأ�ضمالية:
الأمريكي الذي هم�س يف اأذن ماو )وبيل غيت�س(!

•• الفجر – جاك بي�شنارد – ترجمة خرية ال�شيباين

بالتاأكيد، مل يكن �أعو�ن مركز فاوننت هيلز �لطبي )�أريزونا( يت�ضورون م�ضار 
�لرجل �لذي تويف يف �لر�بع و�لع�ضرين من �أغ�ضط�س يف من�ضاأتهم عن عمر 
98 عاًما. �ضخ�ضية لها مكانها يف كتاب �لثالثية �الأمريكية لفيليب  يناهز 
روث، �أو يف �أ�ضو�أ كو�بي�س �ل�ضناتور جوزيف مكارثي.      )�لتفا�ضيل �س15(

اإطالق منطاد جت�ض�س اإ�ضرائيلي فوق لبنان
اإ�ضرائيل: لن نقبل مب�ضروع 

ال�ضواريخ الدقيقة حلزب اهلل
•• بريوت-وكاالت:

على  �الثنني،  لبنان،  مع  �حل��دود  فوق  للتج�ض�س  منطاد�  �إ�ضر�ئيل  �أطلقت 
�لت�ضعيد على جانبي �حل��دود، فق وقت طالب �جلي�س �الإ�ضر�ئيلي  خلفية 
�إير�ن.  �ملدعوم من  مليلي�ضيات حزب �هلل  �لدقيقة  �ل�ضو�ريخ  بوقف م�ضروع 
�أم�س  �أطلق �ضباح  �أن �لعدو �الإ�ضر�ئيلي  و�أف��ادت �لوكالة �لوطنية لالإعالم 
�ملحاذية  �جلبل  مي�س  بلدة  يف  �لعا�ضي  منطقة  مقابل  للتج�ض�س  منطاد� 

لالأر��ضي �ملحتلة.
�للبنانية  ��ضتهد�ف ميلي�ضيات حزب �هلل  يوم من  بعد  وتاأتي هذه �خلطوة 
عربة ع�ضكرية �إ�ضر�ئيلية على �حلدود، يف حني ردت �إ�ضر�ئيل بق�ضف مو�قع 

د�خل لبنان بقذ�ئف مدفعية وطائر�ت هيلوكوبرت.
�أفيف كوخايف،  يف غ�ضون ذلك �جتمع رئي�س �الأرك��ان �الإ�ضر�ئيلي �جلرن�ل 
كول،  دي��ل  �ضتيفانو  �جل���رن�ل  �ل��دول��ي��ة  �ليونيفيل  ق��و�ت  قائد  م��ع  �الأح���د، 
�للقاء  وذلك للمرة �الأوىل منذ ت�ضلمه مهام من�ضبه. وقال كوخايف خالل 
�إن �جلي�س �الإ�ضر�ئيلي يف حالة جاهزية الأي �ضيناريوهات متوقعة، و�أ�ضاف: 
لن نقبل �أي م�ضا�س مبو�طنينا وبجنودنا. و�أكد كوخايف �أن تل �أبيب لن تقبل 

م�ضروع �ل�ضو�ريخ �لدقيقة �لتابع حلزب �هلل على �الأر��ضي �للبنانية.

حمدوك يوجه با�ضتئناف الدرا�ضة 
ال�����ض��ودان ولي����ات  جميع  يف 

•• اخلرطوم-وكاالت:

وج�������ه رئ����ي���������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء 
�ل�ضود�ين، عبد �هلل حمدوك، �أم�س 
�لدر��ضي  �لعام  با�ضتئناف  �الثنني، 
مل��رح��ل��ت��ي �الأ����ض���ا����س و�ل���ث���ان���وي يف 
جميع واليات �ل�ضود�ن كحد �أق�ضى 

15 �ضبتمرب 2019.
ج���اء ذل���ك ل���دى ت��روؤ���ض��ه مبجل�س 
�ل����وزر�ء �ج��ت��م��اع��اً خ��ا���ض��اً لرتتيب 
مبرحلتي  �ل����در������ض����ة  �����ض���ت���ئ���ن���اف 
بح�ضور  وذلك  و�لثانوي،  �الأ�ضا�س 
ع���دد م��ن �ل������وز�ر�ت و�جل��ه��ات ذ�ت 
�ل�������ض���ل���ة. ووج������ه رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
�ملالية  وز�رة  ح���م���دوك  �هلل  ع��ب��د 
بتوفري  �الق��ت�����ض��ادي  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
مطلوبات ��ضتئناف �لعام �لدر��ضي. 
هذ� وقد �أعلن و�يل والية �خلرطوم 
��ضتئناف  �أن  عبدون  �أحمد  �لفريق 
�ل��در����ض��ي ب��والي��ة �خلرطوم  �ل��ع��ام 

�ضيبد�أ �ل�ضبت 2019-9-14 .

�ضيدين ريتنربغ وزوجته يف �أيامه �الأخرية
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حممد بن را�ضد يلتقي اأخاه حممد بن زايد و يتبادلن 
الأحاديث حول عدد من الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن

ا�ضتقبل �ضفرية الأمم املتحدة للنوايا احل�ضنة

حممد بن زايد: احلفاظ على كرامة الإن�ضان حق اأ�ضيل وثابت جلميع الب�ضر

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �أم�س �أخاه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل�ضلحة. و تبادل �ضموهما ��� خالل �للقاء �لذي جرى مبجل�س ق�ضر �لبحر 
��� �الأحاديث �الأخوية �لودية حول عدد من �لق�ضايا و �ل�ضوؤون  �أبوظبي  يف 
�لتي تهم �لوطن و �ملو�طن خا�ضة فيما يتعلق بتوفري �ضبل �حلياة �لكرمية 
للمو�طنني و �لعمل على تعزيز �ملكت�ضبات وحتقيق �لتطلعات نحو �مل�ضتقبل 
�ملن�ضود يف ظل قيادة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل.
ح�ضر جمل�س ق�ضر �لبحر.. �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن حممد �آل نهيان و�ضمو 
بن  ز�ي��د  موؤ�ض�ضة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�ضيخ 
�ل�ضيخ من�ضور بن  �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�ضانية و�ضمو  �ضلطان 
�ل��وزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة و معايل  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�ل�ضيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�ضامح وعدد من �ل�ضيوخ و كبار 

�مل�ضوؤولني يف �لدولة و �ملو�طنني.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ل�����ض��ي��خ حم��م��د  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ��ضتقبل 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة �ليوم نادية مر�د با�ضي 

�ضفرية �الأمم �ملتحدة للنو�يا �حل�ضنة.
���� خ��الل �للقاء �ل���ذي ج��رى يف  ورح���ب �ضموه 
ق�ضر �لبحر ��� ب�ضفرية �لنو�يا �حل�ضنة وتبادل 
ذ�ت  �لق�ضايا  م��ن  ع��دد  ح��ول  �حل��دي��ث  معها 

�الهتمام �مل�ضرتك.
�حل�ضنة  �لنو�يا  �ضفرية  و  �ضموه  و��ضتعر�س 
�ل��ذي ح�ضرته معايل رمي بنت  �للقاء  خ��الل 

�إبر�هيم �لها�ضمي وزيرة دولة ل�ضوؤون �لتعاون 
�لعاملية يف  و�ملوؤ�ض�ضات  �لهيئات  �ل��دويل جهود 
خمتلف �ملجاالت �الإن�ضانية وب�ضكل خا�س دعم 

�ملر�أة ومتكينها يف �ملجتمعات. 
وقال �ضموه: �إن �حلفاظ على كر�مة �الإن�ضان 
كل  كفلته  �لب�ضر  جلميع  وث��اب��ت  �أ���ض��ي��ل  ح��ق 
مرتكز�  ويعد  �لقو�نني  و  �ل�ضماوية  �ل�ضر�ئع 
و�لتعاي�س  و�ل�ضالم  �ل��ع��دل  لتحقيق  �أ�ضا�ضيا 

و�لتعاون بني �ل�ضعوب.
و�أكد �ضموه �أهمية �لعمل على تكثيف �لتعاون 
و�ملنظمات  �ملوؤ�ض�ضات  بني  �مل�ضرتك  و�لتن�ضيق 
مبكافحة  �ملعنية  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية  ك��اف��ة 

�لعنف و�لتمييز �ضد �ملر�أة و�لفئات �ل�ضعيفة 
يف �ملجتمعات.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���رب���ت �ل�����ض��ف��رية �الأمم���ي���ة عن 
ت��ق��دي��ره��ا حل��ك��وم��ة دول���ة �الإم������ار�ت �لعربية 
و�ملبادئ  �لقيم  تر�ضيخ  على  �ملتحدة حلر�ضها 
خمتلف  بني  جتمع  �لتي  �ل�ضامية  �الن�ضانية 
�لفاعلة  و�ملبادر�ت  .. مثمنة �جلهود  �ل�ضعوب 
�لتي تنفذها �لدولة يف �ضبيل حتقيق �لتعاي�س 
بني  �لت�ضامح  قيم  وتعزيز  و�ل�ضالم  و�لتعاون 
�ملر�أة  بحقوق  �هتمامها  �إىل  �ل�ضعوب..�إ�ضافة 

وتعزيز دورها يف �ملجتمع. 
كردية  �إيزيدية  نا�ضطة  م��ر�د  نادية  �أن  يذكر 

�مللكية  �الأك����ادمي����ي����ة  م��ن��ح��ت��ه��ا  �ل����ع����ر�ق  م����ن 
�إحدى  وتعد  لل�ضالم  نوبل  جائزة  �ل�ضويدية 

�ضحايا �الجتار بالب�ضر.
ح�ضر جمل�س ق�ضر �لبحر .. معايل �لدكتورة 
�أمل عبد�هلل �لقبي�ضي رئي�ضة �ملجل�س �لوطني 
�آل  �ضيف بن حممد  �ل�ضيخ  �ضمو  و  �الحت��ادي 
نهيان و �ضمو �ل�ضيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ض�ضة ز�يد بن �ضلطان 
�آل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة و�الإن�����ض��ان��ي��ة و 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ عبد�هلل  �ضمو 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل وعدد من �ل�ضيوخ 

وكبار �مل�ضوؤولني يف �لدولة و�ملو�طنني.
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دبي الطبية تعلن عن الالئحة اجلديدة لرتاخي�س اأطباء الأ�ضنان

•• دبي-وام:

�أعلن �لقطاع �لتنظيمي ل�ضلطة مدينة دبي �لطبية عن �إ�ضافة 
عدد من �ملوؤهالت �لدولية لالئحة �الإر�ضاد�ت �جلديدة �خلا�ضة 
بالعمل يف مدينة  �ملهتمني  �لعامني  �الأ�ضنان  �أطباء  برت�خي�س 

دبي �لطبية.
وت�ضاعد هذه �الإر�ضاد�ت على تلبية �لطلب على �أطباء �الأ�ضنان 
وفقا   2025 ع���ام  يف  ب��امل��ائ��ة   156 بن�ضبة  زي��ادت��ه��م  �مل��ت��وق��ع 
ميكن  حيث  دب��ي  يف  �لطبية  للخدمات  �الإ�ضتيعابية  للخطة 
عاملية  6 جمال�س  �لعامني من  �ملمار�ضني  �الأ�ضنان من  الأطباء 
معتمدة �الآن �ال�ضتفادة من هذه �الإر�ضاد�ت من خالل �إعفائهم 

�ضابقا  �إلز�ميا  متطلبا  ك��ان  و�ل��ذي  �الأهلية  �ختبار  �إج��ر�ء  من 
للعمل يف مدينة دبي �لطبية.

وقال �لدكتور رم�ضان �لبلو�ضي رئي�س �لقطاع �لتنظيمي ل�ضلطة 
مدينة دبي �لطبية: كثري من عالجات �الأ�ضنان هي بطبيعتها 
روتينية وال حتتاج �إىل �أخ�ضائي معالج .. كما �أن طبيب �الأ�ضنان 
و�لعالجات  �خلدمات  من  جمموعة  تقدمي  على  م��درب  �لعام 
�الأ�ضنان  �أخ�ضائي  يقدم  بينما  �ملختلفة  �ل�ضنية  و�الإج�����ر�ء�ت 

جماالت �أكرث �خت�ضا�ضا يف جمال رعاية �لفم و�الأ�ضنان.
و�أو�ضح �أن وجود �ملزيد من �أطباء �الأ�ضنان �لعاملني يف جمتمع 
�أوقات  تقليل  يف  وي�ضهم  �مل��و�ع��ي��د  ي��وف��ر  �لطبية  دب��ي  مدينة 

�النتظار يف �ملر�فق �لطبية ما يعطي جتربة �أف�ضل للمر�ضى .

وتقبل مدينة دبي �لطبية �أخ�ضائيي �لرعاية �ل�ضحية �ل�ضنية 
من �أكرث من 100 دولة حول �لعامل، فيما يتوقع بعد حتديث 
�ملنطقة  د�خ��ل  للعمل  �ملهتمني  ع��دد  �زدي���اد  �مل��وج��ودة  �لالئحة 

�حلرة .
�لوطني  �ملجل�س  �م��ت��ح��ان  م��ن  ك��ال  �مل��وه��الت  ق��ائ��م��ة  وت�ضمل 
لالأ�ضنان و�ملجل�س �الأ�ضرت�يل لطب �الأ�ضنان و�ملجل�س �لوطني 
و�إيرلند�  �الأ���ض��ن��ان  جمل�س  وفح�س  كند�  يف  �الأ���ض��ن��ان  لفح�س 

وغريها.
من   4200 م��ن  �أك���رث  حاليا  �لطبية  دب��ي  مدينة  يف  ويعمل 
�أخ�ضائيي �لرعاية �ل�ضحية ي�ضكل �أطباء �الأ�ضنان منهم �أقل من 

باملائة.  5

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�س الفيتنامي بذكرى ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  بعث 
فخامة �لرئي�س نغوين فو �ضونغ رئي�س جمهورية فيتنام �ال�ضرت�كية وذلك مبنا�ضبة ذكرى ��ضتقالل 
بالده. كما بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س نغوين فو �ضونغ.
ز�يد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  و�ضاحب  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وبعث 
فيتنام  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  ف��وك  �ضو�ن  نغوين  معايل  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  �آل 

�ال�ضرت�كية وذلك مبنا�ضبة ذكرى ��ضتقالل بالده.

اأمام �ضموه.. �ضفريان يوؤديان اليمني القانونية 

حممد بن را�ضد يت�ضلم اأوراق اعتماد عدد من �ضفراء الدول ال�ضديقة
•• دبي-وام:

�أمام �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
وبح�ضور  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�آل  ر��ضد  بن  حمد�ن  �ل�ضيخ  �ضمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ من�ضور  و�ضمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �ضوؤون �لرئا�ضة و�ضمو �ل�ضيخ 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ..�أدى 
كل من �ضعادة �إبر�هيم �ضامل حممد 
�مل�ضرخ و�ضعادة �ضعيد حممد �ضعيد 
�لقانونية  �ليمني  �ملقبايل  مر�ضد 
ك����ل من  ل���ل���دول���ة يف  ك�����ض��ف��ريي��ن 
وجمهورية  �ل��ن��م�����ض��ا  ج��م��ه��وري��ة 
�أق�ضم �ل�ضفري�ن  جزر �لقمر. وقد 
ب��������اأن ي���ك���ون���ا خم���ل�������ض���ني ل���دول���ة 
يحرتما  و�أن  ولرئي�ضها  �الإم���ار�ت 
ي�ضعا  و�أن  وق��و�ن��ي��ن��ه��ا  د���ض��ت��وره��ا 
�عتبار  ك��ل  ف��وق  �ل��دول��ة  م�ضلحة 
بكل  وظيفتهما  �أع��م��ال  ي��وؤدي��ا  و�أن 
و�أن يحافظا على  �أمانة و�إخال�س 

�أ�ضر�رها.
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وج��ه  وق��د 
مكتوم  �آل  ر�������ض�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�ملخل�س  ب���ال���ع���م���ل  �ل�������ض���ف���ريي���ن 
�جل����اد م��ن �أج����ل ت��وط��ي��د عالقات 
و�لعالقات  و�ل���ت���ع���اون  �ل�����ض��د�ق��ة 
�الإن�ضانية بني دولة �الإم��ار�ت وكل 
من �لنم�ضا وجزر �لقمر. ودعاهما 
�ضموه باأن يكونا و�ضفر�ء �لدولة يف 
ر�ضل  و�ل�ضديقة  �ل�ضقيقة  �ل��دول 
لدولتهم  وت�ضامح  و���ض��الم  حمبة 
يعك�ضو�  و�أن  وق��ي��ادت��ه��م  و�ضعبهم 

�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ومتنياتهم  �هلل”  “رعاه  دب�����ي 
و�ل�ضعادة  �ل�ضحة  دو�م  ل�ضموهما 
ول�ضعب �الإمار�ت ��ضطر�د �لتقدم 
و�لرخاء و�الزدهار .. معربني عن 
�ضعادتهم بتمثيل بلد�نهم يف دولة 
�ل��ب��ل��د �جلميل  “ ه���ذ�  �الإم�������ار�ت 
�ملت�ضامح ب�ضعبه و�لقوي باإجناز�ته 
ما  “ وف��ق  و�الإن�ضانية  �حل�ضارية 
�ل�ضعادة  �أ���ض��ح��اب  ك��ل��م��ات  ج���اء يف 
�ل�ضمو  ���ض��اح��ب  �أم������ام  �ل�������ض���ف���ر�ء 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
موؤكدين   .. دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
جهودهم  ق�ضارى  �ضيبذلون  �أنهم 

ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ني و���ض��ي��ا���ض��ي��ني على 
�مل�����ض��ت��وي��ني �الإق���ل���ي���م���ي و�ل�����دويل 
حفاظا على �مل�ضالح �لعليا ل�ضعبنا 

ودولتنا.
�ضاحب  ت�ضلم  �أخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��ضد 
�ل�ضيخ  �ضمو  ب��ح�����ض��ور  م��ك��ت��وم  �آل 
�آل مكتوم و�ضمو  حمد�ن بن ر��ضد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ من�ضور 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�ضيخ عبد�هلل  و�ضمو 
نهيان .. �أور�ق �عتماد �ضتة �ضفر�ء 

جدد لعدد من �لدول �ل�ضديقة.
فقد ت�ضلم �ضموه �أور�ق �عتماد كل 
من �أ�ضحاب �ل�ضعادة غالم د�ضتغري 
باك�ضتان  جل���م���ه���وري���ة  ����ض���ف���ري� 

وجه ودون �أي معوقات.
“لدينا  �ل�ضفر�ء:  �ضموه  وخاطب 
كبرية  ف����ر�����س  ب���ل���د�ن���ك���م  ول�������دى 
ومتعددة ميكن �نتهازها وتفعيلها 
�أجل  م��ن  �مل�ضتويات  خمتلف  على 
�أو�ضع  ل��ع��الق��ات  �أف�����ض��ل  م�ضتقبل 
و�أ�ضمل بني دولتنا ودولكم �إن كانت 
��ضتثمارية  �أو  �ضياحية  �أو  ثقافية 
ت�ضهم  �لتي  �ملجاالت  من  وغريها 
بني  �مل�ضافات  و�خت�ضار  تقريب  يف 

�ضعبنا و�ضعوبكم«.
ميني  �أد�ء  م�����ر�������ض�����م  ح���������ض����ر 
�عتماد  �أور�ق  وتقدمي  �ل�ضفريين 
�لوطن  ق�ضر  يف  �جل���دد  �ل�ضفر�ء 
معايل   .. �أب���وظ���ب���ي  ب��ال��ع��ا���ض��م��ة 

�مل�������ض���وؤول���ني  يف ع���الق���ات���ه���م م�����ع 
�ملدنية  و�ملجتمعات  �لقر�ر  و�ضناع 
�لقيم  ك��ن��ف��ه��ا  يف  ي��ع��ي�����ض��ون  �ل���ت���ي 
�لنبيلة  و�الإ����ض���الم���ي���ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�الإن�ضاين  للتو��ضل  وحبه  ل�ضعبنا 
و�الجتماعي  و�ل��ت��ج��اري  و�ل��ث��ق��ايف 
دول  و�أع����ر�ق  ثقافات  خمتلف  م��ع 

و�ضعوب �لعامل.
�لنجاح  لل�ضفريين  ل�ضموه  ومتنى 
م�ضيد�   .. عملهما  يف  و�ل��ت��وف��ي��ق 
���ض��م��وه ب���ال���دور �ل��وط��ن��ي �خلالق 
�خلارجية  وز�رة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل������ذي 
ر�أ�ضها  وع��ل��ى  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ز�ي���د 
وزر�ء  م��ن  وم�����ض��اع��دي��ه  ن��ه��ي��ان  �آل 

وت���وظ���ي���ف خ���رب�ت���ه���م م����ن �أج����ل 
�ل�ضد�قة  عالقات  وتعزيز  تطوير 
و�ل����ت����ع����اون ب����ني دول������ة �الإم��������ار�ت 
ودول���ه���م و���ض��ع��وب��ه��م مل���ا ف��ي��ه خري 

�مل�ضالح �لعليا للجميع.
�ضاحب  رح�����ب  ف���ق���د  ذل�����ك  و�إىل 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��ضد 
متمنيا   .. ب��ال�����ض��ف��ر�ء  م��ك��ت��وم  �آل 
�إق����ام����ة طيبة  ل��ه��م ول��ع��ائ��الت��ه��م 
و�ضعيدة يف دولة �الإمار�ت ومتمنيا 
�لوزر�ء  مع  يتو��ضلو�  ب��اأن  عليهم 
وخا�ضة  �ل���دول���ة  يف  و�مل�����ض��وؤول��ني 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
مهامهم  �أد�ء  ت�����ض��ه��ي��ل  �أج����ل  م���ن 
�أكمل  على  �لوظيفية  وو�جباتهم 

�أغو�ضتني  وخ��ورخ��ي��ه  �الإ���ض��الم��ي��ة 
جلمهورية  ����ض���ف���ري�  �أر�م�������ب�������اري 
باغدونا�س  و�أدمينا�س  �الأرجنتني 
�ضفري� جلمهورية ليتو�نيا وحممد 
ط����ارد ب���ن ���ض��ف��ي��ان ���ض��ف��ري� ململكة 
م��ال��ي��زي��ا وي����ان ر�ي��ن��ه��ول��د �ضفري� 
و�لوي�ضي�س  ��ضتونيا  جل��م��ه��وري��ة 
�أمربخت�س  �دري���ان�������س  ���ض��وه��ان�����س 

�ضفري� ململكة هولند�.
لدى  �ملعينون  �ل�ضفر�ء  نقل  وق��د 
�ل�����دول�����ة حت����ي����ات زع����م����اء وق������ادة 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �إىل  دولهم 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��ضد 

�آل نهيان  �ل�ضيخ نهيان بن مبارك 
بن  �لت�ضامح ومعايل حممد  وزير 
�ضوؤون  وزي����ر  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�ضتقبل ومعايل 
قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور 
�خلارجية  لل�ضوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر 
�إب�����ر�ه�����ي�����م  ب����ن����ت  رمي  وم������ع������ايل 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ض��م��ي 
�ل��ت��ع��اون �ل����دويل و���ض��ع��ادة خليفة 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �ضليمان  �ضعيد 
و�أ�ضحاب  و�ل�ضيافة  �لت�ضريفات 
�مل���ع���ايل �أع�����ض��اء جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
وز�رة  يف  �مل�������ض���وؤول���ني  م���ن  وع�����دد 
�خلارجية  ووز�رة  �لرئا�ضة  �ضوؤون 

و�لتعاون �لدويل.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل���ف���رج ع���ن توزيع  �أع���ل���ن ���ض��ن��دوق 
350 حقيبة ت�ضّم كافة �ملُ�ضتلزمات 
�ملوؤ�ض�ضات  نزالء  �أبناء  على  �ملدر�ضية 
�ل���ع���ق���اب���ي���ة و�الإ�����ض����الح����ي����ة، وذل����ك 

بالتعاون مع موؤ�ض�ضة دبي �لعطاء.
�ضقر  �ل�ضيد  ق��ال  �ملنا�ضبة،  وب��ه��ذه 
ن��ا���ض��ر خل��ري��ب��اين �ل��ن��ع��ي��م��ي، مدير 
ع���ام ���ض��ن��دوق �ل���ف���رج: “ م��ع بد�ية 
ُي�ضعدنا  �جل���دي���د  �ل���در�����ض���ي  �ل���ع���ام 
من  �لت�ضامح  ع��ام  خ��الل  نتمّكن  �أن 
قلوب  على  و�ل�ضعادة  �ل��ف��رح  �إدخ���ال 
�لعبء عن  �ل��ن��زالء، وتخفيف  �أب��ن��اء 
كاهل عائالتهم، وذلك بتعاون كرمي 
مع موؤ�ض�ضة دبي �لعطاء �لتي تعمل 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ف��ر���س ح�����ض��ول جميع 

�الأطفال على �لتعليم �ل�ضليم.

عام  ح��ف��ل  “لقد   : ق���ائ���اًل  و�أ����ض���اف 
�ل��ت�����ض��ام��ح ب��ال��ع��دي��د م���ن �ملُ����ب����ادر�ت 
�ل��ه��ام��ة و�الإجن�������از�ت �ملُ��ت��م��ّي��زة، من 
خ�����الل �ل���ت���ع���اون �ل����ك����رمي و�ل���دع���م 
�خلرّي للكثري من �ملوؤ�ض�ضات �لوطنية 
و�خلا�ضة ورجال �الأعمال يف �لدولة، 
زرع  يف  كبري  وب�ضكل  �ضاهمت  و�لتي 
�لنزالء،  �أب��ن��اء  ���ض��ف��اه  ع��ل��ى  �لب�ضمة 

ون�ضر �ل�ضعادة يف بيوت عائالتهم«.
من جانبه قال �ضعادة �لدكتور طارق 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ق��رق،  حممد 
ل”دبي �لعطاء “ : “نحن فخورون 
ب��ت��ع��اون��ن��ا م���ع ���ض��ن��دوق �ل���ف���رج من 
�لتطوع  �لعطاء،  دب��ي  مبادرة  خ��الل 
�إىل  ‘�لعودة  دورت��ه��ا  �الإم����ار�ت يف  يف 

�ملدر�ضة<.
و�ك����د ت���اأت���ي ه����ذه �مل����ب����ادرة يف �إط����ار 
ح���ر����س دب����ي �ل���ع���ط���اء ع��ل��ى تقدمي 

ي��د �مل�����ض��اع��دة ل��الأط��ف��ال م��ن �الأ�ضر 
�أط��ف��ال نزالء  ذل��ك  �ملتعففة، مب��ا يف 
و�ال�ضالحية  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
ب����ال����دول����ة، وذل�������ك ب���ال���ت���ز�م���ن مع 
ح��ل��ول �ل��ع��ام �ل��در����ض��ى �جل��دي��د، �إذ 
�ل��ك��ث��ري م��ن �الأطفال  ت����زد�د ح��اج��ة 

�ملدر�ضية  للم�ضتلزمات  �مل��ح��روم��ني 
�ل�����ض��روري��ة م��ث��ل �ل��ك��ت��ب و�الأق�����الم 

و�حلقائب �ملدر�ضية. 
و�أ�ضاف �ضعادته “ نحن على ثقة �أن 
�ضيقوم  �لتي  �ملدر�ضية  �ل��ل��و�زم  ه��ذه 
لي�ضت  ب��ت��وزي��ع��ه��ا  �ل���ف���رج  ���ض��ن��دوق 
ل��ب��دء ع���ام در��ضي  ف��ق��ط  ���ض��روري��ة 
ج��دي��د، ب��ل مت��ن��ح �الأط���ف���ال �الأك���رث 
دف���ع���ة ك���ب���رية �إىل �الأم�����ام  ح���رم���ان���اً 

وتعطيهم �الأمل يف �حلياة. »
و�إختتم ت�ضريحه قائاًل “من خالل 
�أي�ضاً يف تخفيف  ناأمل  �ملبادرة،  هذه 
�الأ�ضر  ع��ل��ى  �ل��ث��ق��ي��ل  �مل����ايل  �ل���ع���بء 
�مل��ت��ع��ف��ف��ة، وذل�����ك م���ن خ����الل منح 
�الأط���ف���ال �ل���ل���و�زم �ل�����ض��روري��ة �لتي 

يحتاجونها للتعلم و�الزدهار.«
“�ضندوق  �أن   بالذكر  �جلدير  ومن 
يف  ال�ضرت�تيجيته  ووف��ق��اً  �لفرج”، 

باإطالق  ق��ام   ،2019 �لت�ضامح  ع��ام 
�لتي  �ملُ��ب��ادر�ت �خلريية  �لعديد من 
تخفيف  يف  ف��ّع��ال  وب�ضكل  �ضاهمت، 
�ملوؤ�ض�ضات  ن������زالء  ُم����ع����ان����اة  وط�������اأة 
و�أ�ضرهم،  و�الإ���ض��الح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
مع م�ضاعفة �جلهود وتو�ضيع رقعة 
�ل��ع��م��ل �خل����ريي و�الإن�������ض���اين لدعم 
م���ن عائالت  ل��ل��رع��اي��ة  �مل��ح��ت��اج��ني 
وذوي �لنزالء وم�ضاعدتهم يف �لعودة 

�إىل بالدهم.
�لفرج”  “�ضندوق  ي�����ض��ع��ى  ك���م���ا 
�إب�����ر�م �مل���زي���د من  ع��ل��ى �ل�����دو�م �إىل 
�ت��ف��اق��ي��ات �ل���رع���اي���ة و�ل���ت���ع���اون مع 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�����ض��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�الجتماعية،  م�ضوؤولياتها  �إط���ار  يف 
وذل����ك ب��ه��دف ت��وف��ري �ل��دع��م �ملايل 
�لعمل  ليتمكن من مو��ضلة م�ضرية 

�خلريي. 

•• الفجرية -وام:

�لعام  �ملدير  �لهند��ضي  جميع  �ضلطان  �ضعادة  �أك��د 
�ملو�ضم  ر�ضائل  �أن  �لفجرية  و�ضناعة  لغرفة جتارة 
�ل��ت��ي وج��ه��ه��ا ���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل للمو�طنني و�مل�ضوؤولني 
�لتنوع  �الإم��������ار�ت  ت�����ض��م��ن الق��ت�����ض��اد  �ل���دول���ة  يف 

ونوعية  تنموية  م�ضاريع  �إجن��از  و�ضرعة  و�المتياز 
كفيلة برفد ودعم �القت�ضاد ليحقق �أعلى �ملعدالت 

يف �الإنتاج و�لعائد�ت.
ر�ضائل  �إن  �م�����س  ل��ه  ت�ضريح  يف  �لهند��ضي  وق���ال 
و�أكدت  �مل�ضتثمرين  نفو�س  يف  �لثقة  بثت  �ضموه 
�الإمار�ت  حلكومة  و�ل�ضامل  �لد�ئم  �الهتمام  لهم 
وتناف�ضيته  �الأع���م���ال  جم��ت��م��ع  ي��خ�����س  م���ا  ك���ل  يف 
خارطة  �ضكّلت  �لر�ضائل  �أن  �إىل  م�ضري�ً  �لعاملية، 

خمتلف  يف  �مل�ضوؤولني  لكل  �ملعامل  و��ضحة  طريق 
م�ضرية  ليكملو�  �ل��دول��ة،  يف  �لتنموية  �لقطاعات 
�الإجناز و�لتقدم، ويبذلو� �جلهد �الأكرث للمحافظة 

على مكت�ضبات �لدولة.
�لطاقات  مب��ث��اب��ة  ك���ان���ت  �ل���ر����ض���ائ���ل  �أن  و�أو�����ض����ح 
ت��اأث��ريه��ا على  �نت�ضر  م��ا  �ضرعان  �ل��ت��ي  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�لقادة  م��ع��ن��وي��ات  رف����ع  �أ����ض���ه���م يف  �جل���م���ي���ع، مم���ا 

و�مل�ضوؤولني و�ملوظفني ملو��ضلة �لعطاء.

•• القاهرة -وام:

�ضارك معايل عبد�لرحمن بن حممد 
�لعوي�س وزير �ل�ضحة ووقاية �ملجتمع 
وزر�ء  ملجل�س  �حلالية  �ل���دورة  رئي�س 
�جتماع  �أع���م���ال  يف  �ل���ع���رب  �ل�����ض��ح��ة 
�لعربي  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة 
لالخت�ضا�ضات �ل�ضحية، �لتي عقدت 
للجامعة  �لعامة  �المانة  مبقر  �م�س 
�لعربية ،وذلك يف �إطار متابعة تنفيذ 
�ل���ق���ر�ر رق���م 1 �ل�����ض��ادر ع��ن �ل���دورة 
�ل�ضحة  وزر�ء  ملجل�س   52 �ل��ع��ادي��ة 
�لعرب، �لتي �نعقدت يومي 19 و20 

مايو �ملا�ضي بجنيف.
���ض��م وف����د �ل����دول����ة �ل�����ذي ����ض���ارك يف 
�الج����ت����م����اع ����ض���ع���ادة ج���م���ع���ة م���ب���ارك 

�جلنيبي �ضفري �لدولة لدى جمهورية 
م�ضر �لعربية ومندوبها �لد�ئم لدى 
و�ضعادة  �ل���ع���رب���ي���ة،  �ل������دول  ج��ام��ع��ة 
�مل�ضاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �ل��ب��دور  نا�ضر 
خليل  و�ل��دك��ت��ور  �ل��دول��ي��ة،  للعالقات 
�لقايد مدير �لتعليم �لطبي �مل�ضتمر، 
وف�ضل �لبادي �ملحلق �ل�ضحي ب�ضفارة 

�لدولة بالقاهرة.
و�أ�ضاد معايل عبد�لرحمن بن حممد 
�جلل�ضة  خ��الل  ل��ه  كلمة  يف  �لعوي�س 
�الف��ت��ت��اح��ي��ة ب����ال����دور �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
�ملجل�س  ه���ذ�  �ع����ادة  يف  م�����ض��ر  لعبته 

الخت�ضا�ضاته �ل�ضحية .
ونوه معاليه بالتحديات �لكبرية �لتي 
و�ل��ت��ي حتتاج  �لعربية  �ل���دول  ت��و�ج��ه 
�ىل �لتكاتف وتعزيز �لتعاون لتطوير 

�الد�ء و�ن يكون للمجل�س دور� يف هذ� 
و�مل�����ض��اه��م��ة يف خ��ل��ق كفاء�ت  �ل�����ض��دد 

فعالة .
�ل�ضحة  وزي�����رة  �ك�����دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
و�ل�������ض���ك���ان �مل�����ض��ري��ة د. ه���ال���ة ز�ي���د 
�لتنفيذي ملجل�س وزر�ء  �ملكتب  رئي�س 
�ملجل�س  دور  �همية   ، �لعرب  �ل�ضحة 
يف  �ل�ضحية  لالخت�ضا�ضات  �لعربي 
متر  �لتي  �ال�ضتثنائية  �لظروف  ظل 
ب��ه��ا �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ، 
باعتباره �حد �ملوؤ�ض�ضات �لعريقة �لتي 
40 عاما  مت تاأ�ضي�ضها منذ �كرث من 
وقدم خاللها �لكثري وال ز�ل �ملنتظر 

منه خالل �ملرحلة �لقادمة �كرث.
ليقوم  �أن�ضئ  �ملجل�س  �أن  و�ضددت على 
وليعمل  �الهمية  بالغ  تنمويا  ب���دور� 

للدول  �لفنية  �مل�ضاعدة  تقدمي  على 
�لعربية وتبادل �خل��رب�ت بني �ضعوب 
هذ�  تاأ�ضي�س  مت  �ن��ه  م�ضيفة  �الم���ة، 
�لكيان �ي�ضا ليتكفل باإمد�د �ملجتمعات 
علمي  م�ضتوى  على  باأطباء  �لعربية 
متميز يليق باملو�طن �لعربي ويرقى 

للمناف�ضة �لدولية .
�ل����ع����رب����ي  �مل����ج����ل���������س  �إن  وق�������ال�������ت 
ل��الخ��ت�����ض��ا���ض��ات �ل�����ض��ح��ي��ة م���ر على 
بفرتة  �الخ��������رية  �ل�������ض���ن���و�ت  م�������د�ر 
باجلمود  مفا�ضلة  ����ض��اب��ت  ع�ضيبة 
دمائه  ع��ل��ى  و�ب��ق��ت  �ط��ر�ف��ه  ويب�ضت 
��ضعاف  �ىل  �دى  مم���ا  ت��غ��ي��ري  دون 
ق���ر�ر�ت���ه، و�أ���ض��اف��ت �ن��ن��ا ن��ع��ود �ليوم 
ب�ضرعية جديدة م�ضتمدة من قر�ر�ت 
�متلكو�  �لذين  �لعرب  �ل�ضحة  وزر�ء 

�مللف  ه�����ذ�  و�ق���ت���ح���م���و�  �ل�������ض���ج���اع���ة 
باإعادة  �جل����ريء  ق���ر�ر�ه���م  و�ت���خ���ذو� 
بذلك  لنفتح   ، كامال  �لكيان  ت�ضكيل 
�ضفحة جديدة يف تاريخ هذ� �ملجل�س 

.
�لدكتورة  �ل�ضفرية  قالت  جانبها  من 
هيفاء �أبو غز�لة، �المني �لعام �مل�ضاعد 
رئي�س قطاع �ل�ضوؤون �الجتماعية، �إن 
�ل��ي��وم ي��اأت��ي يف �إط����ار م��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
�لدورة  �ل�ضادر عن   /1/ رقم  �لقر�ر 
�ل�ضحة  �لعادية /52/ ملجل�س وزر�ء 
�لعرب، �لتي �نعقدت يف جنيف بتاريخ 
�عتماد  ب��ه��دف   ،2019 م��اي��و   20
و�لالئحة  �ال�ضا�ضي  �لنظام  م�ضروع 
على  �ملحدثتني  للمجل�س  �لد�خلية 
�إىل  وردت  �ل���ت���ي  �مل���الح���ظ���ات  ����ض���وء 

�ل�ضحة  وزر�ء  ملجل�س  �لفنية  �الأمانة 
�لعرب ب�ضاأنهما.

كلمتها  يف  “�أبوغز�لة”،  و�أ����ض���اف���ت 
�أي�ضا فر�ضة  يعد  �أن �الجتماع  �م�س، 
جلامعة  �لعامة  �الأم��ان��ة  ال�ضتعر��س 
�للجنة  مهمة  نتائج  �لعربية  �ل���دول 
ت�ضليم  عملية  على  باالإ�ضر�ف  �ملكلفة 

للمجل�س  �لعام  �الأم��ني  مهام  وت�ضلم 
�ل�ضحية  ل��الخ��ت�����ض��ا���ض��ات  �ل��ع��رب��ي 
مب���ق���ره �مل����وؤق����ت ب��امل��م��ل��ك��ة �الأردن����ي����ة 
ت��ق��دمي �الأمني  �ل��ه��ا���ض��م��ي��ة، وك��ذل��ك 
�لعام للمجل�س �لعربي لالخت�ضا�ضات 
�ل�ضحية عر�ضاً مف�ضاًل حول �لو�ضع 
للتعرف  �ملوقر  �ملجل�س  لهذ�  �حل��ايل 

على �الإيجابيات �لتي ميكن �ال�ضتفادة 
منها و�لبناء عليها وكذلك �لتحديات 
�لتي يجب �لعمل على مو�جهتها من 
لهذ�  �جل��دي��دة  �لعليا  �لهيئة  خ��الل 
�مل�ضتقبلية  �لتطلعات  �ملجل�س وكذلك 
و�الأولويات �لتي من �ضاأنها �أن ت�ضاهم 

يف تطوير عمل �ملجل�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

�حتفاًء بلقب �ل�ضارقة عا�ضمة عاملية 
ملعارف  وت��ع��زي��ز�ً   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب 
�ملنت�ضبات و�لز�ئر�ت، ��ضت�ضاف نادي 
�لثالثة  �مل��رح��ل��ة  �ل�����ض��ارق��ة،  ���ض��ي��د�ت 
�ل�ضاطئية،  �ل�����ض��ارق��ة  م��ك��ت��ب��ة  م���ن 
�أطلقها مكتب  �إحدى �ملبادر�ت �لتي 
للكتاب،  �لعاملية  �لعا�ضمة  �ل�ضارقة 
�ل�ضو�طئ  م��رت��ادي  ت�ضجيع  ب��ه��دف 
وتعزيز  �ل���ق���ر�ءة،  على  �ل�����ض��ارق��ة  يف 
فئات  ل���دى جميع  �ل��ك��ت��اب  ح�����ض��ور 

�ملجتمع. 
باملعارف  غنية  بيئة  �مل��ك��ت��ب��ة  ت��وف��ر 
للمنت�ضبات  و�الإب��د�ع��ي��ة  �لثقافية 
بني  عناوينها  تتنّوع  حيث  و�ل���زو�ر 
�ملوجهة  و�ملوؤلفات  و�لق�ضة  �لرو�ية 
�مل�ضادر  ج���ان���ب  �إىل  ل����الأط����ف����ال، 
�لتنمية  م��ث��ل  �الأخ�������رى  �مل��ع��رف��ي��ة 
�الجتماعية و�لفكرية وكتب �الأ�ضرة 

و�لتاريخ. 
�ملكتبة  �فتتاح  بعد  �لنادي  وخ�ض�س 
�لثقافية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �ضل�ضلة 
�ملنت�ضبات  و�لرتفيهية الإثر�ء ذ�ئقة 

�ملعارف،  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري  و�ل����ز�ئ����ر�ت 
�لتحدي  م�����ض��اب��ق��ات  �إىل  �إ����ض���اف���ًة 
�لكنز �ملفقود، وتنظيم  و�لبحث عن 
فقر�ت خا�ضة للطهي �حلّي وتذّوق 
�ملاأكوالت �ل�ضهية، يقدمها نخبة من 

�أمهر �لطهاة. 
وح�����ول ه����ذه �ال���ض��ت�����ض��اف��ة �أ����ض���ارت 
خ��ول��ة �ل�����ض��رك��ال، م��دي��ر ع���ام نادي 
�ضيد�ت �ل�ضارقة، �إىل �أن �لنادي من 
ي�ضتهدف  ال  ل��ل��م��ر�أة  دع��م��ه  خ���الل 

�ملجتمع  ب���ل  وح�����ض��ب  و�ح������دة  ف��ئ��ة 
ككل، الفتة �إىل �أن ��ضت�ضافة �ملكتبة 
�ملجتمعية  م�ضوؤوليته  م��ع  ين�ضجم 
�لتي تعّد �لثقافة ركناً �أ�ضا�ضياً منه. 
ن����ادي �ضيد�ت  وت��اب��ع��ت م��دي��ر ع���ام 
ببيئة  ت��ن��ع��م  �ل�����ض��ارق��ة  �ل�ضارقة:” 
خمتلف  �أدو�ر  ف���ي���ه���ا  ت���ت���ك���ام���ل 
�ملوؤ�ض�ضات و�جلهات �حلكومية وهذ� 
�لعا�ضمة  ل��ق��ب  ل��ت��ن��ال  �أو���ض��ل��ه��ا  م��ا 
�لعاملية للكتاب للعام 2019 لتوؤكد 

للثقافة  حا�ضنة  كمدينة  مكانتها 
و�ملثقفني وخمتلف جتليات �الإبد�ع، 
ل��ه��ذ� �رت��اأي��ن��ا الأن ن��ك��ون ج����زء�ً من 
هذه �ملبادرة، لنقدم للجمهور فر�ضة 
�ملنا�ضبة  بهذه  لالحتفال  ��ضتثنائية 
و�ال�ضتفادة من كّل ما تقدمه �ملكتبة 
خالل �الأوقات �لتي يق�ضونها  على 

�ضاطئ نادي �ضيد�ت �ل�ضارقة«. 
وتو�جدت �ملكتبة يف مرحلتها �لثانية 
بال�ضارقة،   2 �خل����ان  ���ض��اط��ئ  ع��ل��ى 

موؤخر�ً، حيث جمعت حولها خمتلف 
وقاطني  زّو�ر  م���ن  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�����ر�د 
جديدة  مكتبات  و�ضتفتتح  �الإم���ارة، 
�أماكن  يف  �ملقبلة  م��ر�ح��ل��ه��ا  يف  ل��ه��ا 
ليت�ضنى  �ل�������ض���ارق���ة  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
�ال�ضتمتاع  �ملجتمع  �أف����ر�د  جلميع 
معرفية،  ك���ن���وز  م����ن  ت���ق���دم���ه  مب����ا 
ل��ل��ر�غ��ب��ني مبعرفة  ي��ت�����ض��ن��ى  ح��ي��ث 
�ملوقع  �إىل  �لدخول  تو�جدها  مكان 
�الإل����ك����رتوين �خل���ا����س ب���امل���ب���ادرة �أو 
�الجتماعية  �لتو��ضل  م��و�ق��ع  ع��رب 

�خلا�ضة.
�أن نادي �ضيد�ت �ل�ضارقة،  ي�ضار �إىل 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  م��وؤ���ض�����ض��ات  �أح�����د 
تاأ�ضي�ضه  منذ  د�أب  �الأ���ض��رة،  ل�ضوؤون 
مر�فق  ت���وف���ري  ع��ل��ى   1982 ع����ام 
و�أن�ضطة ترفيهية وثقافية لل�ضيد�ت 
با�ضتمر�ر  ي��ن��ظ��م  ك��م��ا  و�الأط����ف����ال. 
و�الأن�ضطة  �لفعاليات  جمموعة من 
�لتي تدعم �ضوؤون �ملجتمع و�لفنون 
�لفعاليات  �إىل  �إ���ض��اف��ة  و�ل�����ض��ح��ة، 
و�لباز�ر�ت  و�مل��ح��ا���ض��ر�ت  �خل��ريي��ة 
و�لندو�ت  و�مل���ار�ث���ون���ات  و�مل��ع��ار���س 

و�مللتقيات ب�ضتى �أنو�عها.

نادي �ضيدات ال�ضارقة ي�ضت�ضيف مكتبة ال�ضارقة ال�ضاطئية ويحتفي باملعرفة 

•• الفجرية - وام:

�ل�ضيفي  برناجمها  ختام  حفل  �جلميلة  للفنون  �لفجرية  �أكادميية  �أقامت 
بدورته �لثانية �ضيفنا فن �لذي �أقيم حتت رعاية �ضمو �ل�ضيخ حممد بن حمد 
بن حممد �ل�ضرقي ويل عهد �لفجرية يف مقر �الأكادميية . وقال علي عبيد 
�حلفيتي مدير عام �الأكادميية يف كلمة له خالل �حلفل �أن �لربنامج �ل�ضيفي 
�لفئات �لعمرية، على  جنح يف جذب �أكرث من 800 طالب وطالبة مبختلف 
مد�ر �أكرث من �ضهرين، تركزت خاللها منا�ضط �لربنامج، يف مقر �أكادميية 

�لفجرية للفنون �جلميلة و�ملجال�س �ملجتمعية يف مناطق “�أوحلة و�ل�ضيجي 
وحبحب” حيث ت�ضمنت �لفعاليات ور�ضا للفنون �لب�ضرية يف �لر�ضم و�خلط 
�ملو�ضيقية،  �الآالت  على  و�لعزف  و�ملو�ضيقى  �لفوتوغر�يف  و�لت�ضوير  �لعربي 
�إ�ضافة �إىل �لتدريب على �لغناء، حتت �إ�ضر�ف �لكادر �لتدري�ضي يف �الأكادميية 
ق��دم��ه��ا ط���الب من  �ملو�ضيقية  �مل��ق��ط��وع��ات  م��ن  ع���دد  ع���زف  . تخلل �حل��ف��ل 
�الأكادميية، وفقرة م�ضرحية، من تقدمي ق�ضم �لتمثيل و�مل�ضرح يف �الأكادميية. 
و�ملحلية، وجمهور غفري  �لدو�ئر �الحتادية  ح�ضر �حلفل عدد من مديري 

من �أهايل �لطالب �مل�ضاركني يف برنامج “�ضيفنا فن«.

اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة 
تختتم برناجمها ال�ضيفي

العوي�س ي�ضارك يف اجتماع الهيئة العليا للمجل�س 
العربي لالخت�ضا�ضات ال�ضحية بالقاهرة

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

عام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  ز�ر 
�الأ�ضا�ضي  للتعليم  �ل��و�دي  مدر�ضة  �خليمة  ر�أ���س  �ضرطة 
�لدر��ضي  �ل��ع��ام  �نطالقة  مبنا�ضبة  �الأوىل”  “�حللقة 
�خلو�ر  ح�ضن  ح�ضة  ��ضتقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  �جل��دي��د 

مديرة �ملدر�ضة.
و�أك����د ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �أن ه���ذه �لزيارة 
�لتو��ضل  ق��ن��و�ت  تعزيز  على  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  حر�ضا  ت��اأت��ي 
مع �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية خا�ضة مع بد�ية �لعام �لدر��ضي 
�حتياجات  تلم�س  وبهدف   2020 –  2019 �جلديد 
�ل�ضرطة  تقدمها  �لتي  باخلدمات  يتعلق  فيما  �مل��د�ر���س 
مبا  �لطلبة  وتثقيف  �ل��ت��وع��وي  �جل��ان��ب  يف  �ملجتمعية 
و�لوقوف  و���ض��الم��ت��ه��م  �أم��ن��ه��م  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  ي�ضهم 
وتعزيز  �جلانب  هذ�  يف  �ملجتمعية  �ل�ضرطة  خطط  على 
دورها يف ن�ضر �لتوعية بني �لكو�در �الإد�ري��ة و�لتعليمية 
�ملحا�ضر�ت  تكثيف  عرب  �ل�ضو�ء  حد  على  �لطلبة  وب��ني 
�إىل  �لفعاليات  من  وغريها  �لكتيبات  وتوزيع  و�لزيار�ت 
�لدر��ضي  بالعام  �لطلبة فرحتهم  �الأبناء  جانب م�ضاركة 

�جلديد.
�لتعليمي  وط��اق��م��ه��ا  �مل��در���ض��ة  الإد�رة  ���ض��ع��ادت��ه  وب�����ارك 
�نطالقة �لعام �لدر��ضي �جلديد يف �لوقت �لذي ��ضتمع 
فيه ملالحظاتهم ومقرتحاتهم حول �ضبل ت�ضهيل عملية 
دخول وخروج �لطلبة مع بد�ية ونهاية �لدو�م و�ضعودهم 
ونزولهم ب�ضكل �آمن من و�إىل �حلافالت �ملدر�ضية حتقيقا 
الأم��ن��ه��م و���ض��الم��ت��ه��م وح��م��اي��ت��ه��م م��ن �أي����ة خم��اط��ر قد 
يتعر�ضون لها ، الفتا �إىل حر�س �لقيادة �لعامة ل�ضرطة 
�ل�ضالمة لطلبة  �أعلى معايري  ر�أ�س �خليمة على توفري 

�ملد�ر�س وت�ضهيل رحلتهم �ليومية يف طلب �لعلم.
و�أو�ضح �للو�ء �لنعيمي �أنه مت توجيه �لقادة �لعامون يف 
�إىل تنفيذ  �ضرطة ر�أ���س �خليمة وم��در�ء �الإد�ر�ت �ملعنية 
زيار�ت ميد�نية ملد�ر�س �الإمارة على مد�ر �لعام �لدر��ضي 
على  �ل��وق��وف  ملتابعة  �لتعليمية  �ملنطقة  م��ع  بالتن�ضيق 
�حتياجاتها �ل�ضرطية وتكثيف تو�جد �لدوريات �ملرورية 
�ملطلوبة  �خلدمات  كافة  وتوفري  �مل��د�ر���س  مد�ر�س  �أم��ام 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل��ق��ي��ادة  ب��ني  �لقائمة  �ل��ع��الق��ة  ت��وث��ق  �ل��ت��ي 
�لعام  �ل�����ض��ال��ح  وت��خ��دم  �الإم�����ارة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �لتعليمية 

و�الأبناء �لطلبة .

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

عام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  عبد  علي  �ل��ل��و�ء  تابع 
���ض��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��رب ت��و�ج��ده يف غ��رف��ة �لعمليات 
�أيام  �أول  يف  �مليد�نية  و�الو���ض��اع  �ملرورية  �حلالة  �ملركزية 

�لعام �لدر��ضي �جلديد.
�أن �ضرطة ر�أ�س �خليمة عملت على ت�ضخري  و�أكد �ضعادته 
�لطلبة  �البناء  �ضالمة  ل�ضمان  وم��و�رده��ا  ك��و�رده��ا  كافة 

�مليد�ين  �ل��ن��زول  �مل��روري��ة م��ن خ��الل  و�ن�ضيابية �حل��رك��ة 
�ل�ضباط  ����ض��ر�ف  حت��ت  �ل�ضري  ح��رك��ة  وتنظيم  لل�ضو�رع 
�ملعنيني و�لعمل على تاأمني و�ضول �لطلبة �إىل مد�ر�ضهم 
وعودتهم منها بكل �ضالمة و�أمان  وتنفيذ زيار�ت توعوية 
�إىل عدد من مد�ر�س �الم��ارة و�اللتقاء بالطلبة وتقدمي 
جرعة تثقيفية لهم ، م�ضيفا �أن تو�جده يف غرفة �لعمليات 
�مل��رك��زي��ة ج��اء ل��ال���ض��ر�ف و�مل��ت��اب��ع��ة وت��ق��دمي �لتوجيهات 

�لالزمة يف حال وقوع ما ي�ضتدعي ذلك.

تلم�س احتياجاتها الأمنية

قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة 
يتفقد مدر�ضة نائية 

مدير عام غرفة الفجرية: ر�ضائل حممد بن را�ضد ت�ضمن اهتمام متوا�ضل بالأعمال وتعزيز التناف�ضية�ضرطة راأ�س اخليمة ت�ضمن �ضالمة العام الدرا�ضي

بالتعاون مع دبي العطاء 

�ضندق الفرج يوّزع 350 حقيبة مدر�ضية على اأبناء 
نزلء املوؤ�ض�ضات العقابية والإ�ضالحية
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اأخبـار الإمـارات
بلدية منطقة الظفرة تنجر ممر م�ضاة ثالثي الأبعاد مبدينة املرفاأ 

•• الظفرة-الفجر:

الحتياجات  تلبية  �ملنطقة  م�ضتوى  على  �خل��دم��ات  لتطوير  �لظفرة  منطقة  بلدية  جهود  �إط��ار  يف 
�ملجتمع و��ضعاده نفذ قطاع خدمات �ملدن مبدينة �ملرفاأ عدد من �ملبادر�ت و�مل�ضاريع �خلدمية، حيث 
مت �إن�ضاء ممر م�ضاة ثالثي �الأبعاد �ضمم بتقنية �لطباعة ثالثية �الأبعاد بهدف تخفيف و�إبطاء �ضرعة 
�ل�ضيار�ت و�لتقليل من �لعبور �لع�ضو�ئي للم�ضاة حفاظا على �ضالمة �الأرو�ح، و�تباع �أف�ضل �ملمار�ضات 
يف �ل�ضالمة �ملرورية للمحافظة على �ضالمة �مل�ضاة على �ل�ضاطئ. كما مت �ن�ضاء ممر الأ�ضحاب �لهمم 
وكبار �ملو�طنني �نطالقا من �مل�ضوؤولية �ملجتمعية للبلدية جتاه هذه �لفئة لتمكنهم من �لو�ضول �إىل 
�أقرب نقطة لل�ضاطئ بكل �ضهولة وي�ضر.  وي�ضتكمل �لقطاع �إجر�ء�ت و�حتياطات �ل�ضالمة �ملرورية يف 
5 جممعات �ألعاب لالأطفال بني �الأحياء �ل�ضكنية باملدينة وذلك با�ضتخد�م مطبات تخفيف �ل�ضرعة 

باالإ�ضافة �إىل �إن�ضاء ممر للم�ضاة وو�ضع �للوحات �الإر�ضادية و�لتحذيرية.

منت�ضبون يف برنامج القيادات املوؤثرة مبركز حممد بن را�ضد لإعداد القادة   

دورة حتقيق امل�ضتحيل يف املجال القيادي خمترب عاملي يرتجم فل�ضفة حممد بن را�ضد يف �ضناعة القادة
•• دبي-وام:

�أ�ضاد عدد من �لقياد�ت �الإمار�تية 
�لقياد�ت  لربنامج  �ملنت�ضبني  م��ن 
�مل����وؤث����رة ب��دع��م م��رك��ز حم��م��د بن 
لفعالية  �ل����ق����ادة  الإع�������د�د  ر�����ض���د 
�ل�����دروة  �مل�ضتحيل”،  “حتقيق 
�ملجال  يف  �الأك��������رب  �ل���ت���ح���ف���ي���زي���ة 
�لعملية  �مل��ه��ار�ت  و�ضقل  �لقيادي 
توين  يقدمها  و�ل��ت��ي  و�حل��ي��ات��ي��ة، 
روب���ن���ز، �خل��ب��ري �ل��ع��امل��ي يف جمال 
�لتحفيز وتطوير �لذ�ت ومتكينها 
�مل���ه���ار�ت، وذل����ك يف قاعة  و���ض��ق��ل 
ك��وك��ا ك���وال �أري���ن���ا يف ���ض��ي��ت��ي ووك 

بدبي يف 3 �ضبتمرب 2019.
�ملدير  �لعطر،  �ضعيد  �ضعادة  وق��ال 
ل�ضاحب  �لتنفيذي  للمكتب  �لعام 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��ضد 
حتقيق  دورة  �ضت�ضمل  مكتوم:  �آل 
 10 م��ن  �أك���رث  ح�����ض��ور  �مل�ضتحيل 
دول������ة،   46 م����ن  ���ض��خ�����س  �آالف 
هي  تدريبية  ور���ض��ة  يف  للم�ضاركة 
�ملنطقة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  �الأك�������رب 
�ضاعات،   10 م���دى  ع��ل��ى  ت�ضتمر 
�ملتحدثني  �أف�����ض��ل  م��ن  نخبة  م��ع 

�لعامليني.
�أن دعم مركز حممد  و�أكد �لعطر 
ب���ن ر�����ض���د ل��ه��ذه �ل��ور���ض��ة يعك�س 
ر�ضالة �ملركز برت�ضيخ ثقافة قيادية 
وفق �أف�ضل �ملعايري �لعاملية، وقال : 
لدينا منوذج جديد يف ن�ضر ثقافة 
�لقيادة و�الإجناز .. ومركز حممد 
بن ر��ضد الإع��د�د �لقادة قائم على 
ر�ضخها  �لتي  �لقيادية  �ل�ضخ�ضية 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 

ر��ضد �آل مكتوم.
وحتدث �لعطر عن �خلبري �لعاملي 
ت����وين روب����ن����ز، �ل�����ذي ي���ق���دم هذه 
�لور�ضة، فهو من �أ�ضهر �خلرب�ء يف 
�لقيادي،  و�لتحفيز  �الإلهام  جمال 
وه����و م�����ض��ن��ف م���ن ب���ني �أه�����م 50 
�الأع����م����ال على  ق���ط���اع  م���ف���ك���ر�ً يف 
م�ضتوى �لعامل، ولديه �لعديد من 
�الأكرث  ق��و�ئ��م  تدخل  �لتي  �لكتب 
ُت����وزع يف �أكرث  م��ب��ي��ع��اً، وم��وؤل��ف��ات��ه 
من 100 دولة، حيث ��ضتطاع من 
خالل كتبه وحما�ضر�ته وجل�ضاته 
ماليني  يف  ي��وؤث��ر  �أن  �لتحفيزية 
�لنا�س و�أن يلهم �أجيااًل من �لقادة 
�ل�ضباب يف �لعامل ويحفزهم الإعادة 
�آل��ي��ة تفكري  �ل���ذ�ت وب��ن��اء  �كت�ضاف 
ع��ل��ى �البتكار  ي��ق��وم  ومن���ط ح��ي��اة 

و�ملبادرة و�الأ�ضبقية.
و�أك�����������دت ن���خ���ب���ة م�����ن �ل����ق����ي����اد�ت 
لرب�مج  �ملنت�ضبني  من  �الإمار�تية، 
م��رك��ز حم��م��د ب���ن ر�����ض���د الإع����د�د 

جتربته  مت���ت���د  ح���ي���ث  �الأع�����م�����ال، 
الأك�����رث م���ن �أرب���ع���ة ع���ق���ود، وت����وزع 
كتبه يف �أكرث من 100 دولة حول 
�ل���ع���امل، ك��م��ا ي��ت��اب��ع �مل��الي��ني نتاج 
�ملحتوى �لرقمي �لذي يقدمه عرب 
�ضبكة �الإنرتنت ومن�ضات �لتو��ضل 
وف���ع���ال���ي���ات ت��ط��وي��ر �ل�������ذ�ت، وقد 
مو�ضوعات  يف  م��وؤل��ف��ات��ه  ترجمت 
ري������ادة �الأع����م����ال وحت��ق��ي��ق �ل����ذ�ت 
وتطوير �ملهار�ت و�الإد�رة و�لقيادة 
�إىل ع��دة ل��غ��ات، وم��ن �أ���ض��ه��ر كتبه 
“�أيقظ قو�ك �خلفية”، و”ن�ضائح 
7 خطو�ت  من �ضديق”، و”�ملال: 

لتحقيق �حلرية �ملالية«.
�أك�ضنت�ضر  موؤ�ض�ضة  �خ��ت��ارت��ه  وق��د 
�ضمن  و�ل�����در�������ض�����ات  ل����الأب����ح����اث 
قطاع  يف  مفكر�ً   50 “�أهم  قائمة 
�لعامل”،  م�ضتوى  ع��ل��ى  �الأع���م���ال 
لالأعمال  هارفرد  الئحة  و�ضنفته 
�ضمن “�أبرز 200 قيادي يف قطاع 

�الأعمال«.
 ،2003 �ل��ع��ام  يف  تاأ�ضي�ضه  وم��ن��ذ 
ر��ضد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  ي��ن��ظ��م 
لفعالية  �ل���د�ع���م  �ل���ق���ادة،  الإع�����د�د 
“حتقيق �مل�ضتحيل”، بر�مج نوعية 
تاأهيل  يف  ت�ضهم  ه��ادف��ة،  و�أن�ضطة 
مبهار�ت  تتمتع  قيادية  �ضخ�ضيات 
�ل�ضعيد  ع��ل��ى  �مل�����ض��ت��وى،  رف��ي��ع��ة 
وت�ضتطيع  و�حل����ي����ات����ي،  �مل���ه���ن���ي 
و�لتعامل  �مل�ضتجد�ت  مع  �لتكيف 
كما  وذك���اء،  مبرونة  �لتغري�ت  مع 
�الط���الع  و���ض��ع��ة  ب��ال��ك��ف��اءة  تتمتع 
�ل���ت���ي ت���وؤه���ل���ه���ا الت����خ����اذ ق������ر�ر�ت 

جوهرية يف مو�قف خمتلفة.
ويقوم منوذج �لقيادة �لذي يعتمده 
مقومات  ث���م���ان���ي���ة  ع���ل���ى  �مل����رك����ز 
و�ال�ضت�ضر�ف  �أواًل،  �الإن�ضان  ه��ي: 
�لعاملية،  و�ملو�طنة  �ال�ضرت�تيجي، 
و�لتفكري  و�الإ������ض�����ر�ك،  و�ل���ت���ن���وع 
�ل����ري����ادي، و�ل��ف�����ض��ول و�مل����رون����ة، 

و�ل�ضغف و�اللتز�م، وخلق �لقيمة.
ب����ر�جم����ه  �مل�����رك�����ز يف  وي����ح����ر�����س 
تر�ضيخ  على  وم��ب��ادرت��ه  و�أن�ضطته 
ثقافة �لتعّلم �مل�ضتمر لدى �لقياد�ت 
و�ملتمر�ضة  و�ل�������ض���اع���دة  �ل�����ض��اب��ة 
بت�ضليط  وذل����ك  ����ض���و�ء،  ع��ل��ى ح���د 
�لناجحة  �ل���ن���م���اذج  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء 
وباال�ضتفادة من �لتجارب �لعملية 
و�ملجتمعات،  و�ملوؤ�ض�ضات  ل��الأف��ر�د 
يف  �جلمعي  �ل��وع��ي  تفعيل  فيه  مل��ا 
��ضت�ضر�ف �حللول �لناجعة وو�ضع 
وتطبيق  �ملثمرة  �ال�ضرت�تيجيات 
�ملبادر�ت �ملنتجة ل�ضناعة م�ضتقبل 
مكان  ك����ل  يف  ل���الإن�������ض���ان  �أف�������ض���ل 
و�الرت��ق��اء بجودة حياته  و�إ���ض��ع��اده 

بكل جو�نبها.

�لفعالية  ه����ذه  م��ث��ل  �أن  �ل����ق����ادة 
من  �الآالف  �ضيوؤّمها  �لتي  �لعاملية 
�الجتاهات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �ل��ن��ا���س 
�إىل  و�ل�������ض���اع���ني  و�اله����ت����م����ام����ات، 
ترفد  عاملية  �الط��الع على جتربة 
خرب�تهم �حلياتية، ت�ضكل خمترب�ً 
ما  وهو  و�لتجارب،  لالأفكار  عاملياً 
�لرئي�ضية  �الأه�����د�ف  م��ع  ين�ضجم 
ملركز حممد بن ر��ضد الإعد�د �لقادة 
�لتدريبية  ب���ر�جم���ه  خ����الل  م���ن 
و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ل��ك��و�در �ل��ق��ي��ادي��ة يف 
ف��ئ��ات �لهرم  �ل���دول���ة، يف خم��ت��ل��ف 
�لقيادي و�الإد�ري، عرب تنويع �أفق 
�لتدريب  تتجاوز  بحيث  ب��ر�جم��ه 
�لتدريب  �إىل  �الأكادميي و�لنظري 
�مل�ضتجد�ت  ي��و�ك��ب  �ل���ذي  �لعملي 
باالإ�ضافة  ب�����اأول،  �أوال  �ل��ع�����ض��ري��ة 
��ضت�ضافة  على  �ملركز  حر�س  �إىل 
�إجناز�تهم  ل��ه��م  ع��امل��ي��ني  خ�����رب�ء 
و��ضتقطاب  ب���ه���ا،  ل��ه��م  �مل�����ض��ه��ود 
�الإقليمية  �ل��ت��ج��ارب  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لدولية �ملتميزة كي تكون متاحة 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ال���ض��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا، مبا 
�الإمار�تي  �ملجتمع  جعل  يف  ي�ضهم 
من  يتجز�أ  ال  ج���زء�ً  مكوناته  بكل 
وعملية  فكرية  تطوير  منظومة 

و�ضخ�ضية ومهنية متو��ضلة.
دعم  �أن  �إىل  �لقياد�ت  هذه  ولفتت 
م��رك��ز حم��م��د ب���ن ر�����ض���د الإع����د�د 
�لقادة لهذ� �حلدث �لعاملي ينطلق 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  فل�ضفة  من 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه �هلل”،  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء 
�لقادة تقت�ضي تعليماً  باأن �ضناعة 
�ل��ق��ي��ادة مهارة  م��ت��و����ض��اًل، وب����اأن 
جتربة  �أي  وب����اأن  ي��وم��ي��اً،  ُتكَت�ضب 
�ل���ق���ي���ادي  �مل�����ج�����ال  يف  خ������ربة  �أو 
لل�ضخ�ضية  معرفياً  مك�ضباً  ت�ضكل 
�لقيادة  م��در���ض��ة  و�أن  �ل��ق��ي��ادي��ة، 
لي�ضت حم�ضورة بجدر�ن بل �أفقها 
�لناجح هو �لذي  �ل�ضماء، و�لقائد 
تطوير  �إىل  �ل������دو�م  ع��ل��ى  ي�����ض��ع��ى 
وتو�ضيع  مهار�ته،  و�ضقل  قدر�ته، 
م����د�رك����ه، و����ض��ت��ك�����ض��اف ق���در�ت���ه، 

م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال �ل���دك���ت���ور هز�ع 
لربنامج  �ل��ع��ام  �ملن�ضق  �لنعيمي، 
�إن  �ملتميز  ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي  دب��ي 
تعد  �مل�ضتحيل”  “حتقيق  فعالية 
نوعها  �الأك��رب من  �لتدريب  ور�ضة 
�لقيادية  �مل��ه��ار�ت  يف جم��ال �ضقل 
تلتقي  وخمرجاتها  و�ل�ضخ�ضية، 
�لقياد�ت  ب��رن��ام��ج  خم��رج��ات  م��ع 
�ملوؤثرة �لتابع ملركز حممد بن ر��ضد 
�أكادميي  �ل��ق��ادة، كربنامج  الإع��د�د 
للمنت�ضبني  ي��ق��دم  ���ض��ام��ل  وع��م��ل��ي 
�لتاأهيل  يف  م�ضبوقة  غ��ري  جتربة 
�لقيادي، من خالل �الط��الع على 
�أحدث �لتجارب و�خلرب�ت �لعاملية 
وفن  علم  يف  ي�ضتجد  م��ا  ومتابعة 
منظومتنا  يف  وتطبيقها  �لقيادة، 

�لقيادية على خمتلف �مل�ضتويات.
دعم مركز  �أن  �إىل  �لنعيمي  و�أ�ضار 
ب��ن ر����ض��د الإع�����د�د �لقادة  حم��م��د 
�مل�ضتحيل”،  “حتقيق  ل��ف��ع��ال��ي��ة 
بر�جمه  خ��الل  من  حر�ضه  يوؤكد 
�لتمّيز  ث���ق���اف���ة  م����و�ك����ب����ة  ع���ل���ى 
�لتي  �مل�ضتمر  و�البتكار و�لتح�ضني 
ميزت م�ضرية دبي وجعلتها خالل 
زمن قيا�ضي خمترب�ً عاملياً حا�ضناً 
�لعمل  يف  �ل���ن���اج���ح���ة  ل���ل���ت���ج���ارب 
�ملنجز  ���ض��ع��ي��د  وع��ل��ى  �مل��وؤ���ض�����ض��ي، 
ور�ضخت  و�جل����م����اع����ي،  �ل����ف����ردي 
�لعاملية  �ل�������ض���اح���ة  يف  ����ض���ورت���ه���ا 
بو�ضفها مدينة ذ�ت روؤي ��ضتباقية، 
�ل�ضمو  �ضاحب  كّر�ضها  روؤي��ة  وهي 
�آل مكتوم  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حممد 
كقائد حري�س على �أن ي�ضتثمر يف 
�تباع  خالل  من  �مل�ضتقبل،  قياد�ت 
�ل���ق���ي���ادي يقوم  �ل��ت��اأه��ي��ل  ن��ه��ج يف 
و�لتطوير  و�الإع���د�د  �لتعليم  على 
�ضعادة  ق��ال  ذل���ك،  �إىل  �مل�����ض��ت��د�م«. 
���ض��امل �ل��ق��ا���ض��م��ي، وك��ي��ل �ل�����وز�رة 
�مل�������ض���اع���د ل���ل���ف���ن���ون و�ل���������رت�ث يف 
�إن  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة 
�لكو�در �لقيادية �الإمار�تية �أمامها 
�ال�ضتفادة  منها  تتطلب  م�ضوؤولية 
�ل��ق�����ض��وى م��ن ك��ل جت��رب��ة ت�ضكل 
فر�ضة لتو�ضيع �الأفق �ملعريف وبناء 
�لقدر�ت  ومتكني  �ل���ذ�ت  وتطوير 

ر���ض��م خ��ط��ط��ن��ا و�أه���د�ف���ن���ا بحيث 
ن��ت��خ��ذ �ل����ق����ر�ر�ت �حل��ا���ض��م��ة بناء 
�لذ�ت  معرفة  �مل��ع��رف��ة،  ه��ذه  على 
و�ل����ق����در�ت، وق����ال : �ل���ق���ي���ادة فن 
وع��ل��م وت���دري���ب ك��ي ن��ك��ون �أف�ضل 
جمتمعنا،  وجت����اه  �أن��ف�����ض��ن��ا  جت����اه 
وهذه هي مدر�ضة حممد بن ر��ضد 
ه �الأول  يف �لقيادة �لتي ت�ضكل �ملوجِّ
يف بر�مج تدريب وتاأهيل �لقياد�ت 
حتت مظلة مركز حممد بن ر��ضد 
الإعد�د �لقادة، وهي مدر�ضة �ضاملة 
عن  �ل�ضخ�ضي  تف�ضل  ال  جامعة 
�لقائد  �ضفات  ي��ح��دد  فما  �ملهني، 
�إن�ضانيته، و�ضخ�ضيته، متاماً بقدر 

معرفته ومهنيته.
و�أث���ن���ى �أن���وه���ي ع��ل��ى ���ض��ع��ي مركز 
ب��ن ر����ض��د الإع�����د�د �لقادة  حم��م��د 
ل����دع����م م����ث����ل ه�������ذه �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�لتحفيزية و�لتدريبية، �إمياناً منه 
�لعاملية  �لتجارب  ��ضتقد�م  باأهمية 
يف هذ� �ملجال و�إتاحتها للمهتمني 
منها،  �ال���ض��ت��ف��ادة  يف  و�ل���ر�غ���ب���ني 
�لباحثة  �ل�ضابة  �لقياد�ت  وخا�ضة 
لتو�ضيع  ثمينة  ف��ر���س  ع��ن  دوم����اً 
�لتجارب  �لفكرية ومر�كبة  �آفاقها 

و�خلرب�ت �حلديثة.
يف �ل�������ض���ي���اق ذ�ت���������ه، �أك�������د �أح���م���د 
�مل�ضاعد  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �جل������الف، 
�مل��الح��ة �جلوية  ل��ق��ط��اع خ��دم��ات 
يف �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين، 
ر��ضد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  “دعم  �أن 
“حتقيق  لفعالية  �ل��ق��ادة  الإع����د�د 
�خلطوط  ي��ج�����ض��د  �مل�ضتحيل” 
�لرئي�ضية لرب�مج �لقياد�ت �ملوؤثرة 
�أهم  للمركز �حلري�ضة على ر�ضد 
�لتجارب �لعاملية �ملتميزة يف جمال 
�لفكر �لقيادي و�ملمار�ضات �الإد�رية 
�لعامل  يف  م��ك��ان  �أي  يف  �ل��ن��اج��ح��ة 
منها  و�ال�ضتفادة  عليها  و�الط��الع 
مع  وين�ضجم  جمتمعنا  يخدم  مبا 
م�ضتقبلية،  دول��ة  لبناء  تطلعاتنا 
يف  �لتناف�ضية  م��وؤ���ض��ر�ت  ت��ت�����ض��در 
باملركز  �إال  ت��ر���ض��ى  وال  �ل����ع����امل، 
�الأول كهدف رئي�س حدده �ضاحب 
�آل  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد  �ل�ضمو 

وتعزيز موؤهالته، و�ضحذ �أدو�ته.
�ضمن هذ� �الإطار، �أكدت �لدكتورة 
�مل�ضاعد  �الأ�ضتاذ  �ل�ضويدي،  حنان 
يف جامعة حممد بن ر��ضد للطلب 
و�ل��ع��ل��وم �ل�����ض��ح��ي��ة وط��ب��ي��ب��ة رو�د 
حممد  م���رك���ز  دع����م  �أن  �ل��ف�����ض��اء 
ب��ن ر����ض��د الإع���د�د �ل��ق��ادة لفعالية 
�لتحفيزية،  �مل�ضتحيل”  “حتقيق 
مهار�ت  يف  تثقيف  ور�ضة  ك�اأ�ضخم 
�ل��ق��ي��ادة وب���ن���اء �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة، �إمنا 
�ل��ذي ر�ضخه  �ل��ع��ام  تعك�س �الإط���ار 
�ملركز من خالل بر�جمه �ل�ضاعية 
�إمار�تية  قيادية  ك��و�در  �إع��د�د  �إىل 
و�إحد�ث  �لتغيري  ق��ادرة على �ضنع 
ف�����رق ج����وه����ري جل���ه���ة �الرت����ق����اء 
بالعمل �ملوؤ�ض�ضي وتعزيز منظومة 
�ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن��ة و�مل�����ض��اه��م��ة يف 

دفع عجلة �لتنمية �إىل �الأمام.
هذه  �أن  �إىل  �ل�����ض��وي��دي  ول��ف��ت��ت 
�لفعالية ت�ضكل جتربة تعلم حيوية 
�ضو�ء يف جمال بناء �لذ�ت وتطوير 
�ضحذ  يف  �أو  �حل��ي��ات��ي��ة  م��ه��ار�ت��ن��ا 
ق��در�ت��ن��ا �ل��ق��ي��ادي��ة و�إع����ادة توجيه 
�ل�ضخ�ضية  و�أول��وي��ات��ن��ا  �أه��د�ف��ن��ا 
و�مل���ه���ن���ي���ة، وه�����و م����ا ي��ن�����ض��ج��م مع 
�لروؤية �ل�ضاملة لربنامج �لقياد�ت 
ر��ضد  بن  �مل��وؤث��رة يف مركز حممد 
�آل مكتوم، كربنامج تكاملي ي�ضعى 
و�ل���ت���دري���ب  �ل���ت���اأه���ي���ل  ج���ع���ل  �إىل 
م�ضتمرة  ت��ع��ل��م  ع��م��ل��ي��ة  �ل���ق���ي���ادي 
منفتحة  تظل  بحيث  ومتو��ضلة، 
�لعاملية،  و�خل��رب�ت  �لتجارب  على 
�ملركز على دعم  �أن حر�س  موؤكدة 
مثل هذه �لفعاليات ينبع من �أحد 
�ملبادئ �لتي ر�ضخها �ضاحب �ل�ضمو 
�آل مكتوم  ر��ضد  بن  �ل�ضيخ حممد 
هي  �حلقيقية  �مل��وؤ���ض�����ض��ة  �أن  وه���و 
�لتي ت�ضنع ثقافة ت�ضمح الأفر�دها 
فعالية  ب������اأن  م�����ض��ي��ف��ة  ب���ال���ن���م���و، 
“حتقيق �مل�ضتحيل” �لتي يقدمها 
�أب���رز �لقياد�ت  �أح���د  ت��وين روب��ن��ز، 
توفر  �لعامل،  �مللهمة يف  �الإن�ضانية 
طاقاتنا  ل�����ض��ح��ذ  ���ض��ان��ح��ة  ف��ر���ض��ة 
جو�نب  و�ك���ت�������ض���اف  و�إم���ك���ان���ات���ن���ا 

جديدة يف �ضخ�ضياتنا.

خرب�ت  و�كت�ضاب  �مل��ه��ار�ت  وتعزيز 
هي  ه���ذه  �أن  �إىل  الف���ت���اً  ج���دي���دة، 
�ل��ر���ض��ال��ة �ل��ت��ي ل��ط��امل��ا �أك���د عليها 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
ر��ضد �آل مكتوم، وهذه هي فل�ضفته 
يف �ضناعة �لقادة، منطلقا من مبد�أ 
�أ�ضا�ضي وهو �أن �لقيادة عملية تعلم 
تنتهي،  ال  بناء  وعملية  متو��ضلة، 

بناء �لذ�ت وبناء �لوطن.
وتوقف �لقا�ضمي عند �أهمية فعالية 
“حتقيق �مل�ضتحيل” كور�ضة تدريب 
لالأفكار،  جم��م��ع��اً  ت�����ض��ك��ل  م��ك��ث��ف��ة 
فر�ضًة  �ملهتمون  فيها  يجد  بحيث 
وطاقاتهم  ق��در�ت��ه��م  ال�ضتك�ضاف 
م�ضري�ً  �ل��الحم��دودة،  و�إمكاناتهم 
�لفعالية  ت���ق���دم���ه  م�����ا  �أن  �إىل 
�لعمل  يف  وجت������ارب  ق�����ض�����س  م���ن 
مهار�ت  على  و�ل��ت��دري��ب  �ل��ق��ي��ادي 
�ملعريف  �الإط��ار  تتقاطع مع  �حلياة 
و�مل��ف��اه��ي��م��ي �ل��ع��ام ل��رب�م��ج مركز 
حم��م��د ب��ن ر����ض��د الإع����د�د �لقادة، 
�ضخ�ضية  ب��ن��اء  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 
�ل�ضغف  ب������ني  جت����م����ع  ق�����ي�����ادي�����ة 
�لذ�تي  و�ل��ت��ح��ف��ي��ز  و�مل�������ض���وؤول���ي���ة 
و�الإجناز،  �لتميز  لتحقيق  وت�ضعى 
متلي  �أخ��الق��ي��ة  منظومة  وت��ع��ان��ق 
و�الل��ت��ز�م وحري�ضة  �ل��والء  عليها 

على خدمة جمتمعها.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ذك�����ر ب�����در �أن���وه���ي 
�لرئي�س �لتنفيذي للقرية �لعاملية 
�مل�ضتحيل”  “حتقيق  ج��ل�����ض��ة  �أن 
�لتحفيزية ت�ضكل �أكرب خمترب من 
نوعه ي�ضارك فيه �آالف �الأ�ضخا�س 
لتحفيز  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء  ك���ل  م���ن 
قدر�تهم،  �كت�ضاف  و�إع��ادة  ذو�تهم 
مدفوعني جميعاً برغبة م�ضرتكة 
�أال وهي �ل�ضعي كي نعرف �إمكاناتنا 
وكيفية تطويرها، و�النطالق من 
هذه �ملعرفة كي نكون �أف�ضل �ضو�ء 
مع  �أو  �أن��ف�����ض��ن��ا  م���ع  ع��الق��ت��ن��ا  يف 
�الآخرين .. وهذ� �ملبد�أ هو �الأ�ضا�س 
�لقيادي  �لفكر  منه  ينطلق  �ل��ذي 
ونكت�ضف  �أن��ف�����ض��ن��ا  ن��ع��رف  �أن  �أي 
ونطور  قدر�تنا  ون�ضحذ  �إمكاناتنا 
ونعيد  �أولوياتنا  ونحدد  مهار�تنا 

مكتوم.
و�أ�ضاف �جلالف: ياأتي �نعقاد هذه 
�لفعالية �ل�ضخمة و�لدعم �لكبري 
و�لت�ضهيالت  دب���ي  ت��ق��دم��ه  �ل����ذي 
�لنا�س،  الآالف  ت��وف��ريه��ا  مت  �ل��ت��ي 
من د�خل دولة �الإمار�ت وخارجها، 
�ل��روؤي��ة بعيدة  �أخ���رى  ليثبت م��رة 
ب�ضاأن  قيادتنا  تتبناها  �لتي  �مل��دى 
�ضرورة �ال�ضتثمار يف �ضقل وتعزيز 
�لفكر �لقيادي و�الرتقاء باالإن�ضان، 
و�اله�����ت�����م�����ام ب���ت���ط���وي���ر �مل�����ه�����ار�ت 
باعتبارها  و�حلياتية  �ل�ضخ�ضية 
جمتمعات  بناء  يف  �أ�ضا�ضياً  مقوماً 
ت��ن��ع��م ب���اال����ض���ت���ق���ر�ر و�ل�������ض���ع���ادة، 
حا�ضنة  م��ث��ال��ي��ة  ب��ي��ئ��ات  وت�����ض��ك��ل 
لالإبد�ع و�البتكار و�الإجن��از يف كل 

�مليادين«.
�مل�ضتحيل”،  “حتقيق  دورة  ومتتد 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ت���وين روب���ن���ز، على 
وتتخللها  ����ض���اع���ات  ع�����ض��ر  م�����دى 
ت��ط��ب��ي��ق وت����دري����ب عملي  ف�����رت�ت 
�الإبد�عي،  �لعمل  ور���س  على منط 
و���ض��ط ح�����ض��ور ق��ي��ا���ض��ي ي��ت��وق��ع �أن 
من  ���ض��خ�����س  �آالف   10 ي���ت���ج���اوز 
�ل��ع��امل، من بينهم  �أن��ح��اء  خمتلف 
على  �ضيوفا  �ضيحلون  م�ضاركون 

دبي من 46 دولة.
وي�����ض��ارك ت���وين روب��ن��ز يف تقدمي 
�لور�ضة �ضخ�ضيات عاملية يف جمال 
وت�ضتعر�س  �لذ�ت،  وبناء  �لتحفيز 
جناح  ق�ض�س  �لتحفيزية  �ل���دورة 
على  �ل�����ض��وء  ت�ضلط  ك��م��ا  ملهمة، 
حياتية  وخ��رب�ت  �أ�ضا�ضية  مهار�ت 
على  �مل�����ض��ارك��ني  ت�ضاعد  وم��ه��ن��ي��ة، 
�ك���ت�������ض���اف ط���اق���ات���ه���م وت���ط���وي���ر 
مهار�تهم  و����ض���ق���ل  �إم���ك���ان���ات���ه���م 
يف  روبنز  ي�ضعى  و�ضوف  وتفعيلها، 
هذه �لفعالية �إىل ��ضتعر��س قدرة 
����ض��ت��غ��الل طاقاته  ع��ل��ى  �الإن�����ض��ان 
طاقة  �إىل  وحت���وي���ل���ه���ا  �ل���ك���ام���ن���ة 
�إبد�عية تتخطى �لعقبات، وتعطي 

�ضاحبها د�فعاً للعمل و�لنجاح.
�أ�ضهر  �أح�����د  روب���ن���ز  ت����وين  وي���ع���د 
�لتحفيز  جم�������ال  يف  �خل�����������رب�ء 
و�الإب��د�ع �لقيادي و�الإد�ري وريادة 
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•• دبي – حم�شن را�شد:

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لت�ضجيل  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  �م�������س 
�ل��ع��رب��ي��ة لغري  �ل��ل��غ��ة  ل��ت��ع��ل��ي��م   ،
�لناطقني بها ، م�ضتهدفة �إع�ضاء 
و�لتعليمية  �الد�ري�����ة  �لهيئتني 
ب���امل���د�ر����س و�ل�������وز�رة ، وذل����ك يف 
لال�ضتثمار  �ل�����وز�رة  �ضعي  �إط����ار 
للمعلمني  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ك��ف��اي��ات  يف 
يف �مل���ي���د�ن �ل���رتب���وي، ج���اء ذلك 
�لعمليات  م��رك��ز  ب��ث��ه  ت��ع��م��ي��م  يف 
ب��ال��وز�رة �أم�����س، ل��الإع��الم ع��ن �ن 
�ملهنية  و�لتنمية  �لتدريب  �إد�رة 
�لت�ضجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  �أع��ل��ن��ت 
، يقوم بالت�ضجيل من  ملن يرغب 
https:// :خالل �لر�بط �الآتي
ويتم   bit.ly/34ewL2S
يكون  �ن  على   ، �ال�ضتبانة  تعبئة 
نهاية  ل��ل��ت�����ض��ج��ي��ل  م���وع���د  �خ�����ر 
-9-12 �مل���و�ف���ق  ي���وم �خل��م��ي�����س 

2019 . من جهة �خرى �علنت 
موؤخر�ً  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
مبوجبها  ي��ت��م   ، م���وج���ه���ات  ع���ن 
�لغري  �ل���ط���ل���ب���ة  ������ض����ت����م����ر�ري����ة 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  مو�طنني 
 2020-2019 �لدر��ضي  للعام 
�ل�������وز�رة طلبة  ����ض��ت��ث��ن��ت  ، ح��ي��ث 
�لعام  ل��ه��ذ�  ع�ضر  �ل��ث��اين  �ل�ضف 
يتم  �أن  على   ، �لتميز  �ضرط  م��ن 
��ضتيفاء �لر�ضوم �لدر��ضية كاملًة 
�ملا�ضية  و�الأع��������و�م  �ل���ع���ام  ل���ه���ذ� 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا   ،
اليوجد بها مد�ر�س خا�ضة تخدم 
�ل��������وز�رة على  �أك������دت   ، �مل��ن��ط��ق��ة 
مل  �ل��ذي��ن  �لطلبة  بيانات  ح�ضر 
و�لتاأكد   ، �لتميز  �ضرط  يحققو� 
�لدر��ضية  �ل��ر���ض��وم  ��ضتيفاء  م��ن 
يتعذر  �ال�ضتيفاء  ، ويف حال عدم 

بقاء �لطالب يف �ملدر�ضة.
كما �أ�ضارت �لوز�رة �ىل �أنه يف حال 
ك��ان  ويل �الأم��ر من �لعاملني يف 

�حلكومية-  �مل��ح��ل��ي��ة-  �جل���ه���ات 
بالر�تب  �لنظر  يتم   ، �الحت��ادي��ة 
وفيما   ، �الأم�����ر  ل����ويل  �ل�����ض��ه��ري 
�لقمر  ج�����زر  ط��ل��������������ب��ة  ي��خ�����������������س 
�ل������ضف  يف  �لت�ض������جيل  ُي�����قبل 
بال����در��ضة  و�ال�ض����تمر�ر  �الأول 
�لتميز  �ضرط  عن  �لن���ظر  بغ�س 
�لر�ضوم  ��ضتيفاء  يتم  �أن  على   ،

�لدر��ضية.
 وحول �أبناء �ملعلمني ذكرت �لوز�رة 
�ملعلمني  �أب���ن���اء  ����ض��ت��م��ر�ري��ة  �ن 
باملدر�ضة ، يوؤخذ باملعايري �لتالية: 
- ��ضتيفاء �لر�ضوم �لدر��ضية وفق 
على  حا�ضل  يكون  و�أن   ، �لدليل 
م���و�د  يف   )A، B، C( ت��ق��دي��ر 
�لتميز ، و�أن يكون ح�ضن �ل�ضرية 
و�ل�ضلوك يف �ملدر�ضة ، مع مر�عاة  
�لكثافة �لطالبية يف �ملدر�ضة ، وال 
يتم فتح �ضعب �إ�ضافية يف �ملدر�ضة 
%20 من  ، مع �الإل��ت��ز�م بن�ضبة 

�لطلبة �لو�فدين باملد�ر�س .

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت�����ض��ارك 
�ل�ضرق  “يوروتري”  م��ع��ر���س  يف 
�حليو�نية  ل�����ل�����رثوة  �الأو�������ض������ط 
2019 و�لذي �نطلق حتت رعاية 
���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور ب���ن ز�ي���د 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لرئا�ضة،  ���ض��وؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء، 
رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة �أبوظبي 
�لغذ�ئية،  و�ل�����ض��الم��ة  ل���ل���زر�ع���ة 
وذلك تلبية لدعوة هيئة �أبوظبي 
للزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية، حيث 
ي�ضتمر �ملعر�س خالل �لفرتة من 
مركز �أبوظبي  يف  �ضبتمرب   4  2-
قاعة   – ل���ل���م���ع���ار����س  �ل���وط���ن���ي 
�ملعر�س  وي���ق���ام   ،B �مل�����وؤمت�����ر�ت 
�الأو�ضط  �ل�ضرق  يف  �الأوىل  للمرة 
�ل��دويل لبحوث  �ملعهد  بدعم من 

�لرثوة �حليو�نية.
�الأمن  تعزيز  �إىل  �ملعر�س  يهدف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وف���ر����س �ال���ض��ت��ث��م��ار يف 

ه����ذ� �ل��ق��ط��اع م���ع �حل���ف���اظ على 
�لبيئية و�ملو�رد �لطبيعية،  �لنظم 
�حليو�نية  �ل��رثوة  وتوعية مالك 
�لعمل  ور���س  و�ملجتمع من خالل 
و�ملوؤمتر�ت �لتي �ضتكون م�ضاحبة 
للمعر�س، باالإ�ضافة �إىل فعاليات 
ومز�ينات  وج���و�ئ���ز  وم�����ض��اب��ق��ات 

�لعامة عرب حماور متعددة منها: 
�مل�ضاركة  وتت�ضمن  �اليل،  �مل�ضلخ 
توفري من�ضة عر�س تعريفي عن 
�أبوظبي  م�ضلخ  يف  �لعمل  طريقة 
�خلدمة  ي���ق���دم  �ل������ذي  و  �الآيل 
جتهيز  خ��الل  من  �ملو��ضي  لتجار 
�لعاملي  و  �ملحلي  لل�ضوق  �لذبائح 

�ملاعز و�لغنم، ومز�د�ت لل�ضالالت 
بيئة  يف  للعي�س  �لقابلة  �الأجنبية 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي وع���رو����س حية 
للرتبية با�ضتخد�م �أحدث �ملعد�ت 

و�الآالت.
و�أك����دت �ل��ب��ل��دي��ة �أن��ه��ا ت�����ض��ارك يف 
�ل�ضحة  �إد�رة  خ��الل  من  �ملعر�س 

�ملمار�ضات  و  �ملعايري  الأرق��ى  وفقاً 
�مل�ضاركات،  م��ن  وغ��ريه��ا  �لعاملية، 
ك��م��ا ي�����ض��ارك يف �مل��ع��ر���س ممثال 
�الأر��ضي  ق��ط��اع  �أي�����ض��ا  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
م�ضروع  خ����الل  م���ن  و�ل���ع���ق���ار�ت 

ت�ضجيل �لعزب.
معايل  ز�ر  ذ�ت�����ه  �ل�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لزيودي  �أحمد  بن  ثاين  �لدكتور 
و�لبيئة،  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وزي����ر 
�ضعيد  حم���م���د  م������رمي  وم����ع����ايل 
�ملهريي وزيرة دولة، م�ضوؤولة عن 
�مل�ضتقبلي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم���ن  ملف 
مدينة  ب���ل���دي���ة  ج����ن����اح  ل����ل����دول����ة 
�أبوظبي �ضمن معر�س )يوروتري( 

�ملقام حاليا يف �أبوظبي.
��ضتقبال معايل �لوزيرين  كان يف 
�ملعمري  ���ض��ل��ط��ان  ����ض���امل  ����ض���ع���ادة 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات 
�ضعادته  ق�����دم  ح���ي���ث  �ل���ب���ل���دي���ة، 
�ضرحا  �ل����ز�ئ����ري����ن  ل���ل���وزي���ري���ن 
�لبلدية  م�����ض��ارك��ة  ط��ب��ي��ع��ة  ح���ول 

وخدماتها.
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انطالق معر�س عجمان للطوابع والعمالت 
•• عجمان-وام:

تنظم د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية بعجمان، �ليوم �لدورة �الأوىل من معر�س 
مد�ر  على  عجمان  ف��ريم��ون��ت  ف��ن��دق  يف  و�ل��ع��م��الت،  للطو�بع  عجمان 
خم�ضة �أيام، خالل �لفرتة ما بني 3 �إىل 7 �ضبتمرب �ملقبل، بالتعاون مع 
جمعية �الإمار�ت لهو�ة �لطو�بع، ومب�ضاركة 60 عار�ضاً و15 تاجر�ً من 
من  كبري  عدد  جانب  �إىل  و�لبحرين،  و�لكويت،  و�ل�ضعودية،  �الإم���ار�ت، 

�لهو�ة و�لزو�ر �لقادمني من خمتلف �أنحاء �لعامل.
تهدف �لد�ئرة من ور�ء تنظيم �ملعر�س، �إىل �لتعريف باالإرث �حل�ضاري 
�لثقايف و�لتاريخ �لربيدي �لعريق يف دولة �الإمار�ت، عرب عر�س جمموعات 
ممّيزة من طو�بع �لربيد و�لعمالت �خلا�ضة باأع�ضاء �جلمعية، باالإ�ضافة 

�إىل عر�س ت�ضكيلة متنوعة تعود �إىل �أع�ضاء يف جمعيات �ضقيقة من دول 
القتناء  �ملنطقة  يف  للهو�ة  من�ضة  وت��وف��ري  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
جمموعاتهم  لتو�ضيع  تلزمهم  �لتي  و�الإك�ض�ضو�ر�ت  و�لعمالت  �لطو�بع 

من هذه �ملقتنيات.
وقال �ضعادة �ضالح �جلزيري، مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�ضياحية بعجمان: 
�ل�ضيخ  تاأتي حتت رعاية  �لتي  �ملعر�س  �الأوىل من  �لن�ضخة  �ضتكون هذه 
عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي، رئي�س �لد�ئرة، فر�ضة للمجتمع و�لزو�ر 
�لربيدية  �لطو�بع  من  ون���ادرة  قّيمة  ت�ضكيالت  على  لالطالع  و�ل��ه��و�ة 
و�لعمالت �لورقية و�ملعدنية، و�لتي ت�ضكل جزء�ً من تاريخ دولة �الإمار�ت 
مع  بالتعاون  �لدولية  �ملعايري  الأح��دث  وفقاً  عر�ضها  و�ضيتم  و�ملنطقة، 
جمعية �الإمار�ت لهو�ة �لطو�بع و�لعديد من �ملحكمني و�خلرب�ء يف هذ� 

�ملجال.
و�لت�ضكيالت  �ملجموعات  يف  �لتنوع  مر�عاة  متت  �أن��ه  �إىل  �ضعادته  ولفت 
�هتمامات  مع  تناغمها  ومدى  و�مل�ضتوى،  �ملو�ضوع  حيث  من  �ملعرو�ضة، 
�ملعر�س �ضي�ضهد م�ضاركة جتار  �أن  �لهو�ة، م�ضيفاً  �أنو�ع  و�أذو�ق خمتلف 
�ضركة  �إىل  باالإ�ضافة  وم�ضتلزماتها،  �ل��ن��ادرة  و�ل��ع��م��الت  �ل��ط��و�ب��ع  بيع 
�ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  م��ن  �لورقية  �لعمالت  بتقييم  متخ�ض�ضة 
يوم �جلمعة  م�ضاء  و�لعمالت  للطو�بع  م��ز�د�ً  �ملعر�س  ج��دول  ويت�ضمن 

�ملقبل. �ضبتمرب   6
ومت تعيني جلنة �لتحكيم �خلا�ضة مبجموعات �لطو�بع من قبل �للجنة 
�لدوليني  �ملحكميني  من  نخبة  لت�ضم  �ملنظمة ملعر�س عجمان 2019، 
 FIAP  و�الآ�ضيوي FIP  و�الآ�ضيويني �ملعتمدين يف �الحتادين �لدويل

لهو�ة �لطو�بع �لربيدية.
وت�ضم �للجنة كذلك حمكمني �إقليميني معتمدين من جمعية �الإمار�ت 
�مل�ضاركات  بتقييم  �ملعّينة  �للجنة  و�ضتقوم   ،/EPA/ �لطو�بع  ل��ه��و�ة 
ومنحها �جلو�ئز �لتقديرية بناًء على �أربعة معايري �أ�ضا�ضية هي: �ملعاجلة 
وطريقة  و�ل��ن��درة،  و�حل��ال��ة  و�ل��در����ض��ات،  و�لبحث  و�ملعرفة  و�الأه��م��ي��ة، 

�ل�ضرد.
من  �إق��ب��ااًل كبري�ً  �أيامه �خلم�ضة  ط��و�ل  �ملعر�س  ي�ضهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
هو�ة وع�ضاق جمع �لطو�بع و�لعمالت، �ضو�ًء من د�خل �الإم��ار�ت �أو من 
ومقتنياتهم  عمالتهم  تقييم  يف  �لر�غبني  �أولئك  من  وكذلك  خارجها، 
�لثمينة، �إىل جانب زيارة �ل�ضكان و�ل�ضياح �لر�غبني باالطالع على تاريخ 

�ملنطقة.

الختبارات النهائية ملهمة النطالق اإىل حمطة الف�ضاء الدولية ا�ضتمرت ليومني

رائدا الف�ضاء الإماراتيان يتوجان فرتة تدريبهما يف مو�ضكو بنجاح 
•• دبي- الفجر:

متكنَّ هز�ع �ملن�ضوري، �أول ر�ئد ف�ضاء �إمار�تي، ينطلق �إىل حمطة �لف�ضاء 
�لف�ضاء  ر�ئ��د  �لنيادي،  و�ضلطان  �جل���اري،  �ضبتمرب  من  �ل�25  يف  �لدولية 
�لبديل لنف�س �ملهمة، من �جتياز �الختبار�ت �لنهائية للمهمة بنجاح؛ وذلك 

يف مركز يوري جاجارين لتدريب رو�د �لف�ضاء، مبدينة �لنجوم يف مو�ضكو.
و����ض��ت��م��رت �الخ���ت���ب���ار�ت ع��ل��ى م����د�ر ي��وم��ني، ب����د�أت ب��ت��وج��ه �ل�����رو�د لتحية 
�لتي  �الختبار؛  �ضيناريوهات  �ختيار  قبل  �لتدريب،  مركز  من  �مل�ضوؤولني 
تكون يف مظاريف مغلقة يقوم كل ر�ئد ف�ضاء ب�ضحب و�حدة منها ع�ضو�ئياً. 
كل  �ختبار  يتم  حيث  يومياً؛  �ضاعات   6 من  الأك��رث  �الخ��ت��ب��ار�ت  ول�ضتمرت 
طاقم على حد�.   وت�ضمنت �الختبار�ت، كيفية �لتعامل مع حاالت �لطو�رئ 
 ،)ISS( �لدولية  �لف�ضاء  حمطة  يف  �لرو�ضي  �لق�ضم  وحم��اك��اة  �ملختلفة، 
ونظام �ل�ضحن �لوظيفي )FGB(، ونظام �إد�رة �لبيانات؛ �إ�ضافة �إىل �ختبار 
حماكاة �ملركبة �لف�ضائية “�ضويوز”، و�لتي �ضتقل طاقم �ملهمة �إىل حمطة 

�لف�ضاء �لدولية يف �ل�25 من �ضبتمرب �ملقبل.
للطاقم  �لطارئة  �حل��االت  من  ع��دد  حماكاة  �لنهائية  �الخ��ت��ب��ار�ت  و�ضملت 
منت  على  �لتو�جد  و�أث��ن��اء  و�الل��ت��ح��ام،  و�لهبوط  �الإط���الق  عمليات  خ��الل 
�لز�ئف  �لت�ضغيل  مع  �لتعامل  كيفية  �إىل  �إ�ضافة  �لدولية،  �لف�ضاء  حمطة 

ثاين  وزي��ادة  �الت�ضال،  و�نقطاع  �لدفع،  نظام  وم�ضاكل  �لهبوط،  مل�ضت�ضعر 
�أك�ضيد �لكربون خالل وجودهم على منت مركبة “�ضويوز«.

�لف�ضاء  �لرو�ضي على منت حمطة  �لق�ضم  �لطو�رئ يف  �ختبار حماكاة  ويف 
�لتعامل مع ف�ضل  �ختبار  �جتياز  �لف�ضاء من  رو�د  �لدولية )ISS(، متكنَّ 
�لكهربائي،  �لتيار  و�نقطاع  �الأك�ضجني،  �إم���د�د�ت  ونظام  �الت�ضاالت،  جهاز 

وتوقف �أنظمة �لك�ضف عن �حلر�ئق، وكيفية �لتعامل مع حاالت �لطو�رئ.
من جانبه، قال مدير عام مركز حممد بن ر��ضد للف�ضاء، �ضعادة يو�ضف حمد 
�لنيادي باالختبار�ت  �ملن�ضوري و�ضلطان  “فخورون بنجاح هز�ع  �ل�ضيباين، 
�لر�ضيدة  �لقيادة  �إمي��ان  ي�ضتحقون  �الإم���ار�ت  �أبناء  �أن  يوؤّكد  مما  �لنهائية، 
�لقطاعات  �ضتى  يف  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��ن��ج��اح  على  وب��ق��در�ت��ه��م  بهم 
�إىل  �إم��ار�ت��ي  ر�ئ��د ف�ضاء  �أول  �إر���ض��ال  “�أن مهمة  و�أ���ض��اف   ،“ و�لتخ�ض�ضات 
من  نهدف  متكاملة  منظومة  لبناء  �لبد�ية  تعد  �لدولية،  �لف�ضاء  حمطة 
�ملزيد  وتدريب  وتاأهيل  �لف�ضاء،  ل��رو�د  �الإم��ار�ت  برنامج  ��ضتد�مة  خاللها 
ب�ضكل  �لعربية  �ملنطقة  �إث��ر�ء  يف  للم�ضاهمة  �الإمار�تيني؛  �لف�ضاء  رو�د  من 
خا�س، و�ملجتمع �لعلمي �لدويل”. و�أ�ضاف “�أن مهمة �النطالق �إىل حمطة 
�الإمار�تية  �لف�ضائية  �لرحالت  ملزيد من  �لطريق  �ضتفتح  �لدولية  �لف�ضاء 
ال�ضتك�ضاف  م�ضتقبلية  خارطة  و�ضع  يف  كبري  ب�ضكل  �ضت�ضهم  �لتي  �ملاأهولة، 

�أعماق �لف�ضاء«.

و�لتقنية يف  �لعلمية  لل�ضوؤون  �لعام  �ملدير  �ملري، م�ضاعد  �ضامل حميد  وقال 
�لف�ضاء،  ل��رو�د  �الإم���ار�ت  برنامج  ومدير  للف�ضاء،  ر��ضد  بن  حممد  مركز 
�ملن�ضوري،  ه��ز�ع  �الإمار�تيان،  �لف�ضاء  ر�ئ��د�  خا�ضها  �لتي  “�الختبار�ت  �إن 
و�ضلطان �لنيادي، تلخ�س كل مر�حل �لتدريب يف مركز “يوري جاجارين” 
مبدينة �لنجوم يف مو�ضكو، على مهمة �لو�ضول �إىل حمطة �لف�ضاء �لدولية، 

منذ بد�ية �لربنامج«.
و�أ�ضاف “�ملري”، �أن “هذه �الختبار�ت، �أكدت جاهزيتهما للمهمة، وعك�ضت 
مدى ��ضتعد�دهما للحاالت �لطارئة خالل رحلتي �النطالق و�لعودة، و�أثناء 
جلنة  “�أع�ضاء  �أن  م�ضيفا  �لدولية”،  �لف�ضاء  حمطة  منت  على  �لتو�جد 
و�ملهار�ت  �لر��ضخة،  �لنظرية  و�ملعرفة  �ملهنية  بالكفاءة  �أ�ضادو�  �الختبار�ت 
من   25 �ل����  ملهمة  و�ل��ب��دي��ل  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ط��اق��م��ني  ميتلكها  �ل��ت��ي  �لعملية، 

�ضبتمرب«.
يذكر �أن برنامج �المار�ت لرو�د �لف�ضاء يحظى بدعم مبا�ضر من �ضندوق 
�لعامة  للهيئة  �لتمويلي  �لذر�ع  �ملعلومات  تطوير قطاع �الت�ضاالت وتقنية 
لتنظيم قطاع �الت�ضاالت، وُيعترب هذ� �ل�ضندوق، �لذي �أطلق يف عام 2007، 
�الأول من نوعه يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط، ويهدف �إىل دعم جهود �لبحث 
و�إث��ر�ء ودعم وتطوير �خلدمات  �لدولة،  و�لتطوير يف قطاع �الت�ضاالت يف 

�لتقنية وتعزيز �ندماج �لدولة يف �القت�ضاد �لعاملي. 

تدوير تنفذ حملة تنظيف ومكافحة اآفات ال�ضحة العامة بالتزامن مع العودة اإىل املدار�س يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدر��ضي  �ل���ع���ام  ب���دء  م���ع  ت��ز�م��ن��اً 
نفذ   ،2020-2019 �جل���دي���د 
�لنفايات-  الإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
تدوير حملة �ضاملة لتنظيف كافة 
ومكافحة  �أبوظبي  �إم���ارة  م��د�ر���س 

�آفات �ل�ضحة �لعامة فيها.  
تقدمي  �ملركز  عمل  خطة  و�ضملت 
لكافة  �ل���ع���ام���ة  �ل��ن��ظ��اف��ة  �أع����م����ال 
�إم���ارة  �مل���د�ر����س يف جميع م��ن��اط��ق 
�أب����وظ����ب����ي م���ن���ه���ا ك���ن�������س �مل����و�ق����ف 
�حلكومية  �مل���د�ر����س  ج��م��ي��ع  ح���ول 
و�خلا�ضة قبل بدء �لعام �لدر��ضي 
و�ل���ت���اأك���د م���ن ت���وف���ري �حل���اوي���ات 
�لفرز  متطلبات  وتقدمي  �لالزمة 
من �مل�ضدر وغ�ضيل وتعقيم جميع 

�حلاويات �ملخ�ض�ضة للمد�ر�س.  
�لغر�س  لهذ�  �ملركز  خ�ض�س  وق��د 
و18  م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  ك��ن��ا���ض��ة   24
توفري  �إىل  �إ���ض��اف��ة  م��ي��اه  �ضهريج 
و�ل�ضائقني  �ل��ع��م��ال��ة  م��ن   511
و�مل�ضرفني خلدمة 233 مدر�ضة.

�ضعادة  ق��ال  �حلملة،  على  وتعليقاً 
�لكعبي،  خ��ل��ف��ان  ���ض��امل  �ل���دك���ت���ور 
م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �أب��وظ��ب��ي الإد�رة 
هذه  :”تاأتي  ت���دوي���ر  �ل��ن��ف��اي��ات- 
التخاذ  �أول��وي��ات��ن��ا  �ضمن  �حل��م��ل��ة 
كافة �الإجر�ء�ت �لوقائية �لالزمة 
قبل ب��دء �ل��ع��ام �ل��در����ض��ي �جلديد 
مبظهرها  �مل�����در������ض�����ة  ل���ت���ظ���ه���ر 
�حل�����ض��اري و�جل��م��ايل ف�ضاًل عن 

و�لر�س  و�ل��ك��الب،  �لقطط  ت�ضمل 
�لوقائي حلاويات �لنفايات ملكافحة 
�لذباب، و�ملعاجلة �لوقائية لفتحات 
ملكافحة  �الأم���ط���ار  م��ي��اه  ت�ضريف 
معاجلة  ع���ن  ف�����ض��اًل  �ل���ب���ع���و����س، 
�ل�ضحي  �ل�ضرف  تفتي�س  فتحات 
�المريكية  �ل�����ض��ر����ض��ري  مل��ك��اف��ح��ة 

و�لقو�ر�س.

وكو�درها  �إمكاناتها  كافة  ت�ضخري 
قبل عودة  �ملدر�ضية  �لبيئة  لتهيئة 
�لطالب �إىل �ل�ضفوف مبا ي�ضاهم 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة جاذبة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  يف 
حت�ضني  على  لتحفيزهم  للطلبة 
�أد�ئ���ه���م ف�����ض��اًل ع���ن ���ض��م��ان �ضري 

�لعملية �لرتبوية دون عو�ئق.«
مكافحة  م�ضاريع  �إد�رة  قامت  كما 

تخ�ضي�س 120 موظف.
�ملتو��ضلة  ج���ه���وده���ا  �إط�������ار  ويف 
ت��رب��وي��ة �ضحية يف  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري 
�ملد�ر�س �حلكومية تقوم “تدوير” 
بتقدمي �لعديد من �خلدمات على 
�لعام �لدر��ضي، منها تقدمي  مد�ر 
�ل�ضحة  �آف�����ات  م��ك��اف��ح��ة  خ���دم���ات 
�لعامة ب�ضورة دورية �ضمن خطط 

�لطلبة  ����ض���الم���ة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
�ضليمة  ���ض��ح��ي��ة  �أج�������و�ء  وت���وف���ري 

لهم.« 
و�أ�ضاف �لكعبي:” �أن جهود �ملركز 
تعك�س  �ل��در����ض��ي  �ل��ع��ام  ال�ضتقبال 
حر�ضه �لد�ئم على �أن يكون جزء�ً 
�لتي  �ل�ضاملة  �لتنمية  عملية  من 
ت�ضهدها �الإم��ارة وذلك من خالل 

تنفيذ  مت  �لتي  �ملد�ر�س  عدد  وبلغ 
338 م��در���ض��ة منها  ب��ه��ا  �حل��م��ل��ة 
 166 �أبوظبي،  مدينة  يف   136
م��در���ض��ة يف م��دي��ن��ة �ل���ع���ني، و36 
�ل���ظ���ف���رة.  م����در�����ض����ة يف م��ن��ط��ق��ة 
�ملعد�ت  كافة  بتجهيز  �ملركز  وق��ام 
بلغ  �حل���م���ل���ة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  و�الأدو�ت 
21 م��رك��ب��ة ف�����ض��اًل عن  ع���دده���ا 

ب�”تدوير”  �لعامة  �ل�ضحة  �آف���ات 
�ل�ضحة  الآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  بتنفيذ 
�مل��د�ر���س �حلكومية يف  �ل��ع��ام��ة يف 
�أبوظبي.  �إم������ارة  م��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع 
�مل�ضح  عمليات  �حلملة  وت�ضمنت 
للذباب  �ل��ت��و�ل��د  ل���ب���وؤر  �حل�����ض��ري 
وعمليات  و�ل��ق��و�ر���س،  و�لبعو�س 
و�لتي  �ل�ضائبة  �حل��ي��و�ن��ات  حجز 

�لعمل �ل�ضهرية �لتي يتم �عتمادها 
�ملد�ر�س  جلميع  �ضهرية  ب�����ض��ورة 
�ملو�قع  ك���ل  وزي�������ارة  �حل���ك���وم���ي���ة، 
عملية  ت�ضمل  �ضهرياً  و�ح���دة  م��رة 
جميع  ومكافحة  �حل�����ض��ري  �مل�ضح 
للمو�قع من  �لعامة  �ل�ضحة  �آفات 
و�ملطابخ،  �ملكاتب،  ت�ضمل  �ل��د�خ��ل 

و�حلمامات، وغرف �لكهرباء.
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•• دبي-الفجر

�مل�ضت�ضار  �ملهند�س  �للو�ء  �ضعادة  �ضهد 
�لقائد  م�ضاعد  �لزفني،  �ضيف  حممد 
�لقيادة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ل�����ض��وؤون  �ل��ع��ام 
ور�ضة  �ن��ط��الق  دب��ي،  ل�ضرطة  �لعامة 
فريق  بتنظيم  �ملرنة”،  “دبي  ع��م��ل 
�إد�رة �الأزمات و�لكو�رث يف �إمارة دبي، 
�ملتحدة  �الأمم  مكتب  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
للحد من خماطر �حلو�دث، وح�ضور 
موهانتي  ك���وم���ار  ���ض��وج��ي��ت  �ل�����ض��ي��د 
رئي�س مكتب �الأمم �ملتحدة للحد من 
�الإقليمي  �ملكتب  يف  �ل��ك��و�رث  خماطر 
�لدكتور  و�ل��ع��م��ي��د  �ل��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��دول 
�الإد�رة  مدير  �مل��ري  غ��امن  علي  خالد 
�ضرطة  يف  بالوكالة  للعمليات  �لعامة 
دب�����ي، و�ل��ع��م��ي��د خ��ب��ري خ��ل��ي��ل عبيد 
الأمن  �لعامة  �الإد�رة  مدير  �لب�ضري، 
�لهيئات و�ملن�ضاآت و�لطو�رئ بالوكالة، 
ن��ب��ي��ل ع��ب��د �هلل ج���ان نائب  و�ل��ع��م��ي��د 
مدير �الإد�رة �لعامة للعمليات ل�ضوؤون 
بورقيبة  �أح��م��د  و�ل��ع��ق��ي��د  �ل��ع��م��ل��ي��ات، 
يف  و�ل����ك����و�رث  �الأزم������ات  �إد�رة  م��دي��ر 
و�ل�ضيد  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات،  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة 
فادي جنان نائب رئي�س مكتب �الأمم 
�الإك�ضبو،  خماطر  من  للحد  �ملتحدة 
مكتب  رئي�س  بهاتيا  �ضاجنايا  و�ل�ضيد 
خماطر  م���ن  ل��ل��ح��د  �مل���ت���ح���دة  �الأمم 
و�ملعهد  �آ���ض��ي��ا  ���ض��رق  ل�ضمال  �ل��ك��و�رث 
و�ل�ضيدة  و�لتدريب،  للتعليم  �لعلمي 
موظف  �ضميث،  �أنغولو  كري�ضتينا  �أن��ا 
�ملتحدة،  �الأمم  م��ك��ت��ب  يف  ب���رن���ام���ج 

�ل��ك��و�رث، وممثلي  للحد من خماطر 
يف  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�الإد�ر�ت  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�ال�ضرت�تيجيني،  و�ل�ضركاء  �الإم���ارة، 
�ملتحدة  �الأمم  ح��م��ل��ة  ���ض��م��ن  وذل����ك 
حتديد  بهدف  مرنة”،  �مل��دن  “جعل 
�أطر و��ضرت�تيجيات �لعمل ومتطلبات 
�الإجن����از جل��ع��ل م��دي��ن��ة دب���ي “مدينة 
م�ضتوى  ع���ل���ى  منوذجية”  م����رن����ة 
عقدت  �لتي  �لور�ضة  �نطلقت  �لعامل. 
بكلمة  دب���ي،  �ضرطة  �ضباط  ن���ادي  يف 
�ألقاها �للو�ء �لزفني، نقل من خاللها 
�ملري  خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  حت��ي��ات 
�ل���ع���ام ل�����ض��رط��ة دب����ي، رئي�س  �ل��ق��ائ��د 
فريق �إد�رة �الأزمات و�لكو�رث، موؤكد� 
�أن ور�ضة �لعمل من �ضاأنها �مل�ضاهمة يف 

بناء منظومة معرفية ت�ضاركية مرنة 
�أكمل  على  مهامها  �إجن��از  على  ق��ادرة 

وجه.
ورحب �للو�ء �لزفني بال�ضادة �حل�ضور، 
م��و���ض��ح��ا �أن �إم�����ارة دب���ي ����ض��ت��م��رت يف 
�ملتاحة يف جمال  �لو�ضائل  و�إد�رة  بناء 
و�إد�رتها  �ل��ك��و�رث  م��ن خماطر  �حل��د 
�لب�ضري  �ل��ن�����ض��ر  ت��اأه��ي��ل  م���ن خ���الل 
�إىل  باالإ�ضافة  �مل�ضتويات  كافة  وعلى 
�لبنية  �إد�رة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
�لت�ضريعات  و�ضن  �حليوية،  �لتحتية 
يف  �مل���خ���اط���ر  �إد�رة  م���ف���ه���وم  وت���ب���ن���ي 
و�ل�ضيا�ضات  �ال����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ات  ك���ل 
�الإم���ارة  تنتهجها  �ل��ت��ي  و�لت�ضريعات 
وتوظيف  و�إد�ر�تها،  �أجهزتها  كافة  يف 

�أحدث �لنظم و�لتطبيقات، و��ضتقطاب 
و�لتاأكيد  �لكفاءة،  ذوي  من  �خل��رب�ت 
ملو�جهة  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  ����ض��ت�����ض��ر�ف  ع��ل��ى 

خمتلف �أنو�ع �الأزمات و�لكو�رث.
و�أ����ض���اف “ ك���ان الإن�����ض��اء ف��ري��ق �إد�رة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  و�ل�����ك�����و�رث  �الأزم��������ات 
م��ت��ق��دم يعي  �الإم�����ارة جت�����ض��ي��د� لفكر 
بني  �جلهود  وتوحيد  �لتن�ضيق  �أهمية 
و�الإد�ر�ت  و�لهيئات  �ملوؤ�ض�ضات  كافة 
و�جلهات ذ�ت �لعالقة، وروؤيا متقدمة 
مثلتها توجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
نائب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
حاكم دبي، رعاه �هلل، و�لتي ت�ضت�ضرف 
�مل�ضتقبل وتدرك �أهمية �لتفاعل �ملرن 

�ال�ضرت�تيجية  �لبيئة  معطيات  م��ع 
�ل�����ض��ائ��دة، وم����ا حت��م��ل��ه م���ن خماطر 
حمتملة قد نو�جهها م�ضتقبال ال قدر 
�هلل، و�لتي تقوم على تنفيذها �ضرطة 
متقدمة،  موؤ�ض�ضية  ل��روؤي��ا  وفقا  دب��ي 
�ل�ضفافية وتن�ضيق �الأدو�ر،  توؤكد على 
و�لتي هي من ركائز مفهوم “�لتكيف 
و�ملتو�زن  �ملرن  �لفاعل  �ال�ضرت�تيجي 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �الإم������ارة، ومب���ا ي�ضمل 

�لقطاعان �لعام و�خلا�س.
برنامج  �أن  �إىل  �لزفني  �ل��ل��و�ء  و�أ���ض��ار 
�إىل تعزيز  روؤي��ا تهدف  �ملرنة هو  دبي 
ق����درة �مل��دي��ن��ة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة جميع 
�مل����خ����اط����ر �ل���ن���اج���م���ة ع�����ن �الأزم���������ات 
و�حتو�ئها،  و��ضتيعابها  و�ل���ك���و�رث، 

و�ملادية  �لب�ضرية  �خل�����ض��ائ��ر  وتقليل 
�لتعايف  �إج������ر�ء�ت  و�إد�رة  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة، 
منها يف زمن منا�ضب، ومن خالل نهج 
ت�ضاركي ت�ضوده روح �لفريق، وت�ضارك 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  ف��ي��ه 
�ملجتمع  ومنظمات  و�خلا�ضة،  �لعامة 
�مل������دين، ب��ح��ي��ث ت��ت��م �ال����ض���ت���ف���ادة من 
و�ملمار�ضات  �لدولية  �لتجارب  �أف�ضل 
�ملبتكر  و�ال�����ض����ت����خ����د�م  �ل�����ض��ح��ي��ح��ة 
�لعلمي  و�ل����ب����ح����ث  ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�ضكره  موجها  �مل�ضتقبل،  و��ضت�ضر�ف 
�ملتحدة  �الأمم  مكتب  �إىل  وت��ق��دي��ره 
ودورها  �حل���و�دث،  للحد من خماطر 

�لعاملي يف هذ� �ملجال.
كومار  �ضوجيت  �ل�ضيد  �أ���ض��اد  ب���دوره،   

�ملتحدة  �الأمم  رئي�س مكتب  موهانتي 
�لكو�رث، بحكومة  للحد من خماطر 
دبي للدور �لقيادي �لذي تقوم به من 
خ���الل ت��ب��ن��ي م��و���ض��وع م��رون��ة �مل���دن، 
ت��ع��د مب��ث��اب��ة مر�كز  �مل���دن  �أن  م��وؤك��د� 
�أه����د�ف  لتحقيق  �ق��ت�����ض��ادي��ة  ت��ن��م��ي��ة 
�ملدن  ق���درة  و�أن  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية 
و�ملخاطر  �ل����ك����و�رث  م���و�ج���ه���ة  ع��ل��ى 
�الأخ��������رى ���ض��ت��ح��دد م�����ض��ري �أه������د�ف 
�ن  �إىل  �مل�����ض��ت��د�م��ة، الف���ت���ا  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�بتكار�تها  بف�ضل  تتمتع  دب��ي  مدينة 
�ل�ضريع،  وت���ط���وره���ا  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
�الأمام  �إىل  �ل��ط��ري��ق  ق��ي��ادة  باإمكانية 
�إز�ء  ب���امل���رون���ة  ي��ت�����ض��م  ن��ح��و جم��ت��م��ع 
ق�����ض��ي��ة �حل���د م���ن �ل����ك����و�رث، م�ضري� 

تبذلها  �ل��ت��ي  للجهود  تقديرهم  �إىل 
حتقيق  نحو  و�ل��ت��ز�م��ه��ا  دب��ي  حكومة 
�الأه��د�ف �ملرجوة من �حلملة �لعاملية 

جلعل �ملدن مرنة.
�لكو�رث  �إىل  موهانتي  �ل�ضيد  و�أ���ض��ار 
�لع�ضرين  م������د�ر  وع���ل���ى  �ل����ع����امل  يف 
مليار   4.4 على  �أث��رت  �ملا�ضية،  عاما 
 2 بقيمة  �أ�ضر�ر  وت�ضببت يف  �ضخ�س، 
 1.3 وقتلت  �أمريكي،  دوالر  تريليون 
مليون �ضخ�س، موؤكد� �أنهم يو�جهون 
تزد�د  �لتي  �ل�ضعبة  �لكو�رث  خماطر 
كل يوم ال�ضيما مع �لتغري�ت �ل�ضريعة 
�ملناخ، ووجود عو�مل  �لتي تطر�أ على 

�أخرى يف �ملجتمعات.
خبري  �لعميد  ��ضتعر�س  جانبه،  م��ن 
�الإد�رة  م��دي��ر  �ل��ب�����ض��ري،  عبيد  خليل 
و�ملن�ضاآت  �ل���ه���ي���ئ���ات  الأم������ن  �ل���ع���ام���ة 
دبي،  �ضرطة  يف  بالوكالة  و�ل��ط��و�رئ 
�ل��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا جل��ن��ة تاأمني  �جل���ه���ود 
�إر�ضاء  يف  �ملحوري  ودوره��ا  �لفعاليات 
�الإمارة،  يف  و�ال�ضتقر�ر  �الأم��ن  دعائم 
وت��ب��ن��ي��ه��ا ل��ع��دد م���ن �مل����ب����ادر�ت �ملهمة 
و�لبناءة، وم�ضاهمتها يف تعزيز �الأمن 
وب�����ض��ط �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة و�ل�������ض���الم���ة يف 
�لعام  نظامه  على  و�ملحافظة  �ملجتمع 

بكفاءة و�حرت�ف ومتيز.
كما تطرق �لعميد �لب�ضري يف حديثه، 
و�لفعاليات  و�ل��رب�م��ج  �مل���ب���ادر�ت  �إىل 
�إجناز�تها  و�أهم  �للجنة،  نفذتها  �لتي 
�لتاأ�ضي�س، وتاأمينها لالحتفاالت  منذ 
�لريا�ضية  و�ل���ب���ط���والت  و�حل���م���الت 

ودوها يف حماية �ل�ضخ�ضيات. 

 

�ملتحدة للحد من  �مل�ضرتكة بني حكومة دبي ومكتب �الأمم   تهدف �جلهود 
�أ�ضحاب  ل��دى  و�ملعرفة  �لوعي  زي��ادة  �إىل  �لور�ضة  ه��ذه  �ل��ك��و�رث من خ��الل 
�ملوؤ�ض�ضات �مل�ضتهدفة و�الأفر�د �لذين يعملون على �حلد من خماطر �لكو�رث 
و�لتقنيات  ل����الأدو�ت  �لعملي  لتطبيق  �إىل  و�ل�ضعي  �مل��ح��ل��ي.  �مل�ضتوى  على 
�خلا�ضة بحملة “مرونة �ملدن”؛ تطوير وتنفيذ خطة مرونة �ملدينة لت�ضبح 
�لتقنية نظرة  مثااًل للمدن �الأخرى يف �ملنطقة و�لعامل. تقدم ور�ضة �لعمل 
عامة على �لعنا�ضر �الأ�ضا�ضية �لع�ضرة جلعل �ملدن قادرة على �ل�ضمود و�لتي 
�ملرونة”  على  ق���ادرة  �مل���دن  جلعل  �لعاملية  “�حلملة  �إط���ار  يف  تطويرها  مت 
م��ن خماطر  �ضيند�ي للحد  �إط���ار  ذل��ك  �لعاملية مب��ا يف  ب��االأط��ر  و�رت��ب��اط��ه��ا 
ا على حت�ضني  �لكو�رث و�تفاق باري�س و�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة. ويركز �أي�ضً
�اللتز�م �ل�ضيا�ضي و�لطلب �الجتماعي على �لتنمية �ملرنة للكو�رث، و�لتكيف 

مع تغري �ملناخ وحتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة. 
تتما�ضى حملة “جعل �ملدن قادرة على �ملرونة” وور�ضة �لعمل هذه مع �لتز�م 

دبي بقيادة منوذج يحتذى به يف تطبيق ��ضرت�تيجية وخطة مدينة �ملرونة 
يف �أعقاب خريطة �لطريق لتعزيز �الإج��ر�ء�ت �لوطنية للتكيف مع �ملناخ يف 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتى عام 2050، و�العتماد على �ل�ضيا�ضات �لوطنية 
�الأعمال  ج��دول  وخا�ضة  �مل�ضتد�مة،  و�لتنمية  �الأخ�ضر  �لنمو  ب�  �ل�ضلة  ذ�ت 
و�مل�ضاهمات   ،2030-2015 �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �الأخ�ضر 

�لهامة لل�ضركاء من �لقطاعات �لعامة و�خلا�ضة وغري �حلكومية.
وتتمثل �الأ�ضا�ضيات �لع�ضر جلعل �ملدن مرنة يف �الآتي، �الإعد�د و�لتنظيم من 
�أجل �لقدرة على �ل�ضمود، حتديد �ضناريوهات �ملخاطر �حلالية و�مل�ضتقبلية 
�ل�ضمود،  على  �لقدرة  �أجل  من  �ملالية  �لقدرة  تعزيز  و��ضتخد�مها،  وفهمها 
�حلو�جز  حماية  �ل�ضمود،  على  ق���ادرة  ح�ضرية  وتنمية  ت�ضاميم  تطبيق 
�لقدر�ت  تعزيز  �لطبيعية،  �لبيئية  للنظم  �لوقائية  �ملهام  لتعزيز  �لطبيعية 
�ملجتمعية  �ل��ق��در�ت  وتعزيز  فهم  �ل�ضمود،  على  �لقدرة  �أج��ل  من  �ملوؤ�ض�ضية 
�ال�ضتعد�د  �ضمان  �ل�ضمود،  على  �لتحتية  �لبنية  ق��درة  زي��ادة  �ل�ضمود،  على 

و�ال�ضتجابة �لفعالة للكو�رث، �الإ�ضر�ع يف عملية �لتعايف و�إعادة �لبناء ب�ضكل 
�أف�ضل.

اجلهات امل�ضاركة
 ، ، �الد�رة �لعامة للدفاع �ملدين - دبي  ح�ضر �لور�ضة، مركز دبي لالإح�ضاء 
، بلدية دبي  ، هيئة �ل�ضحة بدبي  ، مكتب دبي لالإعالم  �لعاملية  مو�نئ دبي 
، د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية يف دبي ، جمارك دبي ، �لهيئة �الحتادية للهوية 
، �ضلطة مدينة دبي  �لتجاري  �ل�ضياحة و�لت�ضويق  ، د�ئرة  و�جلن�ضية يف دبي 
، هيئة  دب��ي  �إ�ضعاف  ، خدمات  �لذكية  دب��ي  ، حكومة  �لدولة  �أم��ن   ، �ملالحية 
تنمية �ملجتمع ، هيئة �لطرق و�ملو��ضالت ، هيئة تنظيم �ل�ضناعات �الأمنية 
، هيئة  و�ل��ك��و�رث - مركز دبي  �لطو�رئ و�الأزم���ات  �لوطنية الإد�رة  �لهيئة   ،
كهرباء ومياه دبي ، هيئة تنظيم �الت�ضاالت ، مركز دبي لالأمن �الإلكرتوين 

ومطار�ت دبي.

اإطار �ضنداي والأ�ضا�ضيات الع�ضر

•• ال�شارقة-الفجر:

جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي  جم��ول  حميد  �ل��دك��ت��ور  �الأ���ض��ت��اذ  �ضعادة  بح�ضور 
�ل�ضارقة و�لهيئة �لعامة  �إطار �لتعاون �مل�ضرتك بني جامعة  �ل�ضارقة. ويف 
بني  ت��ع��اون  �تفاقية  توقيع  �جلامعة  مبقر  مت  ب��ال��دول��ة  �مل���دين  للطري�ن 
ب���دون ط��ي��ار بجامعة  ل��ل��ط��ائ��ر�ت  �إن�����ض��اء م��رك��ز �لتميز  ب��ه��دف  �جل��ان��ب��ني 
يف  وتطبيقاتها  ط��ي��ار  ب���دون  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أن��ظ��م��ة  بتطوير  يهتم  �ل�����ض��ارق��ة، 
و�لتدريبية  �لتعليمية  وتقدمي �خلدمات  �لبحوث  و�إج��ر�ء  �ملدنية،  �حلياة 
�لعامة  �لهيئة  من  وبدعم  طيار،  ب��دون  �لطائر�ت  تكنولوجيا  ميادين  يف 

للطري�ن �ملدين.
 وقع �التفاقية عن جامعة �ل�ضارقة �ضعادة �الأ�ضتاذ �لدكتور معمر بالطيب 

وعن  �لعليا،  و�ل��در����ض��ات  �لعلمي  �لبحث  ل�����ض��وؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
مدير  نائب  غالب  بن  عمر  �ضعادة  وقعها  �مل��دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة 
�ضنابلة مدير معهد بحوث  �لدكتور عبد�هلل  �الأ�ضتاذ  �لهيئة، بح�ضور  عام 
قا�ضم  و�لدكتور  حامد  عبد�لقادر  �لدكتور  و�الأ���ض��ت��اذ  و�لهند�ضة،  �لعلوم 
نا�ضر، كما ح�ضر توقيع �التفاقية �ملهند�س �إ�ضماعيل �لبلو�ضي �ملدير �لعام 
مدير  �لرحماين  وليد  و�ل�ضيد  �ل��ط��ري�ن،  �ضالمة  �ضوؤون  لقطاع  �مل�ضاعد 

�إد�رة �ل�ضيا�ضات و�الأنظمة بقطاع �ضوؤون �ضالمة �لطري�ن.
ويف كلمة له رحب �الأ�ضتاذ �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير �جلامعة 
بهذ� �لتعاون و�لذي قال باأنه ياأتي مبا�ضرة بعد �إعالن �جلامعة عن خطتها 
�ضاحب  روؤي��ة  وف��ق  قامت  و�لتي  �ملقبلة.  �ضنو�ت  للخم�س  �ال�ضرت�تيجية 
�الأعلى  �ملجل�س  �لقا�ضمي ع�ضو  �لدكتور �ضلطان بن حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 

تكون  ب��اأن  ورع���اه(  تعاىل  �هلل  حفظه   ( �جلامعة  ورئي�س  �ل�ضارقة  حاكم 
و�الأكادميية  �لعلمية  �لتخ�ض�ضات  خمتلف  يف  �حلديثة  �لتقنيات  در����ض��ة 
�لدر��ضية  �ل��رب�م��ج  �أن  كما  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف  �جلامعة  �أول��وي��ات  �ضمن 
باالإ�ضافة  �ل�ضارقة،  بجامعة  و�ملعلوماتية  �حلو�ضبة  كلية  تطرحها  �لتي 
�إىل �لرب�مج �لتي يتم تدري�ضها بكلية �لهند�ضة يف مرحلتي �لبكالوريو�س 
و�لدر��ضات �لعليا �ضوف يتم �ال�ضتفادة منها يف حتقيق �أهد�ف مركز �لتميز 
يف جامعة �ل�ضارقة و�لذي يتم تاأ�ضي�ضه بالتعاون مع �لهيئة �لعامة للطري�ن 
�ملدين بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وكذلك نتائج �لبحوث �لعلمية �لتي 

يجريها �لعلماء و�لباحثون مبعهد بحوث �لعلوم و�لهند�ضة باجلامعة. 
�أ���ض��اد ���ض��ع��ادة ع��م��ر ب��ن غ��ال��ب، ب��ال��ت��ع��اون ب��ني �لهيئة �لعامة  م��ن ج��ان��ب��ه 
للطري�ن �ملدين وجامعة �ل�ضارقة و�لذي �أكد باأنه ياأتي تتويجاً للتوجهات 

�ملتطورة  �لتكنولوجية  �مل�ضتحدثات  بكافة  باالهتمام  �لدولة  �حلكومية يف 
يف قطاع �لطري�ن �ملدين. كما �أ�ضار  �إىل �أن تلك �التفاقية ُتعد بادرة مهمة 
و��ضتخد�ماتها  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  وتكنولوجيا  ببحوث  �الهتمام  يف 
�ل�ضلمية، وتوفري �لعديد من �لفر�س �أمام �لطلبة و�لباحثني لدر��ضة هذ� 
�ملجال �ملهم، فالهيئة هي �مل�ضوؤولة عن مر�قبة وتنظيم �لطري�ن �ملدين يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتوفري خدمات �ملالحة �جلوية على �لطرق 
وجميع جو�نب �ضالمة �لطري�ن لتعزيز قطاع �لطري�ن د�خل �لدولة، كما 
بدون طيار  �لطائر�ت  الأنظمة  �ملدين  �ال�ضتخد�م  تعزيز  �إىل  �لهيئة  تبادر 
)UAS(، وحتديث �الإطار �لتنظيمي �لذي يحكم ت�ضغيلها، وتعزيز مكانة 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة كم�ضاهم عاملي يف و�ضع �ملعايري و�ملمار�ضات 

�مل�ضرح بها على �مل�ضتوى �لدويل.

•• دبي-وام:

�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��د�خ��ل��ي��ني يف  �مل��دق��ق��ني  دع��ت جمعية   
�لتغلب على م��ع��وق��ات �الب��ت��ك��ار م��ن خ��الل تعزيز  �إىل وج���وب  �أع�����ض��اءه��ا 

عمليات �لتفكري غري �لنمطي و�إعادة تعريف مفهوم �البتكار يف حد ذ�ته.
�إد�رة ج��م��ع��ي��ة �ملدققني  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل���ق���ادر ع��ب��ي��د ع��ل��ي  وق����ال ع��ب��د 
�لد�خليني يف �لدولة خالل �جتماع �أع�ضاء �جلمعية �ل�ضهري �لذي عقد 
يف �أبوظبي �إن �الإد�رة �لع�ضرية تكفل �البتكار من منظور جديد وذلك يف 
�لتفكري  �ملدققني  على  وبالتايل  �لتناق�ضات  �البتكار�ت يف حل  ظل جناح 
�ن�ضياب  وكيفية  للعمالء  مقنعة  قيمة  خلق  كيفية  ح��ول  خمتلف  ب�ضكل 

تلك �لقيمة عرب عمليات مب�ضطة من خالل ت�ضمني نظام حقيقي جلهة 
�ل�ضعي �إىل �لكمال."

ومن جانبه قال نيناد بر�دهان ��ضت�ضاري �أول ومدرب يف جمعية �ملدققني 
�الجتماع  �أل��ق��اه خ��الل  �ل��ذي  �لتقدميي  �ل��دول��ة يف عر�ضه  �لد�خليني يف 
�ملوؤ�ض�ضات  م��ن  �لكثري  �أن  �البتكار"  معوقات  على  "�لتغلب  ع��ن��و�ن  حت��ت 
يف  وحم��دودي��ة  نف�ضيا  ق�ضور�  تو�جه  كما  م�ضاريعها  جلهة  قيود�  تو�جه 
�ملعرفة وهي غري قادرة على ��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل ما يوؤدي بالتايل �إىل حل 

�مل�ضكلة �خلطاأ".
باأن  و�لقائل  عموما  �ل�ضائد  �ملفهوم  عن  ك�ضفه  خ��الل  ب��ر�ده��ان  و�أ���ض��اف 
�إن �الأمر يتعلق بالر�ضا و�لقيمة  ب��االأدو�ت �جلديدة  �البتكار يتعلق فقط 

وجهة  و�أي��د  �ضابق  عليه  كانت  مما  �أف�ضل  ب�ضكل  باالأمور  �لقيام  وطريقة 
�قت�ضادي  باأنه م�ضطلح  �الإد�رة بيرت دوكر  �لروحي يف جمال  �ملعلم  نظر 

ولي�س تكنولوجي.
�أي�ضا نظرية �حللول �الإبد�عية للم�ضكالت �لتي و�ضعها مهند�س  وتناول 
بع�س  �إي��ج��اد  يف  و�ضرع  �الخ���رت�ع  ب���ر�ء�ت  مكتب  كاتبا يف  �ضوفييتي عمل 

�لقو�عد �لعامة �لتي من �ضاأنها تف�ضري خلق �أفكار جديدة ومبتكرة.
و�أ�ضار �إىل �إن �حللول �ملبتكرة تعمل على حل �لتناق�ضات وال تقبل باملهادنة 
حت�ضني  ي��وؤدي  عندما  �لتناق�ضات  تقع  �أن  ميكن  حيث  عليها  �مل�ضاومة  �أو 

�إحدى �خل�ضائ�س �إىل تدهور خ�ضائ�س �أخرى.
ونوه باإن حتليل �لتفاعل يحدد جميع �لتفاعالت بني �ملكونات �الإيجابية 

منها �أو �ل�ضلبية �أو �ملحايدة يف حني �أن منذجة �لوظائف هي مرحلة ت�ضف 
�لوظائف وفائدتها وم�ضتوى �أد�ئها �أي �أنها مبعنى �أخر �إجر�ء يتم تنفيذه 

بو��ضطة �أحد �ملكونات على �ملكون �الآخر.
�أن جمعية �ملدققني �لد�خليني يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة  ويذكر 
1995 وهي  �لعام  تاأ�ض�ضت يف  جمعية غري ربحية للمدققني �لد�خليني 
�لذي  �لد�خليني  للمدققني  �لعاملي  �ملعهد  يف  �ملتمثلة  �الأم  للهيئة  تتبع 
ي�ضم 190 �ألف ع�ضو من �أكرث من 170 دولة وموؤ�ض�ضة يف حني متثل 
دولة �الإمار�ت نحو 45 باملائه من �لعدد �الإجمايل للمدققني �لد�خليني 
�لعاملني يف �ملنطقة و�لذين يقدر عددهم بنحو 7 �آالف مدقق د�خلي 22 

باملائه منهم هم من �ملو�طنني �الإمار�تيني.

دعوة املدققني الداخليني يف الإمارات للتفكري ب�ضكل خمتلف للتغلب على معوقات البتكار

بهدف اإن�ضاء مركز التميز للطائرات بدون طيار بجامعة ال�ضارقة

توقيع اتفاقية تعاون بني جامعة ال�ضارقة والهيئة العامة للطريان املدين

»الأزمات والكوارث« و »الأمم املتحدة« يقودان م�ضرية حتول دبي اإىل مدينة مرنة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

لقمة  �لثالثة  �ل���دورة  فعاليات  يف  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�ضيخ  جامع  مركز  �ضارك 
مع  تز�مناً  مو�ضكو،  �لرو�ضية  �لعا�ضمة  يف  �أقيمت  �لتي  �لعاملية،  “�أقدر” 
�ضبتمرب   1 �أغ�ضط�س ولغاية   29 منتدى مو�ضكو �لعاملي خالل �لفرتة من 
و�لدرو�س  �ل��ت��ج��ارب  ع��امل��ي��ا:  �مل��ج��ت��م��ع��ات  “متكني  ���ض��ع��ار  حت���ت   2019
�مل�ضتفادة” وذلك �ضمن ��ضرت�تيجيته �لر�مية لتعزيز �لتو��ضل �حل�ضاري، 

ور�ضالته �لّد�عية لالنفتاح على �الآخر.
�جلامع  قدمت  تفاعلية  �ضا�ضة  �لقمة  يف  �مل�ضارك  جناحه  يف  �ملركز  وعر�س 
ب�ضورة مبتكرة؛ متثلت يف جولة �فرت��ضية يقوم بها �لز�ئر يف رحاب جامع 
�لفر�ضة  الإت��اح��ة  �جل��ام��ع؛  جم�ضم  عر�س  جانب  �إىل  �لكبري،  ز�ي��د  �ل�ضيخ 

ل�ضريحة و��ضعة من زو�ر �جلناح لالطالع على ما يزخر به �جلامع من فنون 
�لعمارة �الإ�ضالمية وثر�ئها، ور�ضالته يف تخليد قيم وماآثر �لو�لد �ملوؤ�ض�س، 
قيم  تعك�س  �لتي  و�ل�����ض��ور  �مل��رك��ز  �أ���ض��در�ت  م��ن  ع��دد  �إىل عر�س  باالإ�ضافة 

�ل�ضالم و�لت�ضامح وتعاي�س �الأديان على �ختالفها.
�ل�ضيخ ز�يد  �لعبيديل، مدير عام مركز جامع  وقدم �ضعادة �لدكتور يو�ضف 
�لكبري خالل �لقمة ور�ضة عمل بعنو�ن: مهام دور �لعبادة يف تعزيز مفاهيم 
�لتعاي�س و�لت�ضامح “جامع �ل�ضيخ ز�يد �لكبري منوًجا عاملًيا”، ح�ضرها عدد 
خالل  �ل�ضوء  �ضعادته  �ضلط  حيث  و�الأدي���ان،  �لثقافات  خمتلف  ممثلي  من 
�لور�ضة على م�ضاركة �ملركز يف �لقمة �لتي تهدف الإبر�ز روؤية ور�ضالة �لو�لد 
�لتقارب �حل�ضاري ومن�ضة حو�ر  �أهم ج�ضور  �أحد  �ملوؤ�ض�س يف جعل �جلامع 
�لت�ضامح  منابر  و�أب��رز  و�لثقافات،  �حل�ضار�ت  خمتلف  بني  للتقارب  عاملية 

و�لتعاي�س بني �الأديان وثقافات �لعامل �ملختلفة.
و��ضتعر�س �ضعادته خالل �لور�ضة ما تنطوي عليه عمارة �جلامع من تنوع 
بديع،  معماري  من��وذج  يف  �ختالفها  على  �لثقافات  �لتقاء  يعك�س  هند�ضي، 
يحت�ضن عدًد� من �لت�ضاميم و�لفنون �لتي تعود لع�ضور خمتلفة يف تاريخ 

�حل�ضارة و�لهند�ضة.
�أو  �جل��ام��ع  يقدمها  �لتي  �ملختلفة  و�مل��ب��ادر�ت  للرب�مج  �ضعادته  تطرق  كما 
و�لتو��ضل  و�لتعاي�س  �لت�ضامح  ر���ض��ال��ة  ن�ضر  يف  دوره  لتعزيز  ي�ضت�ضيفها 
�حل�ضاري، و�لتي تعرب بدورها عن روؤية ور�ضالة وحلم �لو�لد �ملوؤ�ض�س �ملغفور 
له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان -طيب �هلل ثر�ه - �لتي باتت بف�ضل �هلل 

تعاىل و�قعا يلم�ضه �جلميع يف جامع �ل�ضيخ ز�يد �لكبري.
و�ضهدت من�ضة �جلامع �مل�ضارك يف �لقمة �إقباال و��ضًعا لعدد من زو�ر �لقمة 

و�مل�ضاركني، حيث �طلعو� على ر�ضالة �جلامع يف تعزيز �لت�ضامح �لديني، وما 
�لذي  و�ل��دور  �الإ�ضالمية،  �لعمارة  فنون  يف  تنوع  من  �لكبري  �ل�ضرح  يزخر 
للدولة،  �حل�ضارية  �لر�ضالة  نقل  يف  �لعاملي،  �ل�ضعيد  على  �جلامع  ي��وؤدي��ه 
��ضتناًد� على روؤية وقيم �لو�لد �ملوؤ�ض�س �ملغفور له �ل�ضيخ ز�يد بن �ضلطان �آل 
نهيان - طيب �هلل ثر�ه - . يذكر �أن مركز جامع �ل�ضيخ ز�يد �لكبري �لتابع 
لوز�رة �ضوؤون �لرئا�ضة يحظى برعاية ومتابعة من �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن 
وتاأ�ض�س  �لرئا�ضة،  �ضوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ليكون نو�ة للحركة �لثقافية و�لفكرية �لتي تتمحور حول �لقيمة �لثقافية 
و�لوطنية �لتي ميثلها �جلامع و�لتي تعرب عن �ملفاهيم و�لقيم �لتي ر�ضخها 
للهوية  �م��ت��د�د�  ت�ضكل  و�لتي  نهيان،  �آل  �ضلطان  بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ  له  �ملغفور 

�لوطنية �مل�ضتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

•• دبي – الفجر:

وتاأهيل  رع����اي����ة  م����ر�ك����ز  ����ض��ت��ق��ب��ل��ت 
تنمية  ل��وز�رة  �لتابعة  �لهمم  �أ�ضحاب 
�لهمم  �أ�ضحاب  من  �لطلبة  �ملجتمع 
يف ع��ام��ه��م �ل��در����ض��ي �جل���دي���د، حتت 
“ �أه��اًل بعودتكم”،  مبجموعة  �ضعار 
�لتفاعلية  و�الأن�ضطة  �لفعاليات  من 
و�أع�ضاء  �أم���وره���م  �أول���ي���اء  ب��ح�����ض��ور 
�لهيئة �لتدري�ضية و�لفنية يف �ملر�كز.

وق������د ����ض���ارك���ت م����ع����ايل ح�������ض���ة بنت 
�ملجتمع  تنمية  وزي��ر  بوحميد  عي�ضى 
�لهمم  �أ�ضحاب  وتاأهيل  رعاية  مر�كز 
يف  �لطلبة  ��ضتقبال  ل��ل��وز�رة  �لتابعة 
�لعام �لدر��ضي �جلديد، حيث �ضهدت 
����ض��ت��ق��ب��ال �لعام  م��ع��ال��ي��ه��ا �ح��ت��ف��ال��ي��ة 
 2020-2019 �جل��دي��د  �ل��در����ض��ي 
يف مركز دبي لرعاية وتاأهيل ��ضحاب 
م�ضوؤويل  م��ن  ع��دد  بح�ضور   ، �لهمم 
�ل�������وز�رة و�أع�������ض���اء �ل��ه��ي��ئ��ة �الإد�ري������ة 
�أمور  و�أول��ي��اء  و�لفنية  و�لتدري�ضية 
�لقيادة  م�ضاركة  جانب  �إىل  �لطلبة، 
�لعامة  و�الإد�رة  دبي،  ل�ضرطة  �لعامة 
�لهالل  وهيئة  ب��دب��ي،  �مل��دين  للدفاع 
�الأح��م��ر ب��دب��ي، ك��م��ا ���ض��ارك �لوكالء 
�لطلبة  �حتفالية  للوز�رة  �مل�ضاعدون 

يف �ملر�كز �ملنت�ضرة يف خمتلف �إمار�ت 
للعام  ����ض��ت��ق��ب��ال��ه��م  ف���رح���ة  �ل����دول����ة 

�لدر��ضي �جلديد.
ب��ن��ت عي�ضى  م��ع��ايل ح�ضة  وح��ر���ض��ت 
�لطلبة  م�������ض���ارك���ة  ع���ل���ى  ب���وح���م���ي���د، 
�الحتفالية،  ورغباتهم  �هتماماتهم 
ف���ق���ر�ت  وم���ر�ف���ق���ت���ه���م يف خم���ت���ل���ف 

وف���ع���ال���ي���ات �الح���ت���ف���ال���ي���ة، م����وؤك����دة 
كافة  ج��ه��ود  ت�ضافر  �أهمية  معاليها 
ف��ئ��ات وم��وؤ���ض�����ض��ات �مل��ج��ت��م��ع يف دعم 
و�إتاحة  �لهمم،  �أ�ضحاب  ودم��ج  تعليم 
معرفياً  ل��ي��ت��م��ّك��ن��و�  ل��ه��م  �ل��ف��ر���ض��ة 
وجمتمعياً،  وت����رب����وي����اً  و����ض���ل���وك���ي���اً 
�ملجتمعية  �مل�ضاركة  روح  من  �نطالقاً 

م�ضتقبل  �أف�ضل  حتقيق  تدعم  �لتي 
ممكن الأ�ضحاب �لهمم، ومبا يرتجم 
توجيهات �لقيادة �لر�ضيدة وتوّجهات 
�ل��������وز�رة ب���احل���ر����س ع��ل��ى ت��ب��ن��ي كل 
م��ا ي��ع��زز دم���ج ه���ذه �ل��ف��ئ��ة م��ن و�قع 
�أنف�ضهم،  �ل��ه��م��م  �أ���ض��ح��اب  ت��ط��ل��ع��ات 
�لذي  �مل�ضتقبل  ورغبتهم يف  وروؤيتهم 

يطمحون �إليه، وذلك ما ت�ضمنه لهم 
�أ�ضحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�ضيا�ضة 
وحماورها  �أه���د�ف���ه���ا  ب��ك��اف��ة  �ل��ه��م��م 
�لد�مج  و�لت�ضغيل  �لتعليم  تعزز  �لتي 

وحتّفز �مل�ضاركة �ملجتمعية. 
وتفاعلت معايل وزيرة تنمية �ملجتمع 
م���ع �ل��ط��ل��ب��ة �أ���ض��ح��اب �ل��ه��م��م �ضمن 

�لدر��ضي  ب��ال��ع��ام  �الح��ت��ف��ال  ف��ق��ر�ت 
�لعلم  ��ضتهّلت بتحية  �جلديد، و�لتي 
�ملو�ضيقية،  �ل�ضرطة  فرقة  مبر�فقة 
ثم �فتتاح معر�س “��ضنع م�ضتقبلك” 
بتحديد وتقم�س �الأدو�ر �ضمن مهن 
 ، �لطلبة مثال” �لطيار  �إليها  يطمح 
�لريا�ضي   ، �ملبتكر   ، �لطبيب   ، �ملعلم 

�ملجال  �إت��اح��ة  جانب  “ �إىل  �ملحرتف 
جتربة  يف  �ل��ه��م��م  �أ���ض��ح��اب  للطلبة 
ل�ضرطة  �ل��ف��اره��ة  �ل�����ض��ي��ار�ت  ق���ي���ادة 

دبي. 
�لفعاليات  �أن  �ل���������وز�رة  و�ع����ت����ربت 
�الحتفالية بعودة �لطلبة �إىل مقاعد 
�ل���در�����ض���ة، �أم����ر ����ض���روري وو�ج����ب ال 

تعزيز  يف  ذلك  الأهمية  �إغفاله  ميكن 
�لرغبة �ل�ضخ�ضية و�لثقة و�الإر�دة يف 
نفو�س �لطلبة �أ�ضحاب �لهمم، �لذين 
�ملجمعية  �مل�����ض��ارك��ة  د�ئ���م���اً  ي��ن�����ض��دون 
مل�����ض��ريت��ه��م �ل���ط���م���وح���ة على  دع����م����اً 
�إىل  م�ضرية  و�لتعليم،  �لتاأهيل  درب 
�ملوؤ�ض�ضات  �إ�ضر�ك  �ملر�كز على  حر�س 
و�جلهات �ملختلفة يف جميع �لفعاليات 
و�مل��ن��ا���ض��ب��ات �ل��ت��ي ت�����ض��ت��ه��دف �إدخ����ال 
�لطلبة  نفو�س  �إىل  و�ل�ضرور  �ل�ضعادة 
�لفعاليات  وت�ضمنت  �لهمم،  �أ�ضحاب 
�أ�ضحاب  �لطلبة  ب��ع��ودة  �الحتفالية 
توزيع  �ل��در����ض��ة،  مقاعد  �إىل  �لهمم 
“باجات”  بطاقات “كلنا قدها” على 
و�لتدري�ضية  �الإد�ري���ة  �لهيئة  �أع�ضاء 
من  و�لطلبة  �المور  و�أولياء  و�لفنية 
�أ�ضحاب �لهمم كعامل حمفز وم�ضجع 
و�إجناز   ، �الف�����ض��ل   لتقدمي  للجميع 
�ل��ت��ي توؤّطر  �ل��ه��م��م  �أ���ض��ح��اب  ل��وح��ة 
و��ضتعر��س  �ل��ط��ل��ب��ة،  ج��م��ي��ع  ���ض��ور 
يف  ه��ام��ة  و�ق��ع��ي��ة  مهنية  �ضخ�ضيات 
ورجل  �الإط��ف��اء،  رج��ل  �ملجتمع مثل  
�ل�ضرطة و�لطبيب و�لطيار وم�ضاركة 
ور�س  وتنفيذ  ك��رت��ون��ي��ة،  �ضخ�ضيات 
�أ�ضحاب  للطلبة  م��ت��ن��وع��ة  تفاعلية 

�لهمم.  

•• دبي-وام:

“برنامج  فعاليات  �م�����س  تو��ضلت 
�لعربية  �الإع����الم����ي����ة  �ل����ق����ي����اد�ت 
جيل  ل�����ض��ن��اع��ة  �ل��ه��ادف��ة  �ل�ضابة” 
�ل�ضباب  �الإع���الم���ي���ني  م���ن  م���ب���دع 
�ل����ع����رب م����ن خ�����الل �ل���ع���دي���د من 
ور�س �لعمل و�ملحا�ضر�ت و�لدور�ت 
جمموعة  قدمها  �ل��ت��ي  �لتدريبية 
من �خلرب�ء و�ملخت�ضني �لبارزين يف 

جمال �العالم يف �لعامل �لعربي.
وك����ان����ت ف���ع���ال���ي���ات �ل����ربن����ام����ج قد 
�نطلقت �أم�س �الأول يف دبي برعاية 
وتوجيهات �ضمو �ل�ضيخ من�ضور بن 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة رئي�س 
�ملقرر  وم��ن  �لعربي  �ل�ضباب  مركز 
�أن تنتقل �لفعاليات �إىل �أبوظبي يف 
�لثامن من �ل�ضهر �حلايل وت�ضتمر 

حتى 15 �ضبتمرب �جلاري.
وتعرف �مل�ضاركون يف م�ضتهل �ليوم 
بح�ضور وم�ضاركة معايل �ضما بنت 
وزيرة  �مل��زروع��ي  ف��ار���س  ب��ن  �ضهيل 
دول����ة ل�������ض���وؤون �ل�����ض��ب��اب ع��ل��ى عدة 
�أخالقيات  يخ�س  فيما  م��و����ض��ي��ع 
�اللتز�م  و�أهمية  �الإع��الم��ي  �لعمل 
م�ضتقبل  لتطوير  �ل��ع��م��ل  مب��ب��ادئ 
�لثقة  ع���ل���ى  م��ب��ن��ي  ن���اج���ح  م��ه��ن��ي 
مناق�ضة  مت���ت  ح��ي��ث  و�مل�����ض��د�ق��ي��ة 
حما�ضرة  خ����الل  �مل���و�����ض���ي���ع  ه����ذه 
�لقيم  �لعاملية:  “�ل�ضحافة  بعنو�ن 
قنديل  هبة  �ألقتها  �لتي  و�ملبادئ” 

موؤ�ض�ضة  يف  �إع����الم����ي  م�����ض��ت�����ض��ار 
توم�ضون رويرتز.

ب��ن��ت �ضهيل  ���ض��م��ا  م���ع���ايل  وق���ال���ت 
�مل������زروع������ي : �ل�������ض���ب���اب ه�����م ق�����ادة 
�الإيجابي  �لتغيري  و�ضناع  �مل�ضتقبل 
عاتقنا  على  �مل�ضوؤولية  تقع  ولذلك 
مبا  وم��و�ه��ب��ه��م  ق��در�ت��ه��م  بتوجيه 
يرتقي مبجتمعاتنا ودولنا �لعربية 
�لتي  �مل���ب���ادر�ت  خ���الل  م��ن  ون�ضعى 
�لكفاء�ت  ����ض��ت��ق��ط��اب  �إىل  نطلقها 
�لتي  و�ل��ط��م��وح��ة  �ل�ضابة  �لعربية 
م�ضتقبل  ت�����ض��ن��ع  �أن  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن 
و�ع����د وم���زده���ر وم�����ض��ت��د�م ومليء 
من  معاليها:  و�أ���ض��اف��ت  بالفر�س. 
�أهم �لقطاعات �لتي ت�ضهد تغيري�ت 

�الإع��الم ولهذ�  مت�ضارعة هو قطاع 
وج����دن����ا ح���اج���ة م��ل��ح��ة يف �إع������د�د 
�إع��الم��ي��ة �ضابة م��ن خالل  ق��ي��اد�ت 
برنامج �لقياد�ت �الإعالمية �لعربية 
�لعرب  �ل�ضباب  يوؤهل  �لذي  �ل�ضابة 
على  �الإع����الم  مهنة  يف  �ل�ضغوفني 
تعلم �أعلى �ملعايري �ملهنية و�كت�ضاب 
�أخالقيات �لعمل �الإعالمي ، معربة 
عن فخرها بهذ� �الإجناز وباالإقبال 
�لربنامج  به  �لذي يحظى  �ل�ضديد 
من �ل�ضباب �لعربي �لذين ح�ضرو� 
لي�ضتفيدو�  �ملنطقة  دول  كافة  من 
ولنقل  �الإم�����ار�ت�����ي  �ل���ن���م���وذج  م���ن 

�خلرب�ت فيما بينهم.
قنديل  ه���ب���ة  ق����ال����ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 

م�ضت�ضار �إعالم يف موؤ�ض�ضة توم�ضون 
�لكبري  �ل��ت��ح��ول  روي�����رتز: يف ظ���ل 
�الإعالمي  �مل�����ض��ه��د  ي��ع��ي�����ض��ه  �ل�����ذي 
و�إقبال  �الأخ���ب���ار  م�����ض��ادر  وت���ز�ي���د 
�إنتاج  ع��ل��ى  �الأف��������ر�د  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�مل��ه��م ج���د� �لتم�ضك  �مل��ح��ت��وى م��ن 
باأ�ضول �ل�ضحافة و�الإعالم و�ملبادئ 
ر���ض��ت عليها هذه  �ل��ت��ي  �الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
�ملهنة ل�ضمان �لنوعية و�لثقة فهذه 
�الأخبار  ف���رز  ع��ل��ى  ت�ضاعد  �مل��ب��ادئ 
و��ضحة  مبنهجية  منها  و�لتحقق 
موثوقة  علمية  �أ�ض�س  على  مبنية 
�لتفكري  على  �ل�ضباب  �أ���ض��ج��ع  و�أن���ا 
�ل�ضحيحة  �الأ�ضئلة  وطرح  �لنقدي 

الإنتاج حمتوى نوعي موثوق.

 4 ك��م��ا تخلل �ل��ي��وم �ل��ث��اين �أي�����ض��اً 
ور������س ع��م��ل ت��ن��اول��ت �ل��ع��دي��د من 
�الأ�ضا�ضية  و�مل��و���ض��وع��ات  �لق�ضايا 
�الإع�����الم�����ي  �ل����ع����م����ل  ج�����و�ن�����ب  يف 
�الح������رت�يف مب���ا ف��ي��ه��ا ور����ض���ة حول 
�أخرى  �ل�ضحافة” وور�ضة  “قو�عد 
�الأخبار”  نقل  “�أ�ضا�ضيات  بعنو�ن 
��ضتعر�س خاللها فريق من خرب�ء 
�لعو�مل  رويرتز  توم�ضون  موؤ�ض�ضة 
بعني  �أخذها  يتعني  �لتي  �لرئي�ضية 
�العتبار عند نقل �الخبار و�لتقارير 
�ملختلفة  �ل��ق��ن��و�ت  ع��رب  �ل�ضحفية 
من  �أو  تقليدية  و�ضائل  كانت  �ضو�ء 
خالل مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي.
�لثاين  �ليوم  فعاليات  ��ضتملت  كما 

�الإعالمية  �ل��ق��ي��اد�ت  ب��رن��ام��ج  م��ن 
�ل�ضابة يف ن�ضخته �لثالثة على ور�ضة 
و�ملجتمع”  “�الإعالم  بعنو�ن  عمل 
“�ضرد  ب���ع���ن���و�ن  �أخ��������رى  وور������ض�����ة 
خاللها  ت��ط��رق  �ملرئي”  �لق�ض�س 
�لفريق �ملخت�س �إىل عنا�ضر و�أدو�ت 
للق�ض�س  �مل��رئ��ي  �ل�����ض��رد  و�أ���ض��ك��ال 
�لنموذجية  و�الأ�ضاليب  �الإخ��ب��اري��ة 
�ضريحة  ت�ضتقطب  ق�ض�س  الإن��ت��اج 
ختام  ويف  �مل��ت��اب��ع��ني.  م���ن  و����ض��ع��ة 
فعاليات �ليوم �لثاين من �لربنامج 
“�لثقافة  بعنو�ن  حما�ضرة  �أقيمت 
هبة  ف��ي��ه��ا  حت���دث���ت  �الإعالمية” 
ق��ن��دي��ل ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 
و����ض���ائ���ل �الإع�������الم و�ل���ت���ع���رف على 

�ال�ضتثمار  و�ضبل  �ملتنوعة  �أ�ضاليبه 
م�ضرية  خ����دم����ة  يف  ل���ه���ا  �الأم�����ث�����ل 
�ملجتمعات.  يف  و�ل��ت��ط��ور  �لتنمية 
�لنظري  ���ض��ع��ي��د  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
لال�ضرت�تيجية  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أهد�فنا  �لعربي:  �ل�ضباب  مركز  يف 
يف �ل���ربن���ام���ج ت��ن�����ض��ج��م م���ع �إع�����د�د 
ج��ي��ل م���ن �ل�����رو�د �ل�����ض��ب��اب �لعرب 
قادة  ليكونو�  �الإع��الم��ي  �حلقل  يف 
مت  وق���د  م�ضتقباًل  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
�إعد�د �لربنامج و�لزيار�ت �مليد�نية 
�عتماد�ً على ذلك ومن �أجل حتقيق 
ه������ذ� �ل�����ه�����دف �ل��������ذي مي���ك���ن من 
متكنهم  للطلبة  ج��دة  بيئة  ت��وف��ري 
وقدر�تهم  ط��اق��ات��ه��م  �إط�����الق  م���ن 

�الإب�����د�ع�����ي�����ة وت���ن���م���ي���ة ق���در�ت���ه���م 
للتحديات  �ملنا�ضبة  �حللول  الإيجاد 
�لعامل  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي  �الإع���الم���ي���ة 

�لعربي.
و�أ�ضاف �ضعيد �لنظري : ن�ضعى �إىل 
�أن ي�ضتفيد �ل�ضباب �لعرب من هذه 
�ل��ت��ج��رب��ة �إىل �أق�����ض��ى ح��د الإع����د�د 
مبختلف  �لنهو�س  يف  ي�ضهم  جيل 
�لقطاعات يف �ملجتمع و�ضحذ �لهمم 
من �أجل ��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل �ملزدهر 

لل�ضعوب �لعربية.
ومينح �لربنامج �ل�ضباب �مل�ضاركني 
رّو�د  �أب��رز  للقاء  فر�ضة مميزة  فيه 
�الإع�������الم و�أك����رثه����م ت����اأث����ري�ً على 
�ل�����ض��اح��ة �الإع��الم��ي��ة ب��ه��دف �إث���ر�ء 
جتارب �مل�ضاركني وم�ضاعدتهم على 
م�ضتقبل  عن  و��ضحة  روؤي��ة  تكوين 
هذ�  رّو�د  م��ن  �الإع���الم���ي  �ل��ق��ط��اع 
�إىل ج��ان��ب ر�ضم  �مل��ج��ال �حل��ال��ي��ني 
لتحقيق  �مل��ن��ا���ض��ب��ة  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة 
��ضتد�مة وتعزيز �لقطاع �الإعالمي 

يف �لوطن �لعربي.
وي�������ض���ت���م���ل ب�����رن�����ام�����ج �ل�����ق�����ي�����اد�ت 
�الإع��الم��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ض��اب��ة على 
�مليد�نية  �ل���زي���ار�ت  م��ن  جم��م��وع��ة 
�الإعالمية  �ملوؤ�ض�ضات  و�أرق���ى  الأه��م 
على م�ضتوى �لعامل بهدف �الطالع 
�الإعالمية  �ملمار�ضات  �أف�ضل  على 
���ض��م��ن ���ض��ي��اق �إع���الم���ي ع��ل��ى �أر����س 
�كت�ضاب  �إىل  ب���االإ����ض���اف���ة  �ل����و�ق����ع 
�ل�ضخ�ضيات  �أه������م  م����ن  �مل���ع���رف���ة 

و�ملوؤ�ض�ضات �الإعالمية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�تخاذه  �ل��وط��ن��ي على  �الإ���ض��ع��اف  �أّك���د 
�لعام  ال�ضتقبال  �الإ���ض��ت��ع��د�د�ت  ك��اف��ة 
�ل��در����ض��ي �جل��دي��د، وذل��ك ع��رب �إعادة 
وتعزيز  �الإ���ض��ع��اف��ي��ة  م������و�رده  ت���وزي���ع 
�لقريبة  �حليوية  �لطرق  يف  ت��و�ج��ده 
�ملناطق  يف  �مل��در���ض��ي��ة  �لتجمعات  م��ن 
�إط������ار خطته  وذل�����ك يف  �ل�����ض��م��ال��ي��ة، 
�ال�ضتباقية للمو�ضم �لدر��ضي �جلديد 
و�لتي تهدف �ىل �حلفاظ على �ضالمة 
و�ضائقي  �الأم������ور  و�أول����ي����اء  �ل���ط���الب 

�ملركبات. 
و�أّكد �أحمد �ضالح �لهاجري، �لرئي�س 
�ن  على  �لوطني  لالإ�ضعاف  �لتنفيذي 

�جلديد  �ل��در����ض��ي  للعام  �لتجهيز�ت 
�لطو�قم  ج���اه���زي���ة  رف�����ع  ت�����ض��م��ن��ت 
�الإ�ضعافية مبا ي�ضمل غرفة �لعمليات 
و�لطو�قم �مل�ضاندة ف�ضال عن �لتوزيع 
�لديناميكي  و�لتحرك  �الأ�ضرت�تيجي 
�ملتكامل  و�لتن�ضيق  �الإ�ضعاف  ملركبات 
م�����ع ك����اف����ة �ل���������ض����رك����اء �مل���ع���ن���ي���ني يف 
�الإم����ار�ت  وم��و����ض��الت  �مل���رور  �إد�ر�ت 
و�مل�ضت�ضفيات و�جلهات �ملعنية ل�ضمان 

كفاءة �ال�ضتجابة.
و�أ�ضار �ىل �أنه يتم �لعمل �ضمن خطة 
مع  �لتعامل  ك��ف��اءة  ل�ضمان  متكاملة 
يف  خا�ضة  للبالغات  �ملتوقع  �الرت��ف��اع 
و�لظهرية  �ل�ضباحية  �ل��ذروة  �ضاعات 
)ع��ن��د ب��دء و�ن��ت��ه��اء �ل���دو�م �ملدر�ضي( 

و�لتي ت�ضري �ليها در��ضات و�ح�ضائيات 
�الأعو�م �ل�ضابقة، وبناء عليها باالإ�ضافة 
�ملدر�ضي  �ل���ن���ق���ل  حت�����رك  خ���ط���ة  �ىل 
�ملعتمدة للمد�ر�س �حلكومية و�ملنفذة 
�عتماد  مت  �الإم���ار�ت،  مو��ضالت  عرب 
و�لتحرك  �الأ���ض��رت�ت��ي��ج��ي  �ل���ت���وزي���ع 
�لديناميكي ملركبات �الإ�ضعاف وتكثيف 
على  و�الآل��ي��ات  �لب�ضرية  �ل��ق��وى  ن�ضر 
فرتة  خ��الل  خا�ضة  �حليوية  �ل��ط��رق 

�الأ�ضبوع �الأول من �لعودة للمد�ر�س. 
كما نا�ضد �لهاجري �ل�ضائقني و�أولياء 
�لقيادة  مب��ع��اي��ري  ب���االل���ت���ز�م  �الأم�����ور 
و�لتحلي  �ل�ضالمة  و�ر���ض��اد�ت  �الآم��ن��ة 
�أن �جلميع م�ضوؤول  بامل�ضوؤولية بحكم 
و�حلفاظ  �لطلبة  �ضالمة  تعزيز  عن 

على  �لهاجري  و�ضدد  �أرو�ح��ه��م.  على 
�لقيادة،  �أثناء  بال�ضرب  �لتحلي  �أهمية 
و�خلروج  �مل�ضبق  �لتخطيط  و�ضرورة 
�ملبكر من �ملنزل لتفادي �لتاأخري �لناجت 
عن �الأزمات �ملرورية �ملتوقعة و�لعجلة 
خلف  �آمنة  م�ضافة  وت��رك  �لقيادة،  يف 
�ملركبات �الأمامية يف �لطريق لتجنب 
و�لتوقف بطريقة  �ملرورية،  �حل��و�دث 
�أم��ام �مل��د�ر���س وع��دم عرقلة  �ضحيحة 
بال�ضرعة  و�الل����ت����ز�م  �مل������رور،  ح��رك��ة 
باملناطق  �ملرور  �ملحددة و�النتباه عند 
�حلذر  وتوخي  و�حل��اف��الت،  �ملدر�ضية 
وعدم  للمد�ر�س  �لطلبة  تو�ضيل  عند 
�ل�ضيار�ت  ب��ني  بالعبور  لهم  �ل�ضماح 
خارج �ملدر�ضة، و�تاحة �أولوية حق عبور 

�لطريق دوماً للطلبة، و�لقيادة ببطء 
�ملدر�ضية  روؤي��ة �حلافالت  وح��ذر عند 
وع����دم جت���اوزه���ا و�ل��ت��وق��ف �ل��ت��ام لها 
يف  �لطلبة  �ن��ز�ل��ه��ا  �أو  حتميلها  ع��ن��د 
�لدر��ضي.  �ل��ي��وم  ونهاية  ب��د�ي��ة  ف��رتة 
�الإب��الغ عن  �لهاجري ب�ضرورة  وذّك��ر 
�حل�����االت �الإ���ض��ع��اف��ي��ة �ل���ط���ارئ���ة عرب 
�الإ�ضعاف  ط������و�رئ  ب���رق���م  �الت�������ض���ال 
�لتطبيق  ��ضتخد�م  �أو   998 �لوطني 
NA998  �لذي ميكن �مل�ضتخدمني 
طلب �ضيارة �الإ�ضعاف و�ي�ضال �لبالغ 
لغرفة �لعمليات باالحد�ثيات �لدقيقة 
ملوقع �حلادث ب�ضغطة زر و�حدة، مما 
زمن  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ي��ة  ب�����ض��ورة  ينعك�س 
�ال���ض��ت��ج��اب��ة و���ض��رع��ة و���ض��ول طو�قم 

�الإ����ض���ع���اف ل��ط��ال��ب��ي �خل���دم���ة، الفتا 
�أن��ه متوفر عرب خمتلف من�ضات  �ىل 
ويحتوي  �لذكية،  �الأج��ه��زة  تطبيقات 
�لعربية  باللغتني  �ر�ضادياً  دلياًل  على 
�لتعامل  يو�ضح خطو�ت  و�الإجنليزية 
�لطارئة  �حل���االت  م��ن  جمموعة  م��ع 

يو�جهها  �أن  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �ل�����ض��ائ��ع��ة 
�الأفر�د يف حياتهم �ليومية.

يقدم  �ل��وط��ن��ي  �الإ����ض���ع���اف  �أن  ي���ذك���ر 
خدماته �الإ�ضعافية على مد�ر �ل�ضاعة 
يف �ملناطق �ل�ضمالية عرب كو�در وفرق 
باأحدث  وم������زودة  م��وؤه��ل��ة  �إ���ض��ع��اف��ي��ة 

���ض��ي��ار�ت �الإ���ض��ع��اف و�ملعد�ت  �أ���ض��ط��ول 
�لتميز  �أع��ل��ى معايري  وف��ق  �مل��ت��ط��ورة، 
�مل�����ض��ت�����ض��ف��ى، ويتيح  مل��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل 
طلب �خلدمة من خالل رقم طو�رئ 
�الإ�ضعاف 998 و�لتطبيق �الإلكرتوين 

.NA998

مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبري يربز روؤية زايد خالل قمة اأقدر العاملية مبو�ضكو

حتت �ضعار »اأهال بعودتكم«

وزيرة تنمية املجتمع ت�ضارك الطلبة اأ�ضحاب الهمم فرحة العودة ملقاعد الدرا�ضة 

 توم�ضون رويرتز تقدم 4 ور�س عمل خالل برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�ضابة

يعزز تواجده يف الطرق احليوية يف املناطق ال�ضمالية

الإ�ضعاف الوطني يف كامل اجلاهزية ل�ضتقبال العام الدرا�ضي اجلديد  

ّكن اأ�ضحاب الهمم لتحقيق اأف�ضل م�ضتقبل لهم ح�ضة بوحميد: امل�ضاركة املجتمعية تمُ
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•• دبي-الفجر:

�مليد�نية  وجوالتهم  زي��ار�ت��ه��م  ونو�بهم  دب��ي  �ضرطة  م��ر�ك��ز  م��دي��رو  و����ض��ل 
�جلديد  �ل��در����ض��ي  �ل��ع��ام  مبنا�ضبة  لهم  �ل��ت��ه��اين  لتقدمي  �الم����ارة  مل��د�ر���س 

و�لنجاح. �لتوفيق  دو�م  لهم  متمنني   ،2020-2019
وقام �لعميد عبد �حلليم �لها�ضمي، مدير مركز �ضرطة �لق�ضي�س بالنيابة، 
بزيارته لعدد من �ملد�ر�س يف منطقة �الخت�ضا�س، و�لتقى مع عدد من �أع�ضاء 
هيئة �لتدري�س يف خمتلف �ملد�ر�س، موؤكد�ً حر�س �لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي 
�ل�ضر�كة �ملجتمعية مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم ومنطقة  �أهمية تعزيز  على 

دبي �لتعليمية و�ملوؤ�ض�ضات �لرتبوية و�لتعليمية ذ�ت �لعالقة بالطالب �ضو�ء 
يف �جلانب �الأمني �أو �الجتماعي �أو �لثقايف �أو �ل�ضحي، د�عياً �أولياء �الأمور 
�لدخول  عملية  يف  خا�ضة  �ل�ضرطة  ورج��ال  �ملدر�ضة  �إد�رة  مع  �لتعاون  �ىل 

و�خلروج من �ملدر�ضة.
حول  �لتدري�س  هيئة  الأع�ضاء  �ضرحاً  �لها�ضمي  �حلليم  عبد  �لعميد  وق��دم 
بني  �ملجتمعية  �ل�ضر�كة  تعزيز  �إىل  تهدف  و�لتي  �ملد�ر�س”،  “�أمن  مبادرة 
�أمنياً  ومثقف  و�ٍع  جيل  بناء  يف  و�مل�ضاهمة  �لتعليمية،  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضرطة 
�لتعليمية،  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع  بالتن�ضيق  ت��وع��وي��ة  ب��ر�م��ج  و�إط����الق  وم���روري���اً، 

وغريها من �الأهد�ف �الأخرى.

يف  بالتو�جد  �ملركز  من  �ضباط  تكليف  مت  �نه  �ىل  �لها�ضمي  �لعميد  و�أ�ضار 
يف  و�لطلبة  �لتدري�ضية  بالهيئة  للرتحيب  �الخت�ضا�س  منطقة  م��د�ر���س 
�الأ�ضبوع �الأول من بدء �لعام �لدر��ضي، وذلك بناء على توجيهات �ضعادة �لقائد 
�لعام ل�ضرطة دبي، موؤكد�ً �ن �ليوم �الأول للمد�ر�س يف منطقة �الخت�ضا�س 

�ضهد حركة �ن�ضيابية للمرور ومل تكن هنالك �أي �زدحامات تذكر.
علي  جبل  �ضرطة  مركز  مدير  �لعوي�س،  �ضلطان  �لعقيد  ق��ام  جانبه  وم��ن 
بالنيابة، بزيارة مد�ر�س نيودلهي و�ل�ضويفات و�لنرب��س وتقدم بالتهنئة لهم 
مبنا�ضبة �لعام �لدر��ضي �جلديد و�لتقى �ملدر�ضني و�ولياء �الأمور و�لطلبة، 
�لتو��ضل  ج�ضور  كافة  مد  على  دبي  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  موؤكد�ً 

و�لتعاون مع جميع �ل�ضركاء وخا�ضة �ملد�ر�س.
وو��ضل �لعقيد مبارك �لكتبي، مدير مركز �ضرطة حتا زيارته ملد�ر�س منطقة 
�الخت�ضا�س، موؤكد�ً حر�س �ضرطة دبي على �ل�ضر�كة مع �ملد�ر�س، وتوفري 

�المن و�الأمان لهم متمنياً للجميع �لتوفيق يف �لعام �لدر��ضي �جلديد.
�الأم��ور موؤكد�ً  و�ولياء  �ملد�ر�س  �لكتبي مع مديري  �لعقيد مبارك  و�جتمع 
وز�رة  مع  �ل�ضر�كة  تعزيز  �أهمية  على  دب��ي،  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س 
بالطالب،  �لعالقة  ذ�ت  و�لتعليمية  �لرتبوية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�لتعليم،  �لرتبية 
�أبناء  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  �الأج��ي��ال  م�ضلحة  �هتماماتها،  مقدم  يف  و�ضعت  حيث 

�لوطن.

•• دبي-الفجر:

�أح��م��د حممد  �ضهد �ل��ل��و�ء �ل��ط��ي��ار 
دبي  ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  ثاين  بن 
�لدكتور  �ل��ل��و�ء  بح�ضور  بالوكالة، 
عام  مفت�س  �لري�ضي  نا�ضر  �أح��م��د 
يانغ،  جونغ  وكيم  �لد�خلية،  وز�رة 
�فتتاح  �الن���رتب���ول،  منظمة  رئي�س 
�ل���ربن���ام���ج  م�����ن  �الأوىل  �ل����������دورة 
�ل�ضابة  �ل�ضرطية  للقياد�ت  �لعاملي 
�الأول من  ي��ع��د  �ل���ذي  ل��الإن��رتب��ول 
ب���ال���ت���ع���اون مع  �ل����ع����امل  ن����وع����ه يف 
و�ملباحث  للتحريات  �لعامة  �الإد�رة 
وجمل�س  دب��ي،  �ضرطة  يف  �جلنائية 
�ل��ق��ي��اد�ت �ل�����ض��اب��ة يف ���ض��رط��ة دبي، 
مب�����ض��ارك��ة مم��ث��ل��ني ع���ن �الأج���ه���زة 
دول�����ة، بهدف   27 م���ن  �ل�����ض��رط��ي��ة 
ومناق�ضة  �ل�ضابة  �ل��ق��ي��اد�ت  تاأهيل 

�لق�ضايا �ل�ضرطية. 
وح�ضر �الفتتاح �للو�ء خبري خليل 
�لقائد  م�ضاعد  �ملن�ضوري  �إبر�هيم 
�جلنائي،  �ل��ب��ح��ث  ل�������ض���وؤون  �ل���ع���ام 
و�ل�ضيد يورغن �ضتوك، �الأمني �لعام 
جمال  و�لعميد  �النرتبول،  ملنظمة 
�ضامل �جلالف مدير �الإد�رة �لعامة 
للتحريات و�ملباحث �جلنائية، وعدد 

من �ل�ضباط.
ورحب �للو�ء �أحمد حممد بن ثاين 
بالوكالة  دبي  ل�ضرطة  �لعام  �لقائد 
�أن  م��وؤك��د�ً  و�مل�����ض��ارك��ني،  باحل�ضور 
�لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي حري�ضة 
على ��ضتثمار كل �الإمكانيات �ملتاحة 
�ل�ضابة  �ل�ضرطية  �لقياد�ت  الإع��د�د 
�ل�ضرطة  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�جل��ن��ائ��ي��ة �الن����رتب����ول، وذل����ك من 
فريدة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  جت����رب����ة  خ�����الل 
الأرقى  وفقاً  ت�ضميمها  مت  ومناهج 
�مل��ع��اي��ري �الأك���ادمي���ي���ة، م��و���ض��ح��اً �أن 
ت��وف��ري ك��اف��ة �أوج���ه �ل��دع��م لتمكني 
��ضتثمار  م��ن  �ل�ضرطية  �ل��ق��ي��اد�ت 
قدر�تهم وطاقاتهم تاأتي يف مقدمة 
�أولويات �لقيادة �لتي توؤمن باأهمية 
�حل�������ض���ول ع��ل��ى �ل���ع���ل���وم و�مل���ع���ارف 
و�مل���ه���ار�ت �ل��الزم��ة يف �ل��ع��دي��د من 
و�لتي  �مل���ط���روح���ة،  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات 
توؤهلهم للبدء �أو للرتقي يف حياتهم 
�لعملية و�أخذ دورهم للم�ضاهمة يف 

م�ضرية �لبناء و�لتنمية.
و�أ�ضاف �أن “�لقيادة �لعامة ل�ضرطة 
ب��ج��ه��د دوؤوب وع����زم ال  ت��ع��م��ل  دب���ي 
�أج���ل ب��ن��اء �جل��ي��ل �لقادم  يفرت م��ن 
م���ن ���ض��ب��اب �ل���ع���امل، و�مل�����ض��اه��م��ة يف 

بناء �لنموذج �حل�ضاري �مل�ضرق من 
و�لعلم  �لتنمية  م�ضرية  تعزيز  �أجل 
و�مل��ع��رف��ة و�الإب�������د�ع، و�ل��ع��م��ل على 
تعزيز ر�ضالة �إك�ضبو للعامل “تو��ضل 
�لعقول...�ضنع �مل�ضتقبل”، من �أجل 

بناء �الإن�ضان«.
يانغ،  كيم جونغ  �أع��رب  من جانبه، 
رئ���ي�������س م��ن��ظ��م��ة �الن�����رتب�����ول، عن 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �متنانه 
�لعامة  وللقيادة  عام  ب�ضكل  �ملتحدة 
ل�����ض��رط��ة دب����ي ب�����ض��ك��ل خ���ا����س على 
�ل�ضخم  �حل��دث  لهذ�  ��ضت�ضافتهم 
�ضعادة منظمة  م��وؤك��د� على  و�مل��ه��م، 
�لربنامج  با�ضت�ضافة  �الن���رتب���ول 
�ل�ضابة  �ل�ضرطية  للقياد�ت  �لعاملي 
يف مقر معر�س دبي �إك�ضبو 2020، 
�حلدث �لعاملي �لذي يجمع �الإبد�ع 
كافة  �لثقايف من  و�لتنوع  و�البتكار 

دول �لعامل.
و�أكد كيم جونغ يانغ �أنهم يو�جهون 
تكنولوجيا  تقدما  عملهم  يف  �ليوم 
�لعمالت  ك��ظ��ه��ور  ���ض��ري��ع �خل��ط��ى، 
�ملدعومة  �الآل��ي��ات  وت��ط��ور  �مل�ضفرة 
بالتكنولوجيا و�الت�ضاالت �ل�ضريعة، 
عديدة  ت��ق��ن��ي��ات  �إىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
ت�ضتدعي �حتاد �جليل �جلديد من 

�ل�ضباط للحد من �إ�ضاءة ��ضتخد�م 
هذه �لتطور�ت وت�ضخريها خلدمة 
ثقتهم  �إىل  الف��ت��ا  ف��ق��ط،  �ل��ع��د�ل��ة 
مبهار�ت ودو�فع �لن�ضخة �الأوىل من 
برنامج �النرتبول �لعاملي للقياد�ت 
يحقق  �أن  �ملتوقع  �ل�ضابة  �ل�ضرطية 

جناحا منقطع �لنظري.
مدير  �لغي�س  ع��ل��ي  �لعقيد  وق���ال 
خالل   2020 �إك�����ض��ب��و  �أم���ن  �إد�رة 
�ختيار  �إن  �الفتتاح،  حفل  يف  كلمته 
موقع �ك�ضبو دبي، لعقد ور�س عمل 
وب���رن���ام���ج ت��دري��ب��ي م��ت��ك��ام��ل حتت 
عنو�ن “ �لربنامج �لعاملي للقياد�ت 
لالإنرتبول”  �ل�����ض��اب��ة  �ل�����ض��رط��ي��ة 
�لعامل وللمرة  �أهم حدث يف  يعترب 
�الأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة  يف  �الأوىل 
و����ض���م���ال �أف����ري����ق����ي����ا، ي���ج���م���ع حتت 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  م��ن  ع��ق��واًل  �ضقفه 
�لعامل بهدف �لبحث و�إيجاد حلول 
�مل�ضرتكة  و�ل��ت��ح��دي��ات  للم�ضكالت 
�لتقنية  كالتحديات  نو�جهها  �لتي 
و�القت�ضادية و�الجتماعية و�لبيئية 

وغريها. 
الإيجاد  ي��ت��ط��ل��ع��ون  �أن���ه���م  و�أ�����ض����اف 
�لتهديد  مل��ك��اف��ح��ة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��ج��رمي��ة �مل��ت��ز�ي��د، وذلك 

ملناق�ضة  ���ض��وي��ا  ب��ال��ع��م��ل  ب���االحت���اد 
ونو�يا  �إي��ج��اب��ي��ة  ب����روح  �مل�����ض��ك��الت 
طيبة، و�إن ر�ضالة �إك�ضبو للعامل هي 
�مل�ضتقبل”  وبناء  �لعقول  “تو��ضل 
وذل�������ك �إمي������ان������اً ب���اأه���م���ي���ة ت���ر�ب���ط 
�مل�ضكالت  ملو�جهة  �لعامل  وتو��ضل 

�لعاملية«.
وذك������ر �ل��ع��ق��ي��د ع���ل���ي �ل��غ��ي�����س �أن 
�لربنامج  �ك�ضبو يف  م�ضاركة مكتب 
ت��اأت��ي �ن��ط��الق��ا م��ن �إمي���ان باأهمية 
�ل�������ض���ب���اب �ل����ذي����ن ي��ح��م��ل��ون ب����روح 
و�لتقدم  �ل�����ض��ر�ك��ة  ر�ي����ة  م��ت��ج��ددة 

للعامل.  
خليفة  مهند�س  �أول  �مل���الزم  و�أك���د 
للربنامج  �ل����ع����ام  �مل��ن�����ض��ق  �ل�������روم 
�ل�ضابة  �ل�ضرطية  للقياد�ت  �لعاملي 
�لربنامج  ف���ك���رة  �أن  ل���الإن���رتب���ول 
ج�����اءت ن��ت��ي��ج��ة خم���رج���ات �ل�����دورة 
لالنرتبول  �لعامة  للجمعية   87
�لتعاون  �ضمن  دب��ي  يف  عقدت  �لتي 
ومنظمة  دب��ي  �ضرطة  ب��ني  �ل���دويل 
�لهدف  �أن  �إىل  الف��ت��اً  �الن���رتب���ول، 
من �لربنامج تعزيز مفهوم �ل�ضباب 
�ل�ضرطي،  �ل��دويل  �لتعاون  باأهمية 
�لتجارب  �أف�����ض��ل  ع��ل��ى  و�الط������الع 
�لدولية،  و�خل������رب�ت  و�مل��م��ار���ض��ات 

�لعمل  يف  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل  و����ض��ت�����ض��ر�ف 
�ل�ضرطي، و�خلروج بتو�ضيات تدعم 
�مل�ضتوى  على  �لثقايف  �لتنوع  تعزيز 
�لدولة  �أن  �إىل  الف���ت���اً  �ل���ق���ي���ادي، 
يعد  �أم��ن��ي  برنامج  �أول  ت�ضت�ضيف 
�الأول من نوعه يجمع فئة �ل�ضباب 
�ل��ع��امل، وي�ضهم يف  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  يف 
�لتو��ضل  ف��ر���ض��ة  �ل�����ض��ب��اب  �إع���ط���اء 
خرب�ء  مع  جنب  �إىل  جنباً  و�لعمل 
ومدربني دوليني من خالل ور�ضات 

عمل. 
�أي�ضاً  ي�ضهم  �لربنامج  �أن  و�أ���ض��اف 
�لقياد�ت  م��ن  فعالة  �ضبكة  خلق  يف 
�ملنفعة  لتح�ضيل  �ملوهوبني  �ل�ضابة 
�لتي  �ل���ق���ي���م  وت���ع���زي���ز  �مل�������ض���رتك���ة، 
�الأمني  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ت�����ض��اه��م يف 

على م�ضتوى �لدولة.
تناول �لربنامج عدة جل�ضات وور�س 
�لقيادة  ع���ن  ج��ل�����ض��ة  �أب���رزه���ا  ع��م��ل 
�لقادة  خمتلف  يطرحها  �ل��دول��ي��ة 
�ل��دول��ي��ني م��ن �الن��رتب��ول تطرقت 
�لتي  �لعاملية  �ل��ت��ح��دي��ات  �أب���رز  �إىل 
تو�جهها �ملوؤ�ض�ضات �الأمنية، وور�ضة 
تدريبية عن �لعمل �لفعال يف طور 
�ل��ت��غ��ري�ت �ل��ع��امل��ي��ة، وور����ض���ة حول 

�لقيادة و�البتكار.

مراكز �ضرطة دبي توا�ضل زيارتها للمدار�س مع انطالقة العام اجلديد

بح�ضور رئي�س منظمة الإنرتبول

�ضرطة دبي تفتتح الربنامج العاملي للقيادات ال�ضرطية ال�ضابة لالإنرتبول

اأخبار ال�ضاعة : ر�ضائل حممد بن  
را�ضد خريطة طريق للبناء

•• اأبوظبي-وام: 

�ضاحب  وّجهها  �لتي  �لر�ضائل  �ل�ضاعة" �أن  "�أخبار  ن�ضرة  �أك��دت 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، مبنا�ضبة بدء مو�ضم 
جديد من �لعمل و�الإجناز، مبنزلة �ملرجعية �لتي توؤطر �لعالقة 
بني �مل�ضوؤول من جهة و�ملو�طن طالب �خلدمة من جهة �أخرى؛ 
لكن هذه �لر�ضائل يف حقيقتها ويف فحو�ها تتجاوز ذلك بكثري؛ 
نظر�ً �إىل ما حتمله من م�ضامني �أخالقية و�قت�ضادية و�ضيا�ضية 
يف  �ضاملة  جتربة  تعك�س  يجعلها  ما  و�جتماعية؛  ودبلوما�ضية 

�الإد�رة و�حلكم، و�لتعامل مع خمتلف �لتحديات.
وقالت �لن�ضرة - �ل�ضادرة عن مركز �الإمار�ت للدر��ضات و�لبحوث 
�ال�ضرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن “ ر�ضائل حممد 
�ضاحب  ��ضتطاع  لقد   :  - “ للبناء  طريق  خريطة   .. ر��ضد  بن 
�آل مكتوم، رع��اه �هلل، من خالل  ر��ضد  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو 
منا�ضبة  كل  ويف  م��رة  كل  يف  �جلديد  ي�ضيف  �أن  �لر�ضائل،  ه��ذه 
يتوجه فيها �إىل �ملتلقي، �ضو�ء كان مو�طناً �إمار�تياً �أم متابعاً من 
بر�ضائله  �ضموه  يعنيه  �ل��ذي  و�الجتماعي  �لثقايف  �ل�ضياق  خ��ارج 
�الأخرية، وبالتايل فاإن �لنظرة وطريقة �إد�رة �الأمور �لتي ي�ضعى 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم، رعاه �هلل، ومعه 
�لو�قع  �أر�س  على  ترجمتها  �إىل  كلها،  �لر�ضيدة  �لقيادة  بالطبع 
�أن  ميكن تعميمها يف �أكرث من بلد ولدى �أكرث من �ضعب، ذلك 
�ضالة  هي  �مل�ضتنري  و�لطرح  �خلالدة  و�لر�ضائل  �لثاقبة  �ل��روؤى 
كل باحث عن �الإ�ضالح و�لتطوير يف عامل تتال�ضى فيه �حلدود، 
ر�غب  لكل  مغنماً  �ملذهلة  و�لنتائج  �ملبدعة  �الأفكار  فيه  وت�ضبح 
يف �لتطوير، و�ضاٍع ملو�كبة �الأح��د�ث �لهائلة �لتي ميّر بها عاملنا 

�ليوم.
مكتوم،  �آل  ر����ض��د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أن  و�أك���دت 
�أن �الأق��و�ل �ل�ضادرة عن �لقيادة  �أجمع  �أن يثبت للعامل  ��ضتطاع 
�ل��ر���ض��ي��دة ل��دول��ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م�����ض��اري��ع جتري 
وحدها  هي  �ملنجز�ت  تلك  و�أن  ومنجز�ت،  �أفعال  �إىل  ترجمتها 
�لكفيلة بحجز مكانة لها بني �الأمم و�ل�ضعوب �ملتقدمة، ومبا �أن 
دولة �الإمار�ت حري�ضة كل �حلر�س على تبووؤ تلك �ملكانة، فقد 
ت�ضبثت بكل �لقيم و�ملبادئ �لتي �أر�ضت دعائمها �لقيادة �حلالية، 
وهي �لقيم نف�ضها �لتي مّت ��ضتلهامها من �إرث �ملغفور له، �ل�ضيخ 
ز�يد بن �ضلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه؛ ذلك �الإرث �لذي يقوم 
�ل�ضعوب،  و�ح��رت�م  و�مل�ضد�قية،  �ملحبة،  �أب��رزه��ا  من  ركائز  على 

وخدمة �ملو�طن.
�آل  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد  �ل�ضمو  �أج��اب �ضاحب  وتابعت : لقد 
مكتوم، خالل ر�ضائله �الأخرية، عن �أ�ضئلة عدة تهم غري �ملو�طن 
وتفوقها،  �الإم���ار�ت  دول��ة  نه�ضة  �أ�ضباب  عن  ت�ضاءل  طاملا  �ل��ذي 
ملّخ�ضاً �إجابته يف �ضت ر�ضائل جتمع بني �الإجابة �ملبا�ضرة، و�لبعد 
�لتحديات  ملو�جهة  �لهمم  و��ضتنها�س  و�ال�ضتطر�د،  �لتحليلي، 
م�ضوؤولياتهم  �أم���ام  �مل�ضوؤولني  �ضموه  ي�ضع  فحني  و�مل��ت��غ��ري�ت، 
�لر�ضيد، وحني يحذر  �الإد�رة و�حلكم  يف  درو�ضاً  لهم  يقدم  فاإنه 
من �لعبث باإرث ز�يد فاإنه يذّكر بقيمة �لرموز ودورهم �الإيجابي 
يف توحيد �ل�ضعوب وك�ضب قلوبها كما كان يفعل “ز�يد �خلري”، 
�ملو�طن  �لدولة يف خدمة  باأولوية  �لتذكري  يتجاوز  �أن  دون  من 
�أم��ا يف  بها،  يتقيد  �أن  م�ضوؤول  كل  على  �أول��وي��ة يجب  باعتبارها 
بقية �لر�ضائل �الأخرى، فاإن �ضموه ي�ضتنه�س �جلهود و�لطاقات 
لتحقيق قفز�ت �قت�ضادية تخت�ضر �لزمن، وذلك يف �لوقت نف�ضه 
�أف�ضل  بغٍد  �الأم���ل  وزرع  �ل��ت��ف��اوؤل،  ب��ّث  على  فيه  يحر�س  �ل��ذي 

و�أعظم.
�لر�ضائل  �إن  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  خ��ت��ام  يف  �ل�ضاعة”  “�أخبار  وق��ال��ت 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �إي��اه��ا  ن��ا  ع��ودَّ �ل��ت��ي  �ملهمة  و�لتوجيهات 
�آخ���ر، هي  �آل مكتوم، رع��اه �هلل، م��ن ح��ني �إىل  حممد ب��ن ر����ض��د 
�إطالالت حية ل�ضموه تك�ضر رتابة �لعالقة بني �حلاكم و�ضعبه، 
وب���ني �ل��ق��م��ة و�ل��ق��اع��دة د�خ���ل �ل���دول���ة، وخ��ا���ض��ة �أن��ه��ا حت��م��ل يف 
طياتها دالالت عميقة؛ جتمع بني �لتذكري و�حلث على �الإجناز 
على  ومقيم  مو�طن  لكل  تربهن  كما  �ملتابعني،  مع  و�لتو��ضل 
�أر�س دولة �الإم��ار�ت على درجة �ليقظة �لتي تتمتع بها �لقيادة 
�لعليا جتاه ما يدور من �أحد�ث؛ فالعني �ل�ضاهرة على م�ضلحة 
�لبالد و�لعباد هي وحدها �لتي ت�ضتحق �لثناء و�الإ�ضادة، كما �أنها 
وحدها �لقادرة على �إحد�ث �لفرق، وقد حبا �هلل �ضبحانه وتعاىل 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة متتلك من �ليقظة و�لوعي 
ما يجعلها قادرة على �لتفاعل �الإيجابي مع كل ما ُي�ضتَجّد من 

�أحد�ث وتطور�ت على �أكرث من م�ضتوى.
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 فرع أبوظبي - دويتشه بنك إيه جي
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 

 
 تقرير مدير الفرع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

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

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

 للشركات نيابة عن العمالء. 
 

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

 
 نتائج السنة

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

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

 
 المدققين

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

 بأمر من اإلدارة.
 
 
 
 

 توماس هاج
 

 مدير الفرع
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 تقرير مدقق الحسابات الخارجي
 

 إلى 
 يتشه بنك إيه جي فرع أبوظبيالمساهمين في دو

 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

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

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

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

 
 أساس رأينا المقدم

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

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

 
 مسألة أخرى

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

 
 المالية مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة تجاه البيانات 

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

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

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

 كما يتحمل المسؤلون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي للفرع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 
 
  

 
 
 

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

 
 (تابع) تقرير مدقق الحسابات الخارجي

 
 مسؤولية المدقق تجاه تدقيق البيانات المالية

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

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

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

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

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

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

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

 
 

 
 دبي
 2019مارس  31

 عن إتش إل بي هامت
 محاسبون قانونيون

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

 ]654[رقم التسجيل:  
 

 
 

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

 
 2018ديسمبر  31بيان المركز المالي حتى 

 
  2018  2017 

التوضيح  األصول:
 رقم

 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي ‘000

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

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

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

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

     
     خصوم:

     
 1,335,699  753,115 11 مستحقات لعمالء 

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

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

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

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

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

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

  إجمالي الخصوم والحقوق
1,670,609 

 
1,869,180 

 
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

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

 
 
 

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

 محمد أزهر إقبال توماس هاج

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

 
 بيان الدخل الشامل 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘ وضيح رقمالت 
     

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

 10,434  11,183  صافي إيراد الفوائد
     

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

 34,616  25,978  صافي إيراد الرسوم والعموالت
     

 8,629  7,514  دخل آخر
     

 53,679  44,675  دخل تشغيل
     

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

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

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

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

     دخل /(خسارة) شامل آخر

     بح أو الخسارة            الر عناصر لن يعاد تصنيفها في بيان

 (104     )  - 23 الخسارة االكتوارية في خطط مستحقات التقاعد                       
     

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

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

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

 بيان التغييرات في الملكية
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال 

 موقوف
احتياطي 
 قانوني

الخسارة االكتوارية 
في خطط مستحقات 

 التقاعد

  أرباح محتجزة
 اإلجمالي

درهم  000‘ 
 إماراتي

درهم  000‘
 يإمارات

درهم  000‘ درهم إماراتي 000‘
 إماراتي

درهم  000‘
 إماراتي

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

 1,929 1,929 - - - ربح السنة

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

 ______
_ ________ ________ ________ ________ 

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

_ 
________ ________ ________ ________ 

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

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

_ ________ ________ ________ ________ 

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

   
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيان التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018

تو�ضيحات البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 

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

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التوضيح 

 رقم
2018  2017 

 أنشطة تشغيلية
 

درهم  000‘
 إماراتي

درهم  000‘ 
 إماراتي

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

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

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

 939  1,143  االستهالك وانخفاض القيمة

 ربح التشغيل قبل التغيييرات في أصول وخصوم التشغيل
 

 
1,637  

 
7,112 

     

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

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

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

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

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

     
     تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية

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

 -  (780)  صافي النقد المستخدم في أنشطة استثمارية
     

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

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

 
 توضيحات البيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

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

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

 وخدمات إدارة النقد وقبول الودائع وإقراض العمالء.
 

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

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

 ماين، ألمانيا.
 

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

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

 
تسري على الفترات   

 السنوية بداية من

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

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

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

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

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

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

 2018يناير  1

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

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

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

 التصنيف والقياس: .2.1.1

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

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

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

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
بوظبي  متحدة -أ ل ا ة  ي عرب ل ا ت  را إلما  ا
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  اعتماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها(تابع)  .2
 
 ا في العام الحاليالمعايير والتفسيرات المعمول به(تابع)  2.1

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

 
 تهالك األصول: .2.1.2

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

 
 محاسبة التحوط: .2.1.3

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

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

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

 اإلفصاحات".
 

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

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

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

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

 خطوات إلثبات اإليراد: 5المعيار نهجا مكونا من 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 ماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيرها (تابع) اعت .2
 

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للفرع.

 

 

 

 

 

 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
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  (تابع) اعتماد المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها .2

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

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

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

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

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

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

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

 اإلفصاحات في البيانات المالية.

 المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية
تسري على الفترات السنوية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  أسس القياس .3.2

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

 
 أسس العرض .3.3

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

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

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

 
 الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

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

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

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

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

 
 إثبات اإليراد .3.5

 
 (تابع) الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 خطط المنافع المحددة

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

 اكتواري مؤهل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 
 

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

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

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

 (تابع) منافع تقاعد الموظفين 3.6
 

 خطط المساهمة المحددة

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

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

 الخطة بخالف المساهمة المدفوعة شهريا.

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

 أصول غير ملموسة .3.7

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

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

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

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

 قيمة األصل غير الملموس.مؤشر على احتمال انخفاض 

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

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

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

 األصول غير الملموسة.

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

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

 عدمه.

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

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

 الدخل الشامل عند استبعاد األصل.
 

 رامجب .3.7.1

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

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

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

 لألصول كما هو موضح فيما يلي:

 سنوات 5-3 تحسينات في العقار المستأجر

 سنوات 5- 3  معدات مكتبية

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

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

 مستردة المقدرة.األصول الدفترية أكبر من القيمة ال

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

 رأس المال وانخفاض القيمة على مدى العمر المتبقي لألصول.

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

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

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

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

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

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

 العادلة مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة المنفعة.

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

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

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

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

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

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

 إعادة تقييم بيان الدخل الشامل اآلخر. تثبت قيمة انخفاض تلك الممتلكات في بيان الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقييم سابق. 
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 (تابع) انخفاض قيمة األصول غير المالية 3.9

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

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

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

 
 العمالت األجنبية .3.10

 
 المعامالت واألرصدة .3.10.1

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

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

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

 
 المخصصات .3.11

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

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

 
 عقود اإليجار .3.12

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

 ولو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيب.
 

 اإليجار التشغيلي .3.12.1
 

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

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

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

 
 األدوات المالية .3.13

 
 برنامج التنفيذ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الدخل.
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 (تابع) األدوات المالية 3.13
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ر إدارة المخاطر الحالية للفرع (مثل قوائم المراقبة واإلدارة من قبل قسم التدريبات ومحفزات التسامح) إمكانية تحديد ما إذا كانت مخاط
يوما على تاريخ  30كبير. عالوة على ذلك، تحول األصول المالية إلى المرحلة الثانية إذا مضى ائتمان األًصل المالي قد زادت بشكل 

 استحقاقها.
، عند تعديل شروط األصل المالي وعدم تأدية التعديل إلى شطب اإلثبات فيتم إثبات 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اعتباره الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقدية المعدلة المخصومة بسعر الفائدة الربح أو الخسارة في بيان الدخل ب
قد زادت بشكل كبير يعكس المقارنة  الفعلي األصلي. وبالنسبة لألصول المالية المعدلة، فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل

 بين:
 الفترة المتبقية في تاريخ التقرير بناء على الشروط المعدلة مع احتمالية التخلف على مدى -
احتمالية التخلف على مدى الفترة المتبقية المقدرة على اساس البيانات الواردة في اإلثبات المبدئي والشروط  -

 التعاقدية األصلية.
لق توقعات التسامح بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة وبشكل عام، يعتبر التسامح مؤشرا نوعيا للتخلف عن السداد وانخفاض االئتمان وتتع

كبيرة في مخاطر االئتمان. يحتاج العميل بعد التسامح إلى إثبات سلوك دفع جيد مستمر على مدى فترة زمنية طويلة قبل عدم اعتبار 
مرة  1ض إلى المرحلة رقم أو اعتبار التخلف المحتمل قد انخفض بشكل كبير بحيث يعود تصنيف التعر 3التعرض في المرحلة رقم 

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

 (تابع) األدوات المالية 3.13
 

 (تابع) انخفاض قيمة األصول المالية 3.13.1
بشكل فردي لذلك، قرر الفرع  بين األصول المالية المهمة بشكل فردي وغير المهمة 9ال يميز المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 3و 2و 1قياس المبلغ المخصص لخسائر االئتمان على أساس المعاملة الفردية. وبالمثل، فإن تقييم نقل األصول المالية بين المرحلة رقم 

المحاسبة  يجري أيضا على أساس المعاملة الفردية. للحصول على معلومات مفصلة حول طريقة انخفاض القيمة الحالية بموجب معيار

 9"استخدام التقديرات واألحكام". ونتيجة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4يرجى الرجوع إلى التوضيح رقم  39الدولي رقم 

 توجد زيادة في الذاتية حيث يستند مخصص خسائر االئتمان على معلومات معقولة وداعمة تأخذ في اعتبارها سيناريوهات االقتصاد الكلي

 كما هو منصوص عليه في دويتشه بنك ريسيرش. 

تتم مراقبة سيناريوهات االقتصاد الكلي باستمرار باإلضافة إلى استخدامها حساب خسارة االئتمان المتوقعة للفرع وتشكل هذه المعلومات 

لمعلومات المقدمة من دويتشة بنك أيضا أساس أداء تخطيط رأس مال الفرع واختبار القدرة على التعامل مع األزمات المالية. تستخدم ا

ريسيرش إلنشاء سيناريوهات مستقبلية محتملة من خالل استخدام البنية التحتية الختبار قدرة الفرع على الصمود في األزمات المالية مع 

االستخدام العام للمعلومات . تتم مراقبة 9إدخال التعديالت المناسبة لتتوائم مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التطلعية بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي وكذلك التعديالت التي تأخذ في االعتبار العوامل االستثنائية من خالل مجموعة مراقبة 

 مخاطر خسائر االئتمان والتمويل التابعة للفرع.

ء إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة عند اإلثبات يعتبر األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية عند الشراء أو االبتدا

المبدئي، أي أنه تم تصنيفه على أنه متخلف عن السداد من خالل إدارة مخاطر االئتمان. تسمى هذه األصول المالية المتخلفة عن السداد 

(عادة ما يكون سعر الشراء الذي يتضمن توقعات  أصول مالية مشتراه أو أصول مالية منخفضة االئتمان وتثبت مبدئيا بالقيمة العادلة

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل) وبالتالي ال يخصص أي مبلغ مالي منفصل لخسارة االئتمان عند اإلثبات المبدئي. 

ى عمرها، وجميع التغييرات وبالتالي، تقاس األصول المالية المشتراة أو المنخفضة ائتمانيا لتعكس خسائر االئتمان المتوقعة على مد

الالحقة في خسائر االئتمان على مدى عمر األصل، سواء كانت إيجابية أو سلبية، بحيث يتم إدراجها في بيان الدخل كمكون من مكونات 

 فقط. 3خسائر االئتمان. األصول المالية المشتراة أو المنخفضة ائتمانيا يمكن تصنيفها في المرحلة 

فإن الفرع يحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي  2والمرحلة رقم  1المالية في المرحلة رقم  وأما بالنسبة لألصول

 3على القيمة الدفترية اإلجمالية (أي دون خصم خسائر االئتمان المتوقعة). بينما يحتسب إيراد الفوائد لألصول المالية في المرحلة رقم 

ئدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي القيمة الدفترية اإلجمالية مطروحا منها المبلغ المخصص للخسارة). من خالل تطبيق معدل الفا

وبالنسبة لألصول المالية المصنفة على أنها مشتراه أو منخضة ائتمانيا فقط، يحتسب إيراد الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي 

مبدئي لخسائر ائتمانية أخرى) على التكلفة المطفأة لتلك األصول المشتراه أو المنخفضة ائتمانيا.  المعدل حسب االئتمان (على أساس توقع

، فإن الفرع سيعرض بشكل منفصل في 9بعد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1ونتيجة لتعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 خدام طريقة الفائدة الفعلية.بيان الدخل إيرادات الفوائد المحسوبة باست

شهرا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على تلك األدوات التي لم  12هذه الزيادة المقدرة مدفوعة بمتطلبات تسجيل مبلغ مخصص يساوي 

ائر المتوقعة على تزداد مخاطرها االئتمانية بشكل كبير منذ اإلثبات المبدئي وكذلك زيادة عدد األصول المالية التي ينبغي تطبيق الخس

 مدى عمرها.
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 (تابع) أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3
 

 (تابع) األدوات المالية 3.13
 

 األدوات المالية 9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   3.13.2
 

 فيما يلي موجز التغييرات المتعلقة بالتصنيف:
 

صنيف األصلي الت أصول مالية/ (خصوم)
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
39 

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 
9 

القيمة الدفترية األصلية 
بموجب المعيار الدولي 

 39للمحاسبة رقم 
 درهم إماراتي

القيمة الدفترية الجديدة 
بموجب المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية 

 9رقم 
 درهم إماراتي

المصرف  أرصدة لدى
المركزي بدولة اإلمارات 

 535,655 535,655 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة العربية المتحدة

 821,415 821,415 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة مستحقات من مصارف 

 296,907 296,907 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة قروض وسلف للعمالء

 212,587 212,587 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة
مستحقات لمصارف 

 1,499 1,499 تكلفة مطفأة خصوم أخرى ومؤسسات مالية أخرى

 1,335,699 1,335,699 تكلفة مطفأة خصوم أخرى ودائع عمالء

 249,181 249,181 تكلفة مطفأة خصوم أخرى خصوم أخرى
مليون درهم إماراتي ووفقا ألنظمة  3.26 يبلغ 9ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبلغ المخصص النخفاض القيمة وفق

مليون درهم إماراتي. وقد اعتمد الفرع المبلغ األعلى بين الرقمين وهو  14.62مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تبلغ 
  مليون درهم إماراتي في دفاتر حساباته. 14.62

 
 روفات ضريبة الدخلمص 3.14

تضم ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة. تثبت مصروفات ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتعلق بالبنود 
 المعترف بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

دام معدالت الضريبة المطبقة في تاريخ الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخ
 التقرير من خالل القوانين واللوائح الضريبية في إمارة أبوظبي وأي تعديالت على الضريببة المستحقة فيما يتعلق بالسنة السابقة.

ير المالي والمبالغ تثبت الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروف المؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية لألصول والخصوم لغرض التقر
المستخدمة ألغراض الضرائب. تقاس الضريبة المؤجلة بالمعدالت المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها وفقا للقوانين التي تم 

 سنها بحلول تاريخ التقرير.
الخاضعة للضريبة متاحة ويمكن استخدام يثبت أصل الضريبة المؤجلة فقط بالحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تكون األرباح المستقبلية 

األصل مقابلها. تراجع أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفض إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل معه تحقيق المزايا 
  الضريبية ذات الصلة.

لتي يكون فيها تحديد الضريبة النهائي التقديرات مطلوبة عند تحديد مخصصات ضرائب الدخل. هناك العديد من المعامالت والحسابات ا
غير مؤكد أثناء سير العمل العادي. يثبت الفرع الخصوم المتعلقة بقضايا التدقيق الضريبي المتوقعة بناء على تقديرات ما إذا كان سيتم 

ي تم تسجيلها مبدئيا، فإن هذه فرض ضرائب إضافية. وعندما تكون النتيجة النهائية للضرائب لتلك األمر مختلفة عن المبالغ المؤجلة الت
 الفروق ستؤثر على ضريبة الدخل وأحكام الضريبة المؤجلة في الفترة التي يتم فيها هذا التحديد.
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 (تابع) أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة .3
 

 الضمانات المالية والتزامات القروض .3.15
محددة لتعويض الحامل عن الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق مدين محدد  الضمانات المالية هي عقود تتطلب من الفرع تسديد مدفوعات

 في السداد عند استحقاقه وفقا لشروط أداة الدين. "التزامات القروض" هي التزامات ثابتة لتوفير االئتمان بموجب شروط محددة مسبقا.
ة أقل من السوق مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة تقاس الخصوم الناشئة عن الضمان المالي أو االلتزام بتقديم قرض بسعر فائد

الية العادلة األولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام المالي. ثم تحمل الحقا الخصوم بالقيمة األعلى من هذا المبلغ االمطفأ والقيمة الح
 ألي مدفوعات مستقبلية عندما يكون الدفع بموجب العقد محتمال.

 
 حاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام الم .4
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للفرع 4.1
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للفرع، وضعت اإلدارة األحكام التالية، بصرف النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات لها تأثير كبير 

 ات المالية .على المبالغ المثبتة في البيان
 

 قياس القيمة العادلة 4.1.1
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم تلقيه نظير بيع أصل أو سيدفع لنقل خصم في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

ة العادلة لاللتزام مخاطر تعكس القيم القياس في رأس المال أو غيابه، السوق األكثر فائدة الذي يمكن للفرع الوصول إليه في ذلك التاريخ.
 عدم األداء. 

الت يقيس الفرع، عند إمكان ذلك، القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشطا إذا تمت معام
 األصل أو الخصم بمعدل وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على اساس مستمر. 

ناك سعر محدد في سوق نشط، فإن الفرع يستخدم تقنيات تقييم تزيد من استخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها ذات الصلة وعندما ال يكون ه
 ويقلل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها. تتضمن تقنية التقييم المختارة جميع العوامل التي سيأخذها المشاركون في السوق في

 ر أي صفقة.اعتبارهم عند تحديد سع
أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو  -وبالتالي، يعتبر عادة سعر الصفقة هو أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند اإلثبات المبدئي

عادلة بالسعر المعروض في سوق المستلم. وإذا قرر الفرع أن القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يمكن إثبات القيمة ال
لية مبدئيا نشط ألصل أو التزام مماثل وال تستند على تقنية تقييم تستخدم البيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، ثم يتم قياس األداة الما

 بالقيمة العادلة، ثم تعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي وسعر المعاملة.
بعد ذلك، يثبت هذا الفرق في الربح أو الخسارة على اساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في موعد ال يتجاوز موعد الدعم الكامل 

 للتقييم ببيانات السوق القابلة للمالحظة أو غلق المعاملة. 
صول والمراكز الطويلة بالسعر المدفوع وإذا كان لألصل أو الخصم المقاس بالقيمة العادلة سعر مدفوع فإن الفرع حينئذ يقيس األ

 والخصوم والمركز القصير بالسعر المطلوب.
القيمة العادلة لوديعة مصرفية تحت الطلب ال يقل عن المبلغ المستحق عند الطلب مخصومة من التاريخ األول الذي قد يطلب فيه دفع 

 المبلغ. 
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 ادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة(تابع) األحكام المحاسبية الهامة والمص .4
 

 (تابع) قياس القيمة العادلة 4.1.1
 يثبت الفرع التحويالت بين مستويات ترتيب القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. 

 

 ترتيب القيمة العادلة
 يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات: يقيس الفرع القيمة العادلة باستخدام الترتيب التسلسلي التالي الذي

ينظر لألداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط  : سعر السوق المعروض (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.1المستوى رقم 
هذه األسعار معامالت سوقية فعلية إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من بورصة أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية وتمثل 

 ومتكررة بانتظام على اساس تجاري. 
: تقنيات التقييم التي تستند على مدخالت يمكن مالحظتها إما مباشرة (أي مدخالت السوق) أو بشكل غير مباشر (أي 2المستوى رقم 

لسوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ أو مشتقة من األسعار). تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم قياسها باستخدام أسعار ا
األسعار المعروضة ألدوات مماثلة؛ أو أساليب تقييم أخرى يمكن فيها مالحظة جميع المدخالت الهامة بشكل مباشر أو غير مباشر من 

 بيانات السوق.
الفئة جميع األدوات المالية التي تشتمل فيها تقنية  : تقنيات التقيييم باستخدام مدخالت كبيرة ال يمكن مالحظتها. تشمل هذه3المستوى رقم 

التقييم على مدخالت تستند على بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن 
إجراء تعديالت أو افتراضات ال يمكن هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها بناء على األسعار المعروضة ألدوات مماثلة حيث يلزم 

 مالحظتها لتعكس الفروق بين األدوات.
 

 االحتماالت  4.1.2
ن قد يشارك الفرع في الدعاوى الناشئة في إطار سير العمل العادي بسبب طبيعة عملياته. يستند المبلغ المخصص لخصوم االحتماالت الناشئة ع

موثوقية تقدير هذا التدفق الخارجي. تخضع مثل هذه األمور للعديد من أوجه عدم اليقين وال الدعاوى إلى احتمال تدفق موارد اقتصادية خارجية و
 يمكن التنبؤ بشكل أكيد بنتيجة األمور الفردية.

 منشأة قائمة 4.1.3
عمل في أجرت اإلدارة تقييما لقدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأن الفرع لديه الموارد الالزمة لمواصلة ال

المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قد تشكك في قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة 
 ناجحة. وبناء عليه، يظل استمرار إعداد البيانات المالية على أساس استمرار النشاط.

 
 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4.2

لي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة حتى تاريخ بيان المركز المالي نجد فيما ي
والتي لها مخاطر كبيرة حيث قد تؤدي إلى تعديل جوهري لتقديرات القيمة الدفترية لألصول والخصوم خالل السنة المالية التالية وهي 

 كما يلي:
 

 ات والمعدات الممتلك 4.2.1
تستهلك الممتلكات والمعدات على مدى العمر االفتراضي المقدر لها والذي يقوم على أساس االستخدام المتوقع لألصل والتلف والبلى 

 المادي المتوقع الذي يعتمد على العوامل التشغيلية. ال ترى اإلدارة أي قيمة متبقية حيث أنها تعتبر غير مادية.
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 ع) األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة(تاب .4
 

 (تابع) المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4.3
 

 المحددة على األصول المالية رسوم انخفاض القيمة 4.2.2
م ما إذا كان يتم إثبتا رسوم يقيم الفرع انخفاض قيمة األصول المالية على اساس مستمر ومراجعة شاملة على أساس ربع سنوي لتقيي

انخفاض القيمة في بيان الدخل. وعلى وجه الخصوص، هناك حاجة إلى تقدير كبير من قبل اإلدارة لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 
دفقات النقدية بشأن المستقبلية عند تحديد مستوى تكلفة انخفاض القيمة المطلوبة. وبناء عليه، تصدر اإلدارة أحكاما عند تقدير هذه الت

الوضع المالي للطرف المقابل ووسائل التسوية وصافي القيمة القابلة للتحقق ألي ضمانة إضافية أساسية. تستند هذه التقديرات على 
لية افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغييرات مستقب

 في رسوم انخفاض القيمة.
 

 رسوم انخفاض القيمة الجماعية المحددة على األصول المالية 4.2.3
باإلضافة إلى رسوم انخفاض القيمة المحددة على أصول تنخفض قيمتها فرديا، فإن الفرع أيضا يحتفظ بمخصص النخفاض القيمة 

م يتم تحديدها على أنها منخفضة القيمة بشكل محدد. وبناء عليه، الجماعي لألصول المالية ذات الخصائص االقتصادية المماثلة والتي ل
تأخذ اإلدارة في االعتبار التركيزات وجودة االئتمان وحجم المحفظة والعوامل االقتصادية عند تقييم الحاجة إلى رسوم انخفاض قيمة 

ج الخسائر المتأصلة ولتحديد معايير المدخالت جماعية. ومن أجل تقييم المبلغ المخصص، يتم وضع افتراضات لتحديد طريقة عمل نموذ
 المطلوبة بناء على الظروف االقتصادية التاريخية والحالية.

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية 4.2.4

لذلك يقوم الفرع في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر يدل على انخفاض قيمة األصل. إذا وجد أي مؤشر على ذلك، أو عند 
 اختبار انخفاض القيمة السنوي ألي من األصول، حينئذ يقوم الفرع بتقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد. طلب 

يستند احتساب القيمة العادلة بدون تكاليف التخلص من األصل أو وحدة التوليد النقدي على توفر البيانات من معامالت بيع المباني التي 
 أو أسعار السوق التي يمكن مالحظتها بدون تكاليف إضافية للتخلص من األصل.  أجريت على مدى الذراع ألصول مماثلة
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 أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة .5
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 
    

 390,083  474,045 الحساب الجاري
 145,572  105,238 دي لدى المصرف المركزياالحتياطي النق

 579,283  535,655 
 
 مستحقات من مصارف .6

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘  
    

Nostros 111,447  174,769 
 646,646  533,900 ودائع سوق المال

 645,347  821,415 
 
 النقد والنقد المعادل بغرض التدفق النقدي 6.1    

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 
    

 535,655  579,282 أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 821,415  645,347 مستحقات من مصارف

  بدون: ودائع سوق المال مع تاريخ استحقاق
 أكثر من ثالثة أشهر 

-  (459,187) 

 (145,572)  )105,238( بدون: االحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي
 1,119,391  752,311 
 

 قروض وسلف للعمالء .7
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  هم إماراتيدر 000‘ 
    

 287,909  361,951 قرض ألجل محدد للعمالء*
 12,727  41,557 تسهيالت السحب على المكشوف المتاحة للعمالء

 3,300  18,364 أوراق تجارية للعمالء
 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف

 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة
 296,907  415,311 إجمالي القروض والسلف

 ستيرلينج آند ويلسون انترناشيونال سوالر. ش. م. ح.مليون درهم إماراتي مرتبطة بـ  146*تشمل القروض ألجل محدد للعمالء مبلغ 

يحل موعد سداد جزء كبير من المبلغ بحلول شهر مايو  .2018ديسمبر  31تحقة حتى من إجمالي القروض والسلف المس %40يمثل 

 . (تعرض العام السابق لنفس العميل: ال يوجد)2019
 الحركة في المبلغ العام المخصص النخفاض القيمة

 2018 
 درهم إماراتي  000‘

2017 
  درهم إماراتي 000‘ 

ضمن  
 الميزانية

خارج 
 الميزانية

ضمن  ياإلجمال
 الميزانية

خارج 
 الميزانية

 اإلجمالي

 12,772 10,516 2,256 15,515 8,486 7,029 رصيد افتتاحي
 2,743 (2,030) 4,773 (893) (425) (468) رسم/ (عكس)
 15,515 8,486 7,029 14,622 8,061 6,561 رصيد اإلقفال
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 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى .8
 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ 
    

 1,281  1,099 مصروفات مدفوعة مسبقا
 2,016  4,126 فائدة مستحقة القبض

 704  - عمولة مستحقة القبض
 9,415  4,871 ذمم مدينة داخل المجموعة                                         

 894  1,142 أصول أخرى
 11,238  14,310 

 أصول غير ملموسة .9
  

 درهم إماراتي 000‘ التكلفة
 648 إضافات خالل السنة

 648 2018يسمبر د 31حتى 
  

  انخفاض القيمة
 129 انخفاض القيمة خالل السنة

 129 2018ديسمبر  31حتى 
  

  القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة
  

 519 2018ديسمبر  31حتى 
 

 الممتلكات والمعدات .10
 عقار مستأجرتحسينات  

 
 اإلجمالي  معدات مكتبية 

 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ التكلفة
 3,715  1,354  2,361 2017يناير  1حتى 

 -  -  - إضافات خالل السنة
 3,715  1,354  2,361 2017ديسمبر  31حتى 
 3,715  1,354  2,361 2018يناير  1حتى 

 132  65  67 إضافات خالل السنة
 3,847  1,419  2,428 2018ديسمبر  31حتى 

      االستهالك المتراكم
 1,441  578  863 2017يناير  1حتى 

 939  319  620 تكاليف السنة
 2,380  897  1,483 2017ديسمبر  31حتى 
 2,380  897  1,483 2018يناير  1حتى 

 1,014  367  647 تكاليف السنة
 3,394  1,264  2,130 2018ديسمبر  31حتى 

 1,335  457  878 2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية حتى 
 453  155  298 2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية حتى 
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 مستحقات لعمالء .11

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 469,224  66,654 ودائع ألجل من عمالء الشركات
 866,475  686,461 مالءحسابات جارية للع

 753,115  1,335,699 
 

 خصوم أخرى .12
 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي000‘  

 980  20 فائدة مستحقة
 8,486  8,061 )7مخصص انخفاض القيمة لعناصر خارج الميزانية (توضيح رقم 

 1,702  2,019 مستحقات العالوات
 2,149  2,001 دخل مؤجل على الضمانات وخطابات االئتمان

 2,661  2,719 )23منافع نهاية الخدمة (راجع التوضيح رقم 
 40,125  12,948 )22ذمم دائنة داخل المجموعة (راجع التوضيح رقم 

 2,006  24,860 مستحقات أخرى
 52,628  58,109 

 
 المال واالحتياطي رأس .13

  
 رأس مال موقوف  
 يمثل رأس المال الموقوف مساهمة رأس المال التي قدمها المقر الرئيسي للفرع دون التزام برد هذا المبلغ.  

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘   درهم إماراتي 000‘ 

 246,100  246,100 رأس مال موقوف
 

 احتياطي قانوني 
من ربح السنة لالحتياطي القانوني  %10، يتعين على الفرع تخصيص 1980لسنة  10من القانون االتحادي رقم  82 وفقا للمادة رقم

 من رأس ماله الموقوف. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %50حتى يساوي هذا االحتياطي 
 

 صافي إيراد الفوائد .14
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

    الفوائدإيراد 
 15,829  3,049 ودائع لدى المصارف

 7,673  14,292 قروض وسلف للعمالء
 17,341  23,502 
    

    مصروفات الفوائد
 664  1,638 ودائع من مصارف

 12,404  4,520 ودائع من عمالء
 6,158  13,068 

 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 28 
 
  

 
 صافي إيراد الرسوم والعموالت .15

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  

    إيراد الرسوم والعموالت
 4,555  3,860 رسوم إدارة النقد

 19,321  15,797 رسوم إصدار خطابات الضمان
 9,484  7,139 رسوم إصدار خطابات االئتمان

 4,327  2,341 أخرى
 29,137  37,687 
    
    نفقات الرسوم والعموالت 
 1,571  1,001 رسوم إدارة النقد 
 1,500  1,298 مصروفات متعلقة بالتمويل التجاري  

 -  860 أخرى
 3,159  3,071 

 
 دخل آخر:

"آثار التغيرات في سعر  21األجنبية المحقق وتأثير إعادة تقييم العملة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم يمثل إيراد صرف العمالت 
 صرف العمالت األجنبية"

 
 مصروفات عامة وإدارية .16

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  
    

 13,185  12,931 رواتب
 2,971  4,141 منافع
 1,719  2,042 عالوة

 23,976  18,224 )22رسوم داخل الكيان (توضيح رقم 
 668  673 إيجار مباني

 4,048  5,027 مصروفات عامة ومصروفات أخرى
 43,038  46,567 

  
 موظفا). 19: 2017موظفا ( 18بلغ عدد الموظفين في الفرع  2018ديسمبر  31حتى 

 
 خضوع للضريبة .17

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

    حركة في االلتزام الضريبي الحالي:
 6,059  1,501 في بداية العام

 (6,059)  (1,501) مبالغ مدفوعة خالل السنة
 1,501  1,720 مصروفات الضريبة للعام الحالي

 1,501  1,720 في نهاية العام
 

 التسوية بين المصروفات الضريبية واألرباح المحاسبية
فيما يلي التسوية بين المصروفات الضريبية الحالية المحسوبة على األرباح المحاسبية بمعدل الضريبة المعمول به مع مصروف الضريبة 

الحالي للسنة.
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 (تابع) الخضوع للضريبة .17

 
 2017  2018 تسوية مصروف الضريبة

 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  
 3,430  1,387 الربح قبل الضريبة 

    
    إضافة:

 686  278 من صافي الربح المحاسبي %20ضريبة بنسبة 
 815  1,442 مصاريف غير قابلة للخصم

 1,501  1,720 إجمالي مصروف الضريبة الحالي
    

 %43.8  %123.9 معدل الضريبة الفعلي
                 

 التزامات عرضية  .18
ويطلب من الفرع بموجب هذه العقود تسديد مدفوعات  يدخل الفرع في سياق العمل العادي بانتظام في خطابات ضمان وخطابات ائتمان.

قصى للدفع المحتمل الناتج عن هذه للمستفيد بناء على تخلف الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته أو األداء بموجب اتفاقية التزام. الحد األ
 الضمانات وااللتزامات االئتمانية هو على النحو التالي:

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 3,837,771  3,479,234 ضمانات
 662,571  363,601 خطابات ائتمان

 129,332  205,351 التزام غير مستعمل
 4,048,186  4,629,674 
 

 التزامات .19
 : ال يوجد)2017( 2018ديسمبر  31ال توجد التزامات رأس مالية أو التزامات إيجارية حتى  

 
 إدارة مخاطر رأس المال .20

 
 مقدمة ونبذة عامة

 تشمل جميع أنشطة الفرع تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة من درجات المخاطر أو مجموعة منها. 

 يث يتعرض الفرع للمخاطر المادية التالية من استخدامه لألدوات المالية والعمليات التشغيلية:ح

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -

 مخاطر تشغيلية -

 مخاطر رأس المال -
 

 إطار إدارة المخاطر
الملكية لضمان اإلشراف على المسائلة الفعالة  وضع المقر الرئيسي إطار إدارة المخاطر يحدد فيه هيكل ثابت لحوكمة المخاطر وهيكل

للمخاطر وإدارتها بفعالية على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى المجموعة ومستوى تشغيل الكيان. ومع ذلك، إن المسؤولية األساسية عن 
سات إدارة المخاطر التي وضعها إدارة المخاطر تقع على عاتق إدارة الفرع. حيث تقع على عاتق اإلدارة في الفرع مسؤولية ترتيب سيا

 المقر الرئيسي المصممة لدعم صياغة الرغبة في المخاطرة وتوجيه الموظفين ووضع إجراءات لرصد المخاطر ومراقبتها.
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 إدارة مخاطر االئتمان 20.1

لطرف المقابل للفرع عن الوفاء بالتزامه المترتب عليه بموجب عقد. مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا تخلف العميل أو ا
لذلك، يستخدم الفرع معايير المجموعة واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادرة عن المصرف المركزي 

 والسياسات واإلجراءات المخصصة لرصد وإدارة المخاطر الناجمة عن تلك األنشطة.
األصول المالية للفرع التي من المحتمل تعرضها لمخاطر االئتمان من األرصدة لدى المصرف المركزي بدولة اإلمارات العربية تتكون 

المتحدة والمبالغ المستحقة من مصارف والقروض والسلف للعمالء والذمم المدينة من المجموعة والذمم المدينة األخرى. تدار مخاطر 
 ال لدى مصارف ذات تصنيف ائتماني مناسب.االئتمان من خالل وضع أمو

كما تجرى عمليات تدقيق دورية من خالل التدقيق الداخلي للمجوعة وقسم االمتثال الداخلي للتأكد من االلتزام بالمعايير والسياسات 
 التنظيمية المحلية وسياسات المجموعة عند الموافقة على أرصدة المدينين وإدارتها. 

 االئتماني للفرع في تاريخ بيان المركز المالي هو على النحو التالي:الحد األقصى للتعرض 
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 535,655  579,283 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 821,415  645,347 مستحقات من مصارف
 303,936  421,872 قروض وسلف للعمالء

 9,415  4,871 دينة داخل المجموعةذمم م
 3,614  5,267 ذمم مدينة أخرى (بدون المبالغ المدفوعة مقدما)

 1,656,640  1,674,035 
 

 التعرض لالئتمان خارج الميزانية
 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي 000‘ 

 3,837,771  3,479,234 ضمانات
 662,571  363,601 نخطابات ائتما

 129,332  185,802 التزامات غير مستخدمة
 4,028,637  4,629,674 

لم يستحق سداد أي من القروض والسلف المقدمة للعمالء أو انخفضت قيمتها في تاريخ التقرير. من المتوقع أن تكون المبالغ المستحقة 
 ة لالسترداد بالكامل. من أطراف ذات صلة قابل

 
 خطر التركيز

 يراقب الفرع تركيزات مخاطر االئتمان حسب النشاط االقتصادي والتوزيع الجغرافي. 
 
 التحليل حسب النشاط االقتصادي للقروض والسلف المقدمة للعمالء            

 االقتصادي: فيما يلي التحليل حسب النشاط
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 260  - بترول وغاز

 17,681  39,697 صناعة
 -  146,315 طاقة متجددة
 246,015  67,011 تشييد مباني

 8,760  168,849 تجارة
 31,220  - أخرى

 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف
 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة 

 296,907  415,311 لقروض والسلفإجمالي ا
 
 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 31 
 
  

 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
  

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان20.1
 

 التوزيع الجغرافي للقروض وسلف العمالء
 المناطق التالية: يمكن تحليل دفتر قروض الفرع قبل أخذ أي ضمانة إضافية محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى في االعتبار إلى

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘  

 303,936  421,872 الشرق األوسط وأفريقيا
 -  - األمريكتين

 -  - آسيا
 303,936  421,872 إجمالي القروض والسلف

 (7,029)  (6,561) بدون المخصص النخفاض القيمة 
 296,907  415,311 سلفإجمالي القروض وال

 
  إدارة مخاطر السيولة 20.2

كد، تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها. تتمثل طريقة الفرع في إدارة السيولة في التأ
ند استحقاقها في ظل الظروف العادية واألزمات االقتصادية دون تكبد قدر اإلمكان، من امتالكه دائما لسيولة كافية للوفاء بالتزاماته ع

 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الفرع.
 

 نبذة عن تاريخ استحقاق األصول والخصوم
دية لألصول . يحلل الجدول التالي االستحقاقات التعاق2018ديسمبر  31تاريخ استحقاق األصول والخصوم الخاصة بالفرع حتى 

 فترة المتبقية في تاريخ التقييم.والخصوم بناء على ال
 درهم إماراتي  000‘ 2018ديسمبر  31
 

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

رصيد لدى المصرف المركزي بدولة 
 579,282 - - - 105,238 474,044 اإلمارات العربية المتحدة

 645,348 - - - - 645,348 مستحقات من مصارف
 421,872 - - 241,552 138,763 41,557 قروض وسلف للعمالء

 مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
- 11,238 - - - 11,238 

 بولمديونية العمالء للق
3,069 15,388 - - - 18,457 

 519 - 519 - - - أصول غير ملموسة
 453 - 453 - - - الممتلكات والمعدات

 1,164,018 270,627 241,552 972 - 1,677,169 
       خصوم 

 753,115 - - 1,530 65,124 686,461 مستحقات لعمالء
 572,208 - - - 572,177 31 مستحقات لمصارف

 44,566 - - - 41,847 2,719 خصوم أخرى
 18,457 - - - 15,388 3,069 خصوم قيد القبول

 1,720 - - - 1,720 - التزام ضريبي حالي
 692,280 696,256 1,530 - - 1,390,066 

 287,103 - 972 240,022 (425,630) 471,738 فجوة آجال االستحقاق 
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 درهم إماراتي 000‘  2017ديسمبر  31
 

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

أكثر 
 3من 

 سنوات

 اإلجمالي

رصيد لدى المصرف المركزي بدولة 
 535,655 - - - 145,572 390,083 اإلمارات العربية المتحدة

 821,415 - - 459,187 - 362,228 حقات من مصارفمست
  قروض وسلف للعمالء

12,727 
 
282,745 

 
1,435 

 
- 

 
- 

 
296,907 

  مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
- 

 
14,310 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,310 

  مديونية العمالء للقبول
- 

 
161,764 

 
37,794 

 
- 

 
- 

 
199,558 

 1,335 - 1,335 - - - الممتلكات والمعدات
 765,038 604,391 498,416 1,335 - 1,869,180 

       خصوم 
 1,335,699 - - 469,224 - 866,475 مستحقات لعمالء

 1,499 - - - - 1,499 مستحقات لمصارف
 58,109 - - - 55,448 2,661 خصوم أخرى

 199,558 - - 37,794 161,764 - خصوم قيد القبول
 1,501 - - - 1,501 - التزام ضريبي حالي

 870,635 218,713 507,018 - - 1,596,366 
 272,814 - 1,335 (8,602) 385,678 (105,597) فجوة آجال االستحقاق  

 
 إدارة مخاطر السوق 20.3

ازته مخاطر السوق هو خطر تأثير تغيرات سعر السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة على دخل الفرع أو قيمة حي
 لألدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العائد.

 
 مخاطر معدل الفائدة:

ة التي يحتمل مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األداءة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تشمل األدوات المالي
أن تكون عرضة لمخاطر معدل الفائدة األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحقات من المصارف والقروض 

 والسلف للعمالء والمبالغ المتسحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمصارف.
نقطة  100التي تحمل فوائد بنسبة  2018ديسمبر  31ية في لو زادت / انخفضت أسعار الفائدة على صافي األصول في السنة المنته

 أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن التأثير على نتائج الفرع سيكون على النحو التالي:
  2018 2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘  

 4,814 ± 3,720 ± تغير في معدالت سعر الفائدة 

       
  لعمالت:مخاطر ا

تشمل هذه التعرضات األصول المالية والخصوم المالية للفرع  يتعرض الفرع لمخاطر العمالت من خالل المعامالت بالعمالت األجنبية.
 التي لم تصنف بعملة القياس الخاصة بالفرع. يخفف الفرع من مخاطر العمالت عن طريق إبرام عقود مشتقات بالعملة األجنبية.
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 (تابع) إدارة مخاطر السوق 20.3
 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2018ديسمبر  31حتى 

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

512,239 561,278 143,585 7,529 1,224,631 

 421,872 - 300,006 38,190 83,676 للعمالء (إجمالي) قروض وسلف
 29,693 561 21,441 5,326 2,365 أصول مالية أخرى

 598,280 604,794 465,032 8,090 1,676,196 
      خصوم

 753,114 9,089 331,374 80,939 331,712 مستحقات لعمالء
 572,208 20 55,092 517,096 - مستحقات لمصارف
 63,024 43 43,540 8,725 10,716 خصوم مالية أخرى

 342,428 606,760 430,006 9,152 1,388,346 
 

 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2017ديسمبر  31حتى  

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول   

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

433,815 176,044 705,401 41,810 1,357,070 

 303,936 - 241,848 8,756 53,332 قروض وسلف للعمالء (إجمالي)
 212,587 656 186,040 7,311 18,580 أصول مالية أخرى

 505,727 192,111 1,133,289 42,466 1,873,593 
      خصوم

 1,335,699 39,800 841,154 168,847 285,898 مستحقات لعمالء
 1,499 1,499 - - - مستحقات لمصارف
 251,271 672 192,632 27,088 30,879 خصوم مالية أخرى

 316,777 195,935 1,033,786 41,971 1,588,469 
نسبة يعكس المبلغ المذكور في الجدول أدناه التأثير المحتمل ولكن المعاكس على بيان الدخل على أساس تقلب سلبي أو إيجابي للعملة ب

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. في تاريخ التقرير، لدى الفرع صافي تعرض العمالت المفتوحة التالي فيما يتعلق بالعمالت  1%
 غير المرتبطة:

            
 2018ديسمبر  31 العملة

 درهم إماراتي000‘ 
 2017ديسمبر  31

 درهم إماراتي000‘ 
  

 صافي
 التعرض

ن التأثير على بيا
 الربح أو الخسارة

 
صافي 
 التعرض

التأثير على بيان الربح أو 
 الخسارة

 (42) (4,214) (23) (2,265) جنيه بريطاني
 (51) (5,093) (14) (1,420) يورو

 - 28 - (10) فرنك سويسري
 1 118 - 4 ين ياباني

 
 مخاطر أسعار أخرى 
 يحتفظ بأي توظيف أموال في أسهم.ال يتعرض الفرع لمخاطر أسعار أخرى بشكل كبير ألنه ال  
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 إدارة المخاطر التشغيلية 20.4

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناشئة عن االحتيال أو األنشطة غير المصرح بها أو الخطأ أو اإلهمال أو عدم الكفاءة أو 
 المخاطر التشغيلية مالزمة ألي مؤسسة وتغطي مجموعة واسعة من القضايا.إخفاق األنظمة أو األحداث الخارجية. 

يخضع الفرع ألنظمة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي الذي يتم مراقبته من خالل إدارة االمتثال والتدقيق. باإلضافة إلى 
صدار إرشادات قياسية مفصلة عالية المستوى. مما يفسر كيفية ذلك، قامت إدارة الفرع بتدوين عملية إدارة مخاطره التشغيلية من خال إ

إدارة الفرع للمخاطر التشغيلية من خالل تحديد المخاطر وتقييمها ورصدها ومراقبتها والتخفيف منها وتصحيح أحداث المخاطر التشغيلية 
 وتنفيذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية.

لفرع مسؤولية إدارة هذه المخاطر من خالل بيئة قائمة على الضوابط بحيث تكون فيها العمليات موثقة ومصرح بها ومستقلة يتحمل ا
 وتسوية المعامالت ومراقبتها. 

لية يدعم ذلك برنامج مستقل للمراجعات الدورية تقوم به إدارة االمتثال والتدقيق الداخلي للمجموعة ومراقبة أحداث المخاطر التشغي
الخارجية التي تضمن بقاء الفرع متماشيا مع أفضل الممارسات والتعلم من الدروس المستفادة من حاالت اإلخفاق التشغيلي المنشورة 

 داخل المجال.
 وبناء عليه، فإن الفرع مسؤول عن تنفيذ المعايير التالية: 
 .إسناد المسؤولية عن المخاطر التشغيلية في الفرع 
 ات لتسجيل وتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وإعداد تقارير بالمخاطر التشغيلية بشكل مناسب ودوري.استخدام نظم معلوم 
 .تقييم المخاطر الكامنة في العمليات واألنشطة والمنتجات 
  .إبالغ اإلدارة ببيانات خسائر المخاطر التشغيلية 
 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين حيث أنه فعال من حيث التكلفة 

 
 إدارة مخاطر رأس المال 20.5 

 
 عملية إدارة رأس المال

 تتمثل أهداف الفرع عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي فيما يلي:
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 على االستمرار كمنشأة مستمرة وزيادة عوائد المساهمين.  حماية قدرة الفرع 
 .الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير أعمال الفرع 

 يحلل رأس المال التنظيمي للفرع إلى مستويين:
ألخرى المتعلقة المستوى األول من رأس المال، ويشمل رأس المال المساهم واالحتياطيات واألرباح المحتجزة والتعديالت التنظيمية ا

 بالبنود المدرجة في حقوق الملكية ولكنها تعامل بشكل مختلف ألغراض حساب كفاية رأس المال.
المستوى الثاني من رأس المال، ويشمل مخصص انخفاض القيمة واحتياطيات القيمة العادلة المتعلقة باألرباح/ الخسائر غير المحققة من 

 للبيع. تطبق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال:  االستثمارات المصنفة على أنها متاحة
 على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة. %7.0ينبغي أن يكون رأس المال العادي من المستوى األول 

  على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة.  %8.5ينبغي أن يكون رأس المال من المستوى األول 
 جمالي رأس المال المحسوب كمجموع رأس المال من المستوى األول ورأس المال من المستوى الثاني يجب أن يكون إ

 على األقل من نسبة األصول ذات المخاطر المرجحة. 10.5%
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 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5
اطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة. تشمل مخاطر االئتمان كال من المخاطر تقيم أصول الفرع من حيث مخاطر االئتمان ومخ

داخل الميزانية العمومية وخارجها. تعرف مخاطر السوق على أنها خطر الخسائر داخل الميزانية العمومية وخارجها في المواقف الناتجة 
مالت األجنبية ومخاطر تعرض حقوق الملكية ومخاطر عن تحركات أسعار السوق وتشمل مخاطر معدل الربح ومخاطر صرف الع

السلع. بينما تعرف المخاطر التشغيلية على أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عمليات غير كافية أو فاشلة بسبب أشخاص أو أنظمة داخلية 
 أو أحداث خارجية. 

ة على النحو المسموح به من قبل مصرف دولة اإلمارات يتبع الفرع منهجا موحدا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلي
 .3من معايير بازل  1العربية المتحدة المركزي وفقا للقاعدة رقم 

تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس منتظم من خالل إدارة الفرع باستخدام أساليب تستند على المبادئ 
لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقدم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية على التوجيهية التي وضعتها 

 أساس شهري/ أو ربع سنوي. 
 لجميع متطلبات رأس المال المفروضة عليه. 2018ديسمبر  31امتثل الفرع خالل السنة المنتهية بتاريخ 

كان مطلوبا من جميع المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحفاظ على  2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية بتاريخ 
 . %10.5نسبة كفاية رأس المال عند معدل 

 ويبلغ عنها وفقا إلرشادات مصرف دولة اإلمارات العربية المركزي.  3يحتسب الفرع نسب بازل 
اإلجراءات عن العام السابق. ومع ذلك، فإنها خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو 

 اإلدارة.
 

 نسبة كفاية رأس المال
 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي هي على النحو التالي: 3تتمثل نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل 

 
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي 000‘ 

   من رأس المال  1المستوى رقم 
 246,100 246,100 رأس مال موقوف

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

 21,822 21,489 أرباح محتجزة
 - )5,200( خصم تنظيمي من رأس المال 

 272,814 267,709 من رأس المال 1 إجمالي المستوى رقم
   من رأس المال  2المستوى رقم 

 12,930 12,186 المخصص النخفاض القيمة
 285,744 279,894 من رأس المال 2إجمالي المستوى رقم 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5

 
 (تابع) نسبة كفاية رأس المال

 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي على النحو التالي: 2نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل  تتمثل
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي000‘  

 285,744 279,894 إجمالي قاعدة رأس المال 
   

   ذات المخاطر المرجحة  األصول
 468,594 437,376 في الميزانية العمومية األصول ذات المخاطر المرجحة -ر االئتمان مخاط

 565,801 537,466 خارج الميزانيةالعمومية لألصول ذات المخاطر المرجحة -مخاطر االئتمان 
 123 2,957 مخاطر السوق
 108,822 103,974 مخاطر تشغيلية

 1,143,340 1,081,773 إجمالي األًصول ذات المخاطر المرجحة
   

   نسبة رأس المال
 %24.99 %25.87 إجمالي نسبة رأس المال

   
 %23.86 %24.75 من نسبة رأس المال 1المستوى رقم 

 
 تصنيف المحاسبة والقيم العادلة .21

 .ةيبين الجدول أدناه تصنيف الفرع لكل فئة من فئات األصول المالية والخصوم والقيم العادل

 
 ترتيب القيمة العادلة 

 تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لألصول والخصوم المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ذات الطبيعة قصيرة األجل (حتى عام واحد) تعادل
 من ترتيب القيمة العادلة. 3قيمتها الدفترية. وبالتالي فإنها تصنف ضمن المستوى رقم 

 
 

 
 األصول

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2018 

درهم 000‘ 
 إماراتي

 القيمة العادلة
2018 

درهم  000‘
 إماراتي

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

 القيمة العادلة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

579,283 579,283 535,655 535,655 

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

 212,587 212,587 28,597 28,597 أصول مالية أخرى 
 1,668,538 1,668,538 1,866,564 1,866,564 

     خصوم 
 1,335,699 1,335,699 753,115 753,115 مستحقات لعمالء

 1,499 1,499 572,208 572,208 مستحقات لمصارف
 251,271 251,271 63,023 63,023 خصوم مالية أخرى 

 1,388,346 1,388,346 1,588,469 1,588,469 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 معامالت مع أطراف ذات صلة .22
تعتبر األطراف مرتبطة إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير عليه عند اتخاذ القرارات 
المالية أو التشغيلية. وفي حالة الفرع، تشمل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين في المقر الرئيسي والشركات التابعة له وموظفي 

العليا والشركات الذين هم مالكها الرئيسيين. تجرى المعامالت المصرفية مع األطراف ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام المتفق  اإلدارة
 عليها المعتمدة من اإلدارة.

  اآلرصدة والمعامالت مع أطراف ذات صلة بخالف المفصح عنه في أي مكان آخر في البيانات المالية هي كما يلي:
 

 ذمم مدينة داخل المجموعة -مدفوعة مسبقا والذمم المدينة األخرى المبالغ ال
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 6,810  844 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة

 1,677  1,256 فروع دويتشه بنك في ألمانيا 
 928  2,770 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 4,870  9,415 
 

 ذمم دائنة داخل المجموعة -خصوم أخرى 
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 32,729  8,304 فروع دويتشه بنك في اإلمارات العربية المتحدة

 153  420 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة
 514  637 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 4,848  1,425 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 786  773 فروع دويتشه بنك في سنغافورة

 1,095  1,389 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 12,948  40,125 
 

 
 2018 أرصدة أخرى مع أطراف ذات صلة

درهم  000‘
 إماراتي

 2017 
 درهم إماراتي 000‘

    المحتفظ به لدى أطراف ذات صلة النقد والنقد المعادل

 45,065  565,346 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 89,274  76,539 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 641,885  134,339 
 

 بما في ذلك ودائع سوق المال التي جميعها ذات طبيعة قصيرة األجل.
 

    دى أطراف ذات صلةودائع سوق المال ل
    مستحقات من مصارف 

 459,187  533,900 المقر والفرع الرئيسي لدويتشه بنك
    

    مستحقات لمصارف 
 1,499  572,208 فروع دويتشه بنك في ألمانيا

 
 مليون درهم إماراتي من المقر الرئيسي للتعرضات الكبيرة. 517بما في ذلك قرض بقيمة 

 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 معامالت مع أطراف ذات صلة)(تابع)( .22
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
    معامالت مع أطراف ذات صلة:

 8,738  1,412 صافي دخل الرسوم والعموالت المكتسبة من أطراف ذات صلة
 15,707  6,296 صافي دخل الفائدة من أطراف ذات صلة

 23,976  18,224 )16رسوم داخل الكيان (توضيح رقم 
 

 أجر اإلدارة العليا
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 1,796  1,986 رواتب
 685  350 منافع

 135  107 عالوات
 2,443  2,616 

 
 منافع نهاية الخدمة .23

 
 حركات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

   2018 
 اراتيدرهم إم000‘ 

 2017 
 درهم إماراتي 000‘ 

 2,012  2,661  يناير 1االلتزام االفتتاحي لمنافع نهاية خدمة الموظفين في 
 (68)  (253)  مدفوعات مباشرة من صاحب العمل

 60  84  تكلفة فائدة
 395  524  تكلفة الخدمة الحالية

 158  (297)  تحويالت بين الفروع
 104  -  الدخل الشامل اآلخرخسارة اكتوارية مثبتة في 

 2,661  2,719  ديسمبر  31الرصيد حتى 
 

 افتراضات اكتوارية
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في حساب التزام المنفعة المحدد على النحو التالي:

   2018 2017 
 سنويا %3.10 سنويا %3.10 معدل الخصم

 سنويا %2.00 سنويا % 2.00 متوسط زيادة الراتب المتوقعة
 سنة 60 سنة 60 التقاعد العادي (للذكور واإلناث) سن

 
 أرقام المقارنة .24

أعيد تصنيف أرقام مقارنة محددةعند الضرورة لتتماشى مع عرض العام الحالي. ترى اإلدارة أن تأثيرها محدود على اإلفصاحات 
 ومتطلبات العرض فقط.

دويت�ضه بنك اإيه جي فرع اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية وتقرير مدقق احل�ضابات اخلارجي 

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2018
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عربي ودويل

نقل 600 لجئ من جحيم خميم يوناين
على متنهم 540 �ضخ�ضاً بينهم 240 طفاًل، وهو �رتفاع 
�ملحافظة  �لو��ضلني يقلق �حلكومة  �أع��د�د  غري م�ضبوق يف 

�لتي ت�ضلمت �ل�ضلطة يف 7 متوز يوليو �ملا�ضي.
�آخر.  الج��ئ��اً   280 و���ض��ل  �الأ���ض��ب��وع،  نهاية  عطلة  وخ���الل 
�الأوروبي  �الحت��اد  �ضو�حل  قو�ربهم خفر  ير�ضد  ما  وغالباً 
و�ليونان. وقامت �حلكومة �ليونانية �ل�ضبت باجتماع طارئ، 
�أعلنت بعده نقاًل �ضريعاً للقا�ضرين غري �مل�ضحوبني بر��ضد 
ولالأ�ضخا�س �الأكرث �ضعفاً، من �جلزر نحو د�خل �ليونان. 
لكنها �أكدت يف �لوقت نف�ضه �أنها �ضتلغي �إجر�ء�ت ��ضتئناف 

طلبات �للجوء لت�ضهيل �إعادة �لالجئني �إىل تركيا.
حيث  للجزيرة  �ل�ضمايل  �ل�ضاطئ  على  �لرقابة  تعزيز  ومت 
تر�ضو غالباً �لقو�رب �ملطاطية �ملحملة بالالجئني. و�ضاهد 
فريق من وكالة فر�ن�س بر�س دوريات �لزو�رق وهي جتوب 
�لبحر، مع يقظة متز�يدة لعنا�ضر �ل�ضرطة على �ل�ضو�طئ 

�ليونانية.
وع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل��وم��رت�ت يف خم��ي��م م���وري���ا، ك���ان ح�ضد من 
�ملرفاأ  نحو  �الأح��د  يتوجهون  �الأعمار  جميع  من  �لالجئني 
�ل�ضم�س  �أ���ض��ع��ة  م��ن  �ل��ه��رب  �مل��ي��اه، حم��اول��ني  يف  لل�ضباحة 

�خلانقة.
فر�ن�س  لوكالة  نور حممدي  فهيمة  تروي  �لطريق،  وعلى 
بر�س كيف خا�ضت لع�ضرين يوماً ظروفاً �ضديدة �ل�ضعوبة، 
�أجل كل �ضيء، من  “كان علينا �لوقوف بال�ضف من  قائلًة 
�أيام  قبل  ب��االأم��ان،  ن�ضعر  و�ال���ض��ت��ح��م��ام...مل  �لطعام  �أج��ل 

فقط طعن �ضاب يف �ملخيم«.
�لت�ضدد  من  “هرباً  وزوج��ه��ا  ولديها  �إي���ر�ن مع  ق��ادم��ًة من 
 12 �لبالغني  ولديها  يلتحق  �أن  فهيمة  ت��اأم��ل  �لديني”، 

و16 عاماً باأ�ضرع ما ميكن باملدر�ضة.

•• موريا-اأ ف ب:

600 الجئ من خميم موريا �لذي تخطى  �أكرث من  نقل 
�ضباح  �ليونانية  لي�ضبو�س  ج��زي��رة  يف  �ال�ضتيعابية  ق��درت��ه 
�أم�س �إىل �لد�خل �ليوناين يف عملية �ضهدت تد�فعا لالإ�ضر�ع 

ب�اخلروج من هذ� �جلحيم.
�أفغانياً، حاملني   635 �ضارع  �ضباحاً،  �خلانق  �حلّر  وحتت 
�ل�ضرطة حتت رقابة  �إىل حافلة  �لثقيلة، لل�ضعود  �أمتعتهم 
كما  �لالجئني،  ل�ضوؤون  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�ضامية  �ملفو�ضية 

�ضاهدت مر��ضلة وكالة فر�ن�س بر�س.
مرفاأ  نحو  في�ضتا  ك��ال��در�  �ضفينة  الحقاً  �لالجئون  و�ضعد 
ت�ضالونيكي، حيث من �ملقرر �أن ير�ضلو� �إىل خميم �لالجئني 

يف نيا كافاال يف كيلكي�س �ضمال �ليونان.
�آخ��ر من لي�ضبو�س بعد  700 الج��ئ  �ملقرر نقل نحو  وم��ن 
�حلكومة  ق���ر�ر  �إط���ار  يف  وذل���ك  نف�ضه،  �ملخيم  �إىل  �لظهر 

�ليونانية خف�س �كتظاظ خميم موريا.
�أف��غ��اين و�ضل  21 ع��ام��اً وه��و  �أك���ربي �لبالغ  وق��ال حممد 
موريا قبل 5 �أيام لوكالة فر�ن�س بر�س “�آمل �خلروج �ضريعاً 

من هذ� �جلحيم«.
وحتديد  بالت�ضجيل  �خل��ا���س  و�مل��رك��ز  �ملخيم  ه��ذ�  وي�ضم 
باأربع  يفوق  مبا  �أي  �ضخ�س  �أل��ف   11 لي�ضبو�س  يف  �لهوية 
�ل�ضامية  �ملفو�ضية  تقييم  وف��ق  �ال�ضتيعابية  قدرته  م��ر�ت 

ل�ضوؤون �لالجئني.
وو�����ض���ل ع���دد �مل��ه��اج��ري��ن يف ه���ذ� �مل��خ��ي��م �الرت���ف���اع خالل 
�لالجئني  ل�����ض��وؤون  �ل�ضامية  �ملفو�ضية  و�أ���ض��ارت  �ل�ضيف. 
�آب  يف  �ملخيم  �إىل  �ضخ�س  �آالف   3 م��ن  �أك��رث  “و�ضول  �إىل 
�أغ�ضط�س«. وو�ضل م�ضاء �خلمي�س 13 قارباً �إىل لي�ضبو�س 

�لقيادي  ب��ه  �أدىل  ح��دي��ث  ت�ضريح 
�ل��ب��ارز يف ح��زب �ل��ب��دي��ل م��ن �أجل 
�أمل��ان��ي��ا �أل��ك�����ض��ان��در غ���والن���د، �لذي 
�لثالث  �ل���ر�ي���خ  ���ض��ن��و�ت  �أن  �دع����ى 
كانت “ف�ضالت طيور” يف �لتاريخ 
من  �ل��ب��دي��ل  وي�ضتقطب  �الأمل����اين. 
�ملناق�ضات  غ��ال��ب��ي��ة  �أمل���ان���ي���ا  �أج�����ل 

�ل�ضيا�ضية يف �لبالد.
   و�حلزب �ال�ضرت�كي �لدميقر�طي، 
�لذي يناق�س هذ� �خلريف دوره يف 
�الئتالف �لكبري، كان يخ�ضى هذه 
�ملناه�ضون  �ضيجعل  �النتخابات: 
للتحالف �لكبري من نتائجها حجة 
�ضيما  ال  �حلكومة،  �إ�ضافية لرتك 
�لقادمة  �الإقليمية  �النتخابات  �أن 
�له�ضة  �حلكومة  تقو�س  �أن  ميكن 
�أك��ت��وب��ر، مقاطعة   27 ب��رل��ني:  يف 
�أخ���������رى م�����ن ج���م���ه���وري���ة �أمل���ان���ي���ا 
�لدميقر�طية �ل�ضابقة، تورينجيا، 
ويتمتع  �الإقليمي،  برملانها  جت��دد 
حزب �لبديل من �أجل �أملانيا بن�ضبة 

21 باملئة من نو�يا �لت�ضويت.
عن ليبريا�ضيون

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�مل�ضهد  يف  ج����دي����دة  ����ض���اع���ق���ة     
�ل�������ض���ي���ا����ض���ي �الأمل�����������اين، وب����د�ي����ات 
خ���ري���ف م�����ض��ط��رب: ح��ق��ق حزب 
�ل���ب���دي���ل م���ن �أج�����ل �أمل���ان���ي���ا، قفزة 
�الإقليمية  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  مذهلة 
وهما  و�ضاك�ضونيا،  بر�ندنبورغ  يف 
�أملانيا  ج���م���ه���وري���ة  م����ن  والي����ت����ان 

�لدميقر�طية �ل�ضابقة.
   وح�����ض��ب �ل���ت���ق���دي���ر�ت �الأول���ي���ة 
�ليميني  �الأح��د، فاز �حلزب  م�ضاء 
 5 ف��ا���ض��ل��ة   27 بن�ضبة  �مل��ت��ط��رف 
ب���امل���ئ���ة م����ن �الأ�������ض������و�ت يف والي����ة 
���ض��اك�����ض��ون��ي��ا، م��ق��اب��ل 9 ف��ا���ض��ل��ة 7 

باملئة عام 2014. 
 22 ب��ر�ن��دن��ب��ورغ، ح�ضل على  ويف 
ف��ا���ض��ل 5 ب��امل��ئ��ة م���ن �الأ�����ض����و�ت، 
ب��امل��ئ��ة عام   2 12 ف��ا���ض��ل  م��ق��اب��ل 

 .2014
ت���اري���خ���ي���ة حلزب  ن���ت���ائ���ج   وه������ذه 
حديث �لعهد تاأ�ض�س عام 2013، 
باملئة   6 فا�ضلة   12 على  وح�ضل 

�ضورته  جتميل  ع��ل��ى  �أمل��ان��ي��ا  �أج���ل 
ح���ت���ى ي��ق��ط��ع م����ع ���ض��ف��ة �حل����زب 
�أ�ضو�ت  ووع����اء  “�الحتجاجي”، 
�ضئمو�  �لذين  �ل�ضرق  �ملهم�ضني يف 

�لتحالف �لكبري.
هذه  �أن  �ل���ت���اري���خ،  م��ك��ر  وم����ن     
ي��وم ذكرى  �أج��ري��ت يف  �النتخابات 
غ���زو ب��ول��ن��د� م���ن ق��ب��ل �أمل���ان���ي���ا، 1 
و�ر�����ض����و،  ويف   .1939 �أك����ت����وب����ر 
للبولنديني،  ر�ضميا  �ع��ت��ذر  حيث 
�أ���ض��ار �ل��رئ��ي�����س �الحت����ادي فر�نك 

“��ضرت�كي  ���ض��ت��اي��ن��م��اي��ر  ف���ال���رت 
�ليمني  ح��زب  �إىل   ، دميقر�طي” 
“�إن �الأمل���ان ه��م �لذين  �مل��ت��ط��رف: 
يف  �الإن�ضانية  �ضد  جرمية  �رتكبو� 
ب��ول��ن��د�، على ح��د ق��ول��ه، وك��ل من 
�ن��ت��ه��ى، و�أن  �أن �الأم����ر ق��د  ي��دع��ي 
عهد رعب �لقوميني �ال�ضرت�كيني 
�أوروب���ا، هو ح��دث هام�ضي يف  على 
�لتاريخ �الأملاين، �منا ي�ضدر حكما 

ذ�تيا على نف�ضه«.
�إىل  �ل���ك���ل���م���ات،  ه�����ذه  وت�������ض���ري     

�النتخابات  يف  �الأ�������ض������و�ت  م����ن 
�لفيدر�لية لعام 2017. 

  كانت �أملانيا باأكملها تخ�ضى هذين 
حزب  ن���ت���ائ���ج  الن  �الخ����ت����ب����اري����ن، 
�ل���ب���دي���ل م���ن �ج����ل �مل���ان���ي���ا مثرية 
�النتخابية  و�ل��ن��ك�����ض��ات  وم���وؤث���رة، 
�لدميقر�طي  �ال�ضرت�كي  للحزب 
م�ضتقبل  ب�������ض���اأن  خم������اوف  ت���ث���ري 

�لتحالف �لكبري.
   ورغ��م حتقيقه �خ��رت�ًق��ا مثرًي�، 
�لبديل  حل���زب  يت�ضنى  ل���ن  ف���اإن���ه 

�ل�ضلطة  م�ضك  �أمل��ان��ي��ا،  �أج���ل  م��ن 
فاحلزب  �ل����والي����ت����ني.  ه���ات���ني  يف 
�لفائز  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي،  �مل�����ض��ي��ح��ي 
يف والي������ة ���ض��اك�����ض��ون��ي��ا، و�حل�����زب 
�ال�ضرت�كي �لدميقر�طي، �الأول يف 
�ئتالف  �أي  يرف�ضان  بر�ندنبورغ، 

مع �ليمني �ملتطرف.
   ففي والي��ة �ضاك�ضونيا، ال ميكن 
�لدميقر�طي،  �مل�ضيحي  ل��ل��ح��زب 
 39 مقابل  باملئة   32“ �مل��رت�ج��ع 
فا�ضلة 4 باملئة 2014”، �لو�ضول 

خالل  من  �ال  �ملقاعد  غالبية  �إىل 
�ال�ضرت�كي  �حل���زب  م��ع  �لتحالف 
لت�ضكيل  و�خل�����ض��ر،  �لدميقر�طي 
�أل������و�ن  “جامايكي”،  �ئ����ت����الف 
�مل�ضيحي  “�أ�ضود  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  ع��ل��م 
�ال�ضرت�كي  �أح��م��ر  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي، �أخ���������ض����ر ح���زب 

�خل�ضر«.
�أغلبية  ال  ب����ر�ن����دن����ب����ورغ،  ويف     
�ال�ضرت�كي  يجتمع  مل  �إذ�  ممكنة 
 5 ف��ا���ض��ل��ة   27“ �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 

باملئة من �الأ�ضو�ت” ودي لينك، يف 
حتالف مع �خل�ضر، �خلا�ضر �الآخر 
�الإقليمية  �الن���ت���خ���اب���ات  ه����ذه  يف 
كانت  ح���ني  يف  ب��امل��ئ��ة   9 “حو�يل 
 14 متنحهم  �ل��ر�أي  ��ضتطالعات 

باملئة«. 

تغيري �ضورة
�ملوؤقتة، �ضتثري     هذه �الئتالفات 
ومن  ���ض��اخ��ن��ة.  �ضيا�ضية  ن��ق��ا���ض��ات 
من  �لبديل  ح��زب  �ضيعمل  جانبه، 

انتخابات اأملانيا الدميقراطية ال�ضابقة:

حزب البديل من اأجل اأملانيا يعزز مركزه ...!
النتخابات الإقليمية القادمة ميكن اأن تقو�س احلكومة اله�ضة يف برلني

لئن حقق اليمني املتطرف اخرتاًقا مثرًيا، فاإنه لن مي�ضك ال�ضلطة يف املقاطعتني �ضيجّمل حزب البديل من اأجل اأملانيا �ضورته ليقطع مع �ضفة احلزب »الحتجاجي«

�خرت�ق كبري حلزب �لبديلفرحة �ليمني �ملتطرف بفوزه

ال�ضرق ال�ضوري يقع عند منفذ اأو خمرج النفوذ الأمريكي من املنطقة 

اأمريكا يف �ضوريا...عقبة اأمام طموحات اإيران ورو�ضيا وتركيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

بات �ضرق �ضوريا عند منعطف يف ما يتعلق بقر�ر�ت �ضيا�ضية 
هامة تتخذ يف و��ضنطن. وتقع �ملنطقة و�ضط �أزمة مت�ضاعدة 
يف �ل��ع��الق��ات �الأم��ري��ك��ي��ة �ل��رتك��ي��ة، ف��ي��م��ا ي��ع��رق��ل �لوجود 

�الأمريكي هناك �ملكا�ضب �الإير�نية و�لرو�ضية يف �ضوريا.
ويرى �ضيث فر�نتزمان، �لكاتب مبوقع “ميديل �إي�ضت فورم”، 
�أن  و�لتحليالت،  للتحرير  �الأو�ضط  �ل�ضرق  مركز  وموؤ�ض�س 
�ضرق �ضوريا ي�ضكل نقطة �أ�ضا�ضية يف ��ضتمر�ر هزمية د�ع�س. 
ول��ذل��ك ي��ف��رت���س �أن ت���رى و����ض��ن��ط��ن يف ���ض��رق ���ض��وري��ا �أحد 
ن�ضف قرن من  بعد  برزت  �لتي  �ال�ضرت�تيجية  �ملحاور  �أهم 

�ل�ضر�ع يف �ل�ضرق �الأو�ضط. 

عقدة م�ضتع�ضية
�أ�ضبحت  بي�ضت”،  “ديلي  موقع  يف  فر�نتزمان،  كتب  وكما 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  تلعب  �أي���ن  ���ض��وري��ا،  ���ض��رق  �ضمال  منطقة 
�ليوم دور�ً �أ�ضا�ضياً، مبثابة عقدة م�ضتع�ضية. وفيما خل�ضوم 
�أمريكا، مثل رو�ضيا و�إير�ن، �أهد�ف و��ضحة يف �ضوريا، خا�ضًة 
هدف  �أن  يبدو  نفوذهما،  وتر�ضيخ  �ل�ضورية،  �حلكومة  دعم 

�ل�ضيا�ضة �الأمريكية �أقل و�ضوحاً. 
ومن جانب �آخر، هددت تركيا �أخري�ً، وهي �حلليف �لتاريخي 
الأمريكا، باإطالق عملية ع�ضكرية يف �ضرق �ضوريا �ضد �ضركاء 
ما  د�ع�����س،  هزمية  يف  ���ض��اع��دو�  �ملتحدة  ل��ل��والي��ات  �أ�ضا�ضيني 

ي�ضع و��ضنطن يف موقف �ضعب، فاإما �أن تغادر �ضرق �ضوريا 
�إثارة  تو��ضل  �أو  د�ع�س،  حماربة  من  �أع��و�م  خم�ضة  وت�ضيع 

�أزمة مع تركيا. 
�إنها  الأن��ق��رة  قائلة  ح��اًل موؤقتاً،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  و�خ��ت��ارت 
�حلدود  ط���ول  ع��ل��ى  �آمنة”  منطقة  �إن�ضاء”  ع��ل��ى  �ضتعمل 

�ل�ضورية �لرتكية. 

اأربعة حماور
ويرى �لكاتب �أن �لواليات �ملتحدة وجدت نف�ضها، �إما جزئياً 
حماور  �أه��م  �أربعة  عند  مهمتها،  طول  ب�ضبب  �أو  بال�ضدفة، 
بالعامل،  �الأو���ض��ط  �ل�ضرق  تربط  �لتي  �خلارجية  لل�ضيا�ضة 
وهي ��ضرت�تيجية �إير�ن يف �ملنطقة، وخطط رو�ضيا، و�أّهد�ف 

تركيا، و�حتو�ء د�ع�س.
�أجند�ت،  بعدة  الرتباطه  �ل��ربي  �ملثلث  ذل��ك  �أهمية  وت��اأت��ي   

عالوة على قابليته لال�ضتعال. 
ك���ان �ضمال  ف��ق��د  �ل�����ض��اب��ق.  �ملنطقة يف  ذل���ك ح���ال  ي��ك��ن  ومل 
�لقرن  �ضنو�ت  معظم  من�ضية  فقرية  منطقة  �ضوريا  �ضرق 

�لع�ضرين. 
م�ضاركتها  �أوباما  �إد�رة  عمقت  �ل�ضوري،  �ل�ضر�ع  بد�ية  ويف 
فيه بدعم متمردين �ضد �الأ�ضد، ولكنها حولت �أنظارها بعد 
2015 ملحاربة د�ع�س. وت�ضكل حتالف من 75 دولة ملحاربة 
�لتنظيم يف �لعر�ق، مع دعم حمدود لعمليات �ضد د�ع�س يف 

�ضوريا. 

حرب مفتوحة
الإحلاق  �مل��ق��ال،  كاتب  ح�ضب  مفتوحة،  �حل��رب  تلك  وك��ان��ت 
�لهزمية بد�ع�س، وحتولت لدعم قو�ت �ضوريا �لدميقر�طية، 
لكن  �الأر����س.  على  د�ع�س  حماربة  يف  �أ�ضا�ضياً  �ضريكاً  ق�ضد 
�الأول(  كانون  دي�ضمرب)  يف  قرر  تر�مب  �الأمريكي  �لرئي�س 
2018 �الن�ضحاب من �ضوريا، من ثم �رتاأى �لتمهل. وفقد 
د�ع�س �آخر �أكرب معاقله يف مار�س )�آذ�ر( �ملا�ضي، ولكن �آالفاً 

من فلوله �ضكلو� خاليا نائمة. 
ويف خريف 2018، برزت �ضيا�ضة �أمريكية ثانية يف �ضوريا. 
ورغم توقف �إد�رة تر�مب عن دعمها ملتمردين �ضوريني، قال 
�ملتحدة  �لواليات  �إن  بولتون  جون  �لقومي  �الأم��ن  م�ضت�ضار 

�ضتبقى يف �ضوريا حتى رحيل �إير�ن. 
من  و����ض��ع��ة  منطقة  على  �ل�ضيطرة  �أن  م�����ض��وؤول��ون  وي���درك 
�ضوريا، مبا فيها قاعدة �لتنف �لع�ضكرية �لقريبة من �حلدود 
�ل�ضوري،  للنظام  �إي��ر�ن  دعم  على  تفر�س �ضغطاً  �الأردن��ي��ة، 
وتر�ضيخ وجودها يف �ضوريا. ويعيق �لوجود �الأمريكي �أن�ضطة 
�حلر�س �لثوري �الإير�ين، ومينعه من تو�ضيع عملياته عرب 
�لتي  الإ�ضر�ئيل  هاج�ضاً  ميثل  ب��دوره  وه��ذ�  و�ضوريا.  �لعر�ق 
�أه��د�ف يف �ضوريا  1000 غ��ارة جوية �ضد  �أك��رث من  نفذت 

لعرقلة �لدعم �الإير�ين حلزب �هلل. 

نظرة قاتة 
�أخ��رى، ي�ضري كاتب �ملقال �إىل �نتقاد تركيا للدور  من جهة 
�الأمريكي يف �ضوريا، متهمة و��ضنطن 
بتدريب �إرهابيني مرتبطني بحزب 
وتوفري  �ل���ك���رد����ض���ت���اين،  �ل���ع���م���ال 

“معرب �إرهابي” يهدد �أنقره.
غ�ضب  لتهدئة  و��ضنطن  و�ضعت    
مكافاأة   ،2018 يف  و�أعلنت  �أنقره، 
ُي������ديل مب���ع���ل���وم���ات ع����ن مكان  مل����ن 
ثالثة من قادة �لعمال �لكرد�ضتاين، 
و�مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م���ع تركيا 
الإق���ام���ة م��ن��ط��ق��ة �آم���ن���ة ع��ل��ى طول 

�حلدود �ل�ضورية. 
ولكن �لتوتر�ت مع تركيا يعود �إىل 
م�����ض��اك��ل �أخ�����رى �أك�����رب، م��ث��ل �ضر�ء 
�أنقرة منظومة �ل�ضو�ريخ �لدفاعية 

.S-400 لرو�ضية�
وتربز بع�س تلك �خل�ضومات ب�ضبب 
لل�ضيا�ضة  �ل���ق���امت���ة  ت��رك��ي��ا  ن���ظ���رة 

�الأمريكية يف �ضرق �ضوريا. 
ويختم �لكاتب ر�أيه بالقول �إن �ضرق 
�أو خمرج  ���ض��وري��ا ي��ق��ع ع��ن��د م��ن��ف��ذ 

�لنفوذ �الأمريكي من �ملنطقة.

الوليات املتحدة تخلي �ضواحلها مع اقرتاب دوريان  
غرب باهاما�س �الأرخبيل �ملوؤلف من نحو 700 جزيرة.

وبح�ضب مركز �الأعا�ضري �لوطني �الأمريكي �لذي يقع مقره يف ميامي، 
�ملحيط  منطقة  �ضرب  �إع�ضار  �أق���وى  بقوته  ع��ادل  دوري���ان  فاالإع�ضار 
�لتو��ضل  م��و�ق��ع  على  ن�ضرت  �ضور  و�أظ��ه��رت   .1935 ع��ام  �الأطل�ضي 

�الجتماعي �أ�ضر�ر� بالغة.
هيوبرت  وهايتي  وكوبا  فلوريد�  بني  �لو�قع  �لبلد  وزر�ء  رئي�س  و�أعلن 
ميني�س “نحن نو�جه �إع�ضار�ً...مل ت�ضهد �لباهاما�س مثله من قبل يف 

م�ضيفاً “هذ� رمبا �ليوم �الأكرث حزناً يف حياتي«. تاريخها”، 
 ”242 “تريبون  �ضحيفة  موقع  على  ن�ضرت  فيديو  مقاطع  و�أظهرت 
�ملحلية �أمو�جا هائلة و�ضل �رتفاعها حتى �أ�ضطح �ملنازل �خل�ضبية، وبدت 
�لقو�رب �ملقلوبة طافية على �ضطح مياه موحلة و�ضط �أغ�ضان �الأ�ضجار 

•• ريفيريا بيت�س-اأ ف ب:

ت�ضبب �الإع�ضار دوريان �أم�س بدمار كبري يف جزر �لباهاما�س مرت�فقا 
مع �أمطار غزيرة ورياح بلغت �ضرعتها حو�ىل 300 كلم يف �ل�ضاعة، يف 

م�ضتوى غري م�ضبوق يف تاريخ هذ� �الأرخبيل �لكاريبي.
�ل�ضلطات  �أمرت  �ملتحدة حيث  �لواليات  �الإع�ضار م�ضاره نحو  ويو��ضل 

باإجالء وقائي ملئات �الآالف من �ل�ضكان يف �ملناطق �ل�ضاحلية.
وجود  �إىل  ر�ضمية  م��وؤ���ض��ر�ت  �لباهاما�س  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  تتوفر  ومل 

�ضحايا.
�الأعا�ضري  مركز  وو�ضفه  �خلام�ضة  �لفئة  بلغ  �ل��ذي  دوري���ان  و���ض��رب 
�لوطني �الأمريكي ب�”�لكارثي” منطقة �إيلبو كاي يف جزر �أباكو �ضمال 

و�ألو�ح خ�ضبية وحطام.
�ضلطات عدة والي��ات يف جنوب  �أم��رت  �ملتحدة،  �لواليات  �ضو�طئ  وعلى 
مئات  باإجالء  �جلنوبية(،  كاروالينا  جورجيا،  )فلوريد�،  �لبالد  �ضرق 

�الآالف من �ل�ضكان وذلك بعد �أيام من �ل�ضكوك حول م�ضار �الإع�ضار.
وبح�ضب مركز �الأعا�ضري �لوطني، �الإع�ضار دوريان بات “قريباً ب�ضكل 

خطري” من �لو�ضول ليل �الثنني �لثالثاء �إىل �ضاطئ فلوريد�.
وعند �ل�ضاعة �خلام�ضة ت غ �الثنني، كانت عني �الإع�ضار تقع على بعد 
60 كلم من فريبورت يف جزيرة باهاما �لكربى وتتقدم ب�ضرعة خفيفة 
نحو �لغرب، كما �أكد مركز �الأعا�ضري �لوطني �لذي ح�ّس �ل�ضكان على 

�لبقاء خمتبئني.
مالجئكم  من  تخرجو�  “ال  فيه  ج��اء  لل�ضكان  حت��ذي��ر�ً  �ملركز  و�أ���ض��در 

خالل عبور عني �الإع�ضار، الأن �لرياح �ضتزد�د �ضدتها ب�ضكل �ضريع من 
�جلانب �ملقابل«.

ويف تقييم �أويل لالأ�ضر�ر قامت به �ل�ضلطات وم�ضوؤولون من �ل�ضليب 
�الأحمر على �الأر�س، فقد ت�ضرر �أو تدمر نحو 13 �ألف مبنى كما خلف 

�الإع�ضار “�أ�ضر�ر�ً بالغة” يف جزر �أباكو وباهاما �لكربى.
وقال مدير مركز عمليات �لطو�رئ يف �الحتاد �لدويل جلمعيات �ل�ضليب 
�الأحمر و�لهالل �الأحمر يف جنيف �ضون بالو يف بيان “لي�س لدينا حتى 
�الآن �ضورة كاملة عما جرى، لكن من �لو��ضح �أن �أثر �الإع�ضار دوريان 

كارثي«.
�أم�����و�ل ���ض��ن��دوق��ه للطو�رئ  ي����ورو م���ن  �أل����ف   230 و����ض���رف �الحت�����اد 

ال�ضتخد�مها يف عمليات �الإغاثة �الأولية.
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نفى حمامون عن �ضوري متهم بارتكاب جر�ئم حرب �م�س يف هولند� 
�أن يكون موكلهم ع�ضو� يف تنظيم جبهة �لن�ضرة �ملت�ضدد.

وي���و�ج���ه �أح���م���د �خل�����ض��ر، وك��ن��ي��ت��ه �أب����و خ�����ض��ري، �ت��ه��ام��ات بالقتل 
بتطبيق  هولند�  �خت�ضا�س  مبوجب  �إرهابية  جلماعة  وباالن�ضمام 
�لقانون �لدويل. ويو�جه عقوبة قد ت�ضل �إىل �ل�ضجن مدى �حلياة 
�إذ� ثبتت �إد�نته. ووجهت له �التهامات فيما يتعلق مبز�عم �أنه �ضارك 

يف عملية �إعد�م �أثناء �حلرب �الأهلية �ل�ضورية.
وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يتهم فيها مو�طن �ضوري بجر�ئم حرب 
وق�ضيته  �ل����دويل.  �ل��ق��ان��ون  بتطبيق  ه��ول��ن��د�  �خت�ضا�س  مب��وج��ب 
فيها حمكمة هولندية ق�ضية جر�ئم حرب  تنظر  �لتي  �لثانية  هي 
مبو�طنني  �الأوىل  �لق�ضية  وتتعلق  �ل�ضورية  �الأهلية  �حل��رب  �أثناء 

هولنديني �ضاركو� يف �لقتال يف �ضوريا.
�لتاأمني قرب مطار  ويف جل�ضة حت�ضريية يف قاعة حمكمة �ضديدة 
قمي�ضا  ويرتدي  �لذقن  حليق  عاما(   47( �خل�ضر  ظهر  �ضخيبول 

�أزرق.
وُيزعم �أن �خل�ضر قاد ما يعرف بكتيبة غرباء موح�ضن لكن حماميه 

قال �إنه كان يكذب عندما �أبلغ �ضحفيا باأنه ع�ضو يف جبهة �لن�ضرة.
ذلك  يكن  “مل  �ملحكمة  �أم���ام  �ضيربيخت�س  �أن��دري��ه  �مل��ح��ام��ي  وق���ال 

�ضحيحا«.
 

�آلية  �ضبه  باأ�ضلحة  م���زودة  خا�ضة  �ضرطة  وح���دة  �ل��ي��اب��ان  �ضتن�ضئ 
ومروحيات لت�ضري دوريات يف �جلزر �ملتنازع عليها مع �ل�ضني يف بحر 
توتر بني طوكيو وبكني، وذلك  تعد م�ضدر  و�لتي  �ل�ضرقي  �ل�ضني 

وفق ما �أعلنت �ل�ضرطة وو�ضائل �إعالم �الثنني.
ن�ضر  يجري  �أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �ليابانية  كي  �ت�س  �ن  قناة  و�أف���ادت 
تلك �لوحدة قرب جزر �ضينكاكو كما ت�ضميها �ليابان، �أو دياويو كما 

ت�ضميها �ل�ضني، قر�بة مطلع �لعام �ملقبل.
وقالت وكالة �ل�ضرطة �لوطنية �إنها قدمت طلباً يف �مليز�نية ل�159 
قبل  من  قانونية  غري  �إن���ز�ل  “لعمليات  للت�ضدي  �إ�ضافياً  �ضرطياً 
جمموعات م�ضلحة«. و�أكدت “�ن �ت�س كي” �أن هذه هي �ملرة �الأوىل 
�ل�ضغرية  �جل��زر  قرب  دورياتها  �ليابانية  �ل�ضرطة  فيها  تعزز  �لتي 

�ملتنازع عليها.
لكن ي�ضار �إىل �أن خفر �ل�ضو�حل �لياباين ن�ضر عام 2018 طائر�ت 
�إ�ضافية لت�ضري دوريات يف �جلزر حيث ر�ضد يف وقت �ضابق من �لعام 

�ملا�ضي غو��ضة �ضينية تعمل بالطاقة �لنووية.
�ملاأهولة م�ضدر خالف طويل بني طوكيو  وت�ضكل هذه �جل��زر غري 
وبكني �ملنخرطة �أي�ضا يف نز�عات �أخرى مع عدة دول يف جنوب �ضرق 

�آ�ضيا حول �ل�ضيادة على جزر يف بحر �ل�ضني �جلنوبي.
وطاملا نددت �حلكومة �ليابانية باإر�ضال �ل�ضني ب�ضكل روتيني، �ضفنا 

تابعة خلفر �ل�ضو�حل �إىل �ملياه �ملحيطة باجلزر.

قامت �ضلطات بابو� غينيا �جلديدة �أم�س بخطوة مهمة نحو �إغالق 
��ضرت�ليا  �ضيا�ضات  خميمات �لالجئني يف �جلزيرة و�لتي ترمز �ىل 

�ملثرية للجدل �إز�ء �لهجرة.
�إن��ه��اء ع��ق��د م��ع �ضركة  و�أع��ل��ن��ت وز�رة �ل��ه��ج��رة و�الأم����ن �حل����دودي 

��ضرت�لية تدير �ملخيمات يف جزيرة مانو�س.
لتوفري  �لقاب�ضة  باالدين  �ضركة  مع  �لعقد  �إنهاء  �ل���وز�رة  وو�ضفت 
�الأمن وخدمات �أخرى باأنه “�أهم �إجر�ء حتى �الآن يف �إنهاء �إجر�ء�ت 

�لبت مبلفات مهاجرين يف مقاطعة مانو�س«.
�حتجاز مهاجرين  على  ��ضرت�ليا  د�أب��ت  �ملا�ضيني،  �لعقدين  وخالل 
متجهني �إىل �أر��ضيها بحر� -- من بينهم طالبي جلوء -- يف مر�كز 

�عتقال يف جزر مانو�س وناورو وكري�ضتما�س.
و�ملخيمات �لتي تدينها �الأمم �ملتحدة لكن تدعمها �الحز�ب �لكربى 
وحماوالت  وت��ظ��اه��ر�ت  �لطعام  ع��ن  �إ���ض��ر�ب��ات  �ضهدت  �ال�ضرت�لية، 

�نتحار بني �ملحتجزين.
وقالت �لوز�رة �إن �ملهاجرين �لباقني وعددهم 64 يف مانو�س �ضيتم 

نقلهم �إىل بورت موري�ضبي، �أو وجدو� �أماكن �إقامة يف �خلارج.

عوا�شم

اأم�سرتدام

طوكيو

بورت موري�سبي

البابا يزور موزمبيق ومدغ�ضقر وموري�ضيو�س
•• الفاتيكان-اأ ف ب:

موزمبيق  خاللها  ي���زور  الأ���ض��ب��وع  ج��ول��ة  �الأرب���ع���اء  فرن�ضي�س  �ل��ب��اب��ا  ي��ب��د�أ 
وموري�ضيو�س ومدغ�ضقر، وهي ثالث دول مطلة على �ملحيط �لهندي، ترزح 

حتت �لفقر و�لنز�عات و�لكو�رث �لطبيعية.
وكان �لبابا يوحنا بول�س �لثاين ز�ر �لدول ذ�تها يف عامي 1988 و1999. 
�الأكرث  يعد�ن من  بلدين  زي��ارة  �لبابا فرن�ضي�س  ق��ر�ر  �أن  وي��رى مر�قبون 
فقر�ً يف �لعامل هو بادرة ت�ضامن من رجل دين كان يرتدد مر�ر�ً �إىل �الأحياء 

�لفقرية يف �الأرجنتني �لتي يتحدر منها.
وت�ضكل موزمبيق �ملحطة �الأوىل يف جولة �حلرب �الأعظم �لذي �ضجل ر�ضالة 
�أ�ضار  جولته  بدء  قبل  �لثالثة  �لبلد�ن  ل�ضكان  �لربتغالية  باللغة  م�ضورة 

فيها �إىل زيارة يوحنا بول�س �لثاين.
ولن يكون �أمام فرن�ضي�س �مللقب ب�”بابا �لفقر�ء” �ضوى �لوقت �لكايف لزيارة 
�ملوزمبيقية،  �ضكان مدينة بري�  �آمال  �ل��دول. و�ضيخيب ذلك  عو��ضم تلك 
600 �ضخ�س  �إيد�ي �إىل مقتل  �أدى �الإع�ضار  �لو�قعة و�ضط �لبالد، حيث 

وت�ضريد مئات �الآالف يف �آذ�ر مار�س.
�أ�ضهر، ال يز�ل �لعديد من �ل�ضكان م�ضردين وتنق�ضهم م�ضادر  وبعد �ضتة 

ثابتة للغذ�ء.
�آمل  “كنت  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ع��ام��اً   45 �لبالغة  ب��از  د�  م��اري��ا  وق��ال��ت 
�أن  نف�ضها يف حقيقة  لكنها عزت  ت��ر�ب بري�”،  وي�ضري على  �لبابا  ياأتي  �أن 
بع�س �ضحايا �لكارثة �لطبيعية �ضيكونون يف �لعا�ضمة مابوتو للقاء �حلرب 
�أن يخيب عدم زيارته للمنطقة  �لبابا يف ر�ضالته �مل�ضورة  �الأعظم. وتوقع 
�ملنكوبة �الآمال. وقال “على �لرغم من �أنني غري قادر على �أن �أزور مناطق 
�لذين  �لعا�ضمة، لكن قلبي معكم، وفيه مكان خا�س الأولئك  �أخرى غري 

م�ضيفاً “�أنتم جميعاً يف �ضلو�تي«. يعي�ضون يف ظروف �ضعبة”، 

رغم حنني دي مايو للتحالف مع الرابطة:

الأزمة ال�ضيا�ضية الإيطالية: نهاية خما�س و�ضيكة...!
يريد كونتي برناجما م�ضرتكا ولي�س جمموع برناجمني خمتلفني 

ا�ضرائيل ترفع القيود عن اإدخال الوقود اإىل القطاع 

اجلنائية تفتح ملف الهجوم على اأ�ضطول غزة 
•• الهاي-غزة-اأ ف ب:

�أمرت �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أم�س مدعيتها �لعامة 
للمرة �لثانية باإعادة �لنظر يف ما �إذ� كان ينبغي مالحقة 
�أ�ضطول  ع��ل��ى  �ل���د�م���ي  ه��ج��وم��ه��ا  ق�ضية  يف  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل 

م�ضاعد�ت كان متوجها �ىل قطاع غزة يف 2010.
 2014 بن�ضود� قررت عام  فاتو  �لعامة  �ملدعية  وكانت 
عدم مالحقة �إ�ضر�ئيل معتربة �أن �لوقائع “لي�ضت على 
درجة كافية من �خلطورة” ولو �أنها ر�أت “من �ملنطقي 
�لهجوم  �رتكبت رمب��ا يف  ب��اأن ج��ر�ئ��م ح��رب  �العتقاد” 
�الإ�ضر�ئيلية  �خلا�ضة  �ل��ق��و�ت  من  وح��دة  نفذته  �ل��ذي 

و�أودى بحياة 10 ن�ضطاء �أتر�ك.
�أمرتها  ب��ع��دم��ا   2017 ع���ام  ق���ر�ره���ا  ب��ن�����ض��ود�  و�أك�����دت 

�ملحكمة �جلنائية مبعاودة �لنظر يف موقفها.
باأن تدر�س مّرة جديدة  �أمروها  �ال�ضتئناف  لكن ق�ضاة 
م�ضاألة �إحالة �إ�ضر�ئيل �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف 

الهاي يف هذه �لق�ضية.
بالونغي  �ضولومي  �ال�ضتئناف  حمكمة  رئي�ضة  وق��ال��ت 
بو�ضا للمحكمة “على �ملدعية �أن تعيد �لنظر يف قر�رها 
م�ضيفة �أن   ”2019 2 كانون �الأول/دي�ضمرب  بحلول 

غالبية �لق�ضاة �أيدو� هذ� �لقر�ر فيما عار�ضه �ثنان.
نظمته  �أ���ض��ط��ول  تعر�س   2010 �ي��ار/م��اي��و   31 ويف 
جمعية تركية مقربة من �حلكومة �ال�ضالمية �ملحافظة 
�ل����ق����و�ت �خلا�ضة  ل��ه��ج��وم م���ن وح�����دة م���ن  �أن����ق����رة  يف 
�الإ�ضر�ئيلية فيما كان يف �ملياه �الإقليمية يف طريقه �ىل 

قطاع غزة �خلا�ضع حل�ضار �إ�ضر�ئيلي.
“مايف  �أت��ر�ك على منت �ضفينة  وقتل يف �لهجوم ت�ضعة 
�لدبلوما�ضية  �لعالقات  تدهور  �ىل  �أدى  ما  مرمرة”، 

بني تركيا و�إ�ضر�ئيل.
وتويف تركي عا�ضر الحقا متاثر� بجروحه.

و�ضم �الأ�ضطول ثماين �ضفن على متنها 70 ر�كبا من 
حو�ىل 40 بلد�، وكان �لهدف �ملعلن منه نقل م�ضاعد�ت 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
    �إذ� كان خيال �لطبقة �ل�ضيا�ضية 
�الإيطالية ال ح��دود له، ف��اإن �ضرب 
���ض��ريج��ي��و م���ات���اري���ال، ل���ه ح����دود. 
�جلمهورية  رئ���ي�������س  ي���ط���ال���ب  �ذ 
�لتي  �الأزم��������ة،  ب��ح��ل  �الإي���ط���ال���ي���ة 
�أغ�����ض��ط�����س، بحلول   8 �ن��دل��ع��ت يف 
ن��ه��اي��ة ه���ذ� �الأ���ض��ب��وع، وط��ل��ب من 
تنفيذ  �الإ�ضر�ع يف  كونتي  جوزيبي 
خريطة �لطريق �لتي �أوكلها �إليه. 
يعر�س  �أن  �حلكومة  رئي�س  وعلى 
�الأربعاء،  �أق�����ض��اه  م��وع��د  يف  عليه، 
توؤدي  �ن  ع��ل��ى  ح��ك��وم��ت��ه،  ت�ضكيل 
�خلمي�س �ليمني، وتتقدم للربملان 
�لتي  �لثقة  �ل��ث��ق��ة.  لنيل  �جلمعة 
يبدو �أنها غائبة بني قادة حركة 5 

جنوم و�حلزب �لدميقر�طي.
   �����ض���ت���م���رت �مل���ف���او����ض���ات ط����و�ل 
�الأ����ض���ب���وع، ومتّكن  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
و�ضع  م�����ن  م�����وؤق�����ًت�����ا  �ل�����ط�����رف�����ان 
�لقدمية  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  �ل���ك���ر�ه���ي���ة 
وخالفاتهما �القت�ضادية �حلالية، 
�لعقبة  جت������اوز  وي���ب���ق���ى  ج���ان���ب���ا. 
�ل�ضلطة  طريق  يف  تعقيد�ً  �الأك��رث 
�لطموحات  �جل��دي��دة:  �لتنفيذية 

�ل�ضخ�ضية للويجي دي مايو.

�لبقاء �ل�ضيا�ضي
�إبر�م  يوؤخر  �ضلوكه  غمو�س  �إن     
ب�ضبب  �أ�ضا�ضا  يتعرث  نهائي  �تفاق 
ت��وزي��ع �حل��ق��ائ��ب �ل���وز�ري���ة حيث 
�ملثري  5 جنوم،  يريد زعيم حركة 
�الإبقاء  د�خ��ل حزبه،  للجدل حتى 
لرئي�س  ك���ن���ائ���ب  م��ن�����ض��ب��ه  ع���ل���ى 
�حلكومة �ضمانا لبقائه �ل�ضيا�ضي.

    م��رتدًد� ح��ول ج��دوى �لتحالف 
ب��د� دي  �لدميقر�طي،  مع �حل��زب 

�ملفرو�ضة على دخول  �لقيود  �إ�ضر�ئيل  �إىل ذلك، رفعت 
�ضحنات �لوقود �إىل غزة لتوليد �لكهرباء بعد �أ�ضبوع من 
خف�س �لكميات مبقد�ر �لن�ضف ب�ضبب جتدد �لت�ضعيد 
�لدفاع  وز�رة  يف  م�ضوؤول  �أعلن  ما  على  �لطرفني،  بني 

�الإ�ضر�ئيلية �أم�س .
�مل�����ض��وؤول��ة ع��ن �الأن�ضطة  �ل��دف��اع  و�أع��ل��ن��ت وح���دة جي�س 
�آب   26 �لفل�ضطينية )ك��وغ��ات( يف  �الأر����ض��ي  �ملدنية يف 
من  ب��اإدخ��ال��ه  �مل�ضموح  �ل��وق��ود  كمية  خف�س  �أغ�ضط�س 

�إىل عو�قب  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  �أن���ظ���ار  ول��ف��ت  غ���زة  �ىل 
�حل�ضار.

حزير�ن  يف  �تفاق  بتوقيع  �لبلدين  بني  �لتوتر  و�نتهى 
تعوي�ضات  مب��وج��ب��ه  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل  دف��ع��ت   2015 ي��ون��ي��و 
لعائالت  ي��ورو(  مليون   18( دوالر  مليون   20 بقيمة 
�لقتلى، كما قدمت �عتذ�ر� ر�ضميا عن �لغارة و�ضمحت 
�ملو�نئ  عرب  غزة  يف  �إن�ضانية  م�ضاعد�ت  بتوزيع  الأنقرة 

�الإ�ضر�ئيلية.

بعد  ���ض��رح  و��ضحة”،  ب��رن��اجم��ن��ا 
حتويلها من 10 �إىل 20، و�إذ� مل 
�أجندة �حلكومة، فلن  تن�ضجم مع 
حينها  و�ضيكون  �لعمل،  يف  ننطلق 
�ضناديق  �إىل  �ل��ع��ودة  �الأف�ضل  من 

�القرت�ع يف �أقرب وقت ممكن. »
�نفجر     »�إن��ذ�ر�ت غري مقبولة”، 
بينما  �لدميوقر�طي،  قادة �حلزب 

�ضنو�ت«. 
�ل��وزي��ر �ملقبل      لن يتجاوز عمر 
ملاتيو  بالن�ضبة  ���ض��ه��ر�ً  ع�ضر  �ث��ن��ي 
�إىل  ز�ل يدعو  �ل��ذي ما  �ضالفيني، 

�نتخابات مبكرة.

ال “عقد حكومي »
��ضتبعاد  ع���ل���ى  م���ن���ه  ���ا  وح���ر����ضً    

م��اي��و، م��ن خ��الل ت��اأك��ي��ده ب��اأن��ه مل 
�ضهًر�   14 �ل���  جمريات  على  يندم 
�ملا�ضية، وكاأنه يحّن �ىل �لتحالف 
مع �لر�بطة. وهكذ� رف�س تعديل 
“�ملر��ضيم �الأمنية”، �لتي �أ�ضدرها 
ماتيو �ضالفيني، و�نطلق يف مز�يدة 
�لتي  �مل�����ض��اور�ت  لعرقلة  حقيقية 
يقودها جوزيبي كونتي. “�إن نقاط 

خليفته  علنا  غريلو  بيبي  عار�س 
فيديو  يف  ق���ال  “كفى!  �ل�����ض��اب��ق: 
من�ضور على مدونته، لنتوقف عن 
�لوز�رية  �حل��ق��ائ��ب  ع��ن  �حل��دي��ث 
لدينا  �مل�ضروع،  يف  �لنقاط  عدد  �أو 
ف��ر���ض��ة ف��ري��دة، ول���ن حت���دث مرة 
�أفكارنا  جنمع  �أن  لنحاول  �أخ��رى، 
ع�ضر  م���دت���ه  �أف�����ق  يف  و�أح���الم���ن���ا 

جوزيبي  يرف�س  �الح��ت��م��ال،  ه��ذ� 
�لقادمة  حكومته  تعيد  �أن  كونتي 
�إن���ت���اج �أخ���ط���اء �مل���ا����ض���ي، ب����دء من 
�حلكومي”.  “�لعقد  �إ�ضد�ر  �إعادة 
برناجمني  ي��ري��د جم��م��وع  �ن���ه ال 
خمتلفني، و�منا برنامج م�ضرتك، 
ت���ت���ق���دم ���ض��ي��اغ��ت��ه، وي���ن�������س على 
�لقيمة  �ضريبة  يف  �لزيادة  جتميد 
�مل�ضافة، وزيادة �الأجور �ملنخف�ضة 
م�ضاهمات  خ���ف�������س  خ������الل  م����ن 
�مل������وظ������ف������ني، وت����ق����ل����ي���������س ع�����دد 
�متياز�ت  وم��ر�ج��ع��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ني، 
جديد  وقانون  �ل�ضريعة،  �لطريق 
“�ل�ضفقة  و�إطالق  �لهجرة،  ب�ضاأن 
من  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة.وب��د�ي��ة  �جلديدة” 
2021، �ضيتم وقف �لتد�بري �لتي 

ت�ضهل �لتقاعد �ملبكر.
�لتحالف  ب��رن��ام��ج  ���ض��ي��خ�����ض��ع      
ل���ت�������ض���وي���ت ن�������ض���ط���اء ح�����رك�����ة 5 
�لت�ضاركية  من�ضتهم  ع��ل��ى  جن���وم 
من  �أك���رث  جت��م��ع  �ل��ت��ي  “رو�ضو”، 
100 �ألف م�ضجل، وميكن لقيادة 
�حلزب �لدميقر�طي، من جانبها، 

�أن تتبناه بحلول يوم �لثالثاء.
�ملعار�ضة  ب������د�أت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن     
و�لتعبئة.  �لتجيي�س  يف  �جلديدة، 
ميلوين،  ج���ورج���ي���ا  �أع���ل���ن���ت  ف��ق��د 
�ملتطرف  �ل���ي���م���ني  ح�����زب  رئ���ي�������س 
عن  �إيطاليا”،  دي  “فر�تيلي 
تن�ضيب  ي�����وم  م���ظ���اه���رة  ت��ن��ظ��ي��م 
حكومة كونتي �جل��دي��دة. يف حني 
دع���ا م��ات��ي��و ���ض��ال��ف��ي��ن��ي ق���و�ت���ه �إىل 
يف  ب��روم��ا  كبري  جتمع  يف  �لتعبئة 
�ملنتظرة  �ن  معترب�  �أك��ت��وب��ر،   19
على  فقط  تقوم  حقرية  “حكومة 
وتفر�ضها  �لوز�رية”،  �ل��ك��ر����ض��ي 
قوله،  ح�ضب  تريد،  �لتي  بروك�ضل 
�لتخل�س من “�ملزعج” �ضالفيني.

ثالثة  �إط���الق  غ���د�ة  �لن�ضف،  �إىل  غ��زة  �إىل  �أر����ض��ي��ه��ا 
�إ�ضر�ئيل  وردت  �أر����ض��ي��ه��ا.  على  �ل��ق��ط��اع  م��ن  ���ض��و�ري��خ 
ب�ضربات جوية �ضد �أهد�ف حلركة حما�س �لتي ت�ضيطر 
على �لقطاع �ملحا�ضر. و�ضبقت ذلك �ضل�ضلة من �أعمال 

�لعنف خالل �ضهر �آب �أغ�ضط�س.
وجتددت �أعمال �لعنف يف 27 �آب �أغ�ضط�س حني �أطلق 
ع��رب �حل����دود، فردت  ه���اون  ق��ذي��ف��ة  غ���زة  م�ضلحون يف 
�إ���ض��ر�ئ��ي��ل ب��غ��ارة ج��وي��ة ع��ل��ى م��وق��ع حل��م��ا���س يف �ضمال 

�لقطاع.
ومل تطلق �لقذ�ئف من غزة منذ ذلك �لوقت.

وقال م�ضوؤول يف وز�رة �لدفاع لفر�ن�س بر�س �إن �لقيود 
رفعت عن �إدخال �لوقود �الأحد.

وخ��ا���ض��ت �إ���ض��ر�ئ��ي��ل وح��م��ا���س ث��الث��ة ح���روب م��ن��ذ عام 
�مل���خ���اوف م���ن وق����وع ح���رب ر�بعة  ز�ل����ت  2008 وم���ا 

قائمة.
�أكرث  �إ�ضر�ئيل ح�ضار� م�ضتمر� على غزة منذ  وتفر�س 

من ع�ضر �ضنو�ت، تربره بدو�ع �أمنية.
جماعيا  عقابا  تعتربه  �الإن�����ض��ان  حقوق  منظمات  لكن 

ل�ضكان �لقطاع وعددهم مليونا ن�ضمة.
ومب��وج��ب �ت��ف��اق غ��ري ر���ض��م��ي مت �ل��ت��و���ض��ل �إل��ي��ه �لعام 
�إ���ض��ر�ئ��ي��ل �لقيود  �أن تخفف  �مل��ت��وق��ع  �مل��ا���ض��ي، ك��ان م��ن 

�ملفرو�ضة على �لقطاع مقابل �لتهدئة.
ل��ك��ن ح��م��ا���س ت��ت��ه��م �إ���ض��ر�ئ��ي��ل ب��ع��دم �الل���ت���ز�م �لكامل 

باالتفاق.
ومتثل �أمد�د�ت �لوقود هذه �لتي يتم تن�ضيقها مع �الأمم 

�ملتحدة وتدفع ثمنها دولة قطر، جزء� من �التفاق.
يف  �لوحيدة  �لكهرباء  حمطة  غزة”  “حمطة  وتعترب 

�لقطاع .
ويعاين قطاع غزة من نق�س يف �لكهرباء، و�ضاعد �لوقود 
�لقطري على زيادة �ضاعات ت�ضغيل �لكهرباء يف �لقطاع 
�ضاعات فقط يف  �أرب��ع  ب��دال من  يوميا  �ضاعات   10 �إىل 

�ل�ضابق.

�لقر�ر�ت و�الإج��ر�ء�ت - غري �مل�ضوؤولة - متثل خرقاً �ضريحاً 
للقانون �لدويل، ويرف�ضها �ل�ضعب �لعربي رف�ضاً قاطعاً، و�أن 
�أية قر�ر�ت تهدف �إىل تغيري طابع مدينة �لقد�س �ملحتلة لي�س 
وباطلة، وطالب مبر�جعتها  قانوين، وهي الغية  �أث��ر  �أي  لها 
�الأمن  جمل�س  ل��ق��ر�ر�ت  �متثااًل  �لدولتني  قبل  من  و�إلغائها 
�لعربية  �ل�����دول  م���ع  ل��ع��الق��ات��ه��م��ا  و�ح����رت�م����اً  �ل�����ض��ل��ة،  ذ�ت 

و�الإ�ضالمية.
�لعامة  �جلمعية  ق��ر�ر  �أن  على  �لعربي  �لربملان  رئي�س  و�ضدد 
لالأمم �ملتحدة بتاريخ 21 دي�ضمرب 2017م دعا جميع �لدول 
�لقد�س  مدينة  يف  دبلوما�ضية  بعثات  �إن�ضاء  عن  �المتناع  �إىل 
ت��د�ب��ري خمالفة  �أو  �إج����ر�ء�ت  ب��اأي��ة  �ملحتلة، وع��دم �الع���رت�ف 

•• القاهرة -وام: 

طالب �لدكتور م�ضعل بن فهم �ل�ضلمي رئي�س �لربملان �لعربي 
جمهوريتي “هندور��س” و”ناورو” مبر�جعة موقفهما ب�ضاأن 
�العرت�ف بالقد�س عا�ضمًة الإ�ضر�ئيل �لقوة �لقائمة باالحتالل، 
�لتاريخي  �ل��و���ض��ع  ب�����ض��اأن  �مل��ت��ح��دة  ب��ق��ر�ر�ت �الأمم  و�الل���ت���ز�م 
و�لقانوين ملدينة �لقد�س �ملحتلة. وعرب رئي�س �لربملان �لعربي 
�أم�����س - ع��ن رف�ضه �ل��ت��ام ل��ق��ر�ر جمهورية  �أ���ض��دره  - يف بيان 
“هندور��س” بافتتاح مكتب جتاري يحمل �ضفة دبلوما�ضية يف 
�لقد�س �ملحتلة، وقر�ر جمهورية “ناورو” �العرت�ف بالقد�س 
هذه  �أن  و�أك��د  “�إ�ضر�ئيل«.  باالحتالل  �لقائمة  للقوة  عا�ضمًة 

�إىل  و”ناورو”  “هندور��س”  رئي�ضي  د�ع��ي��اً  �ل��ق��ر�ر�ت،  لتلك 
�اللتز�م مبا �أقرته �الأمم �ملتحدة من قر�ر�ت ذ�ت �ضلة مبدينة 
�لقد�س �ملحتلة ومنها قر�ر جمل�س �الأمن �لدويل رقم 478 
باالحتالل  �لقائمة  �ل��ق��وة  �ضم  �ع��ت��رب  �ل���ذي   1980 ل�ضنة 
�لعربية  �ل�ضالم  ومبادرة  والغياً،  باطاًل  للقد�س  “�إ�ضر�ئيل” 
وق���ر�ر�ت �جلمعية  �ل���دويل،  �لقانون  وم��ب��ادئ  2002م،  لعام 
�لعامة وجمل�س �الأمن �لدويل ذ�ت �ل�ضلة، و�لفتوى �لقانونية 
2004م ب�ضاأن جد�ر  9 يوليو  ملحكمة �لعدل �لدولية بتاريخ 
�لو�ضع  على  �حلفاظ  جميعها  توؤكد  �لتي  �لعن�ضري،  �لف�ضل 
ال  ج��زء�ً  �لقد�س  وتعدُّ  �لقد�س،  ملدينة  و�لتاريخي  �لقانوين 

يتجز�أ من �الأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة عام 1967م.

الربملان العربي يدعو »هندورا�س« و»ناورو« ملراجعة موقفهما ب�ضاأن العرتاف بالقد�س عا�ضمة لإ�ضرائيل

لن يتجاوز عمر الوزير املقبل اثني ع�ضر �ضهرًا ح�ضب �ضالفيني
يرف�س جوزيبي اأن تعيد حكومته املنتظرة اإنتاج اأخطاء املا�ضي

كونتي ولويجي دي مايو ح�ضم �خر �لعقبات

مناورات بحرية غري م�ضبوقة بني وا�ضنطن واآ�ضيان  •• بانكوك-اأ ف ب:

دول من  وع�ضر  �ملتحدة  �ل��والي��ات  ب���د�أت 
بحرية  مناور�ت  �أم�س  �آ�ضيا  �ضرق  جنوب 

يف �إطار تدريبات متتد �إىل بحر �ل�ضني �جلنوبي �مل�ضطرب، وت�ضارك فيها ثماين 
�ضفن حربية و�أربع طائر�ت و�أكرث من �ألف ع�ضكري.

وت�ضتمر �ملناور�ت �الأوىل من نوعها بني �لواليات �ملتحدة ودول ر�بطة �آ�ضيان خم�ضة 
�أيام. وتنطلق من قاعدة �ضاتاهيب �لبحرية يف تايالند وتنتهي يف �ضنغافورة.

ودول  بكني  وت��وت��ر�ت بني  �ملنطقة  �أمريكي متز�يد يف  دور  و�ضط  �مل��ن��اور�ت  وتاأتي 
جنوب �ضرق �آ�ضيا على خلفية بحر �ل�ضني �جلنوبي �لذي تطالب كل من بروناي 

وماليزيا وفيتنام و�لفيليبني باأجز�ء منه.
و�ضتمتد  و�ل��ت��اي��الن��دي��ة،  �الأم��ريك��ي��ة  �لبحريتني  ب��ني  م�ضرتكة  �مل��ن��اور�ت  وق��ي��ادة 
حتى “�ملياه �لدولية يف جنوب �ضرق �آ�ضيا، مبا ي�ضمل خليج تايالند وبحر �ل�ضني 

�جلنوبي” قبل �أن تنتهي يف �ضنغافورة، بح�ضب بيان لل�ضفارة �الأمريكية يف بانكوك. 
وقال �الأدمري�ل جوي تين�س �لذي ي�ضرف على �لتعاون �الأمني للبحرية �الأمريكية 
�آ�ضيان  �أ�ض�س قوة  �أكرب على  بحرياً  �أمناً  “تر�ضي  �ملناور�ت  �إن  �آ�ضيا  يف جنوب �ضرق 
وقوة �لرو�بط �لبحرية بيننا وقوة �إمياننا �مل�ضرتك يف منطقة حرة ومفتوحة يف 
�لهند-�ملحيط �لهادئ«. وتعر�ضت �ملناور�ت �مل�ضرتكة النتقاد�ت ال�ضر�كها �لبحرية 
ق��ادة �جلي�س  كبار  و��ضنطن عقوبات على  رغ��م فر�س  ن��ادرة،  �لبورمية يف خطوة 

�لبورمي على خلفية �أزمة �لروهينغا.
وجميع �لدول �لع�ضر يف ر�بطة �آ�ضيان �ضت�ضارك يف �ملناور�ت. وتاأتي �ملناور�ت فيما 
ال تز�ل �ضفينة مر�قبة �ضينية يف �ملياه �لتي تطالب بها فيتنام، ما دفع �لبنتاغون 

بال�ضعي  بكني  الت��ه��ام  �مل��ا���ض��ي  �الأ���ض��ب��وع 
�لقائم  �ل�������دويل  �ل���ن���ظ���ام  “النتهاك 
�لهند-�ملحيط  منطقة  يف  ق��و�ع��د  على 

�لهادئ«.
وتطالب �ل�ضني بغالبية بحر �ل�ضني �جلنوبي، ممر �ملالحة �لدويل �حليوي.

وح�س وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو خالل زياره له �إىل تايالند �ل�ضهر 
يف  �ل�ضني  متار�ضها  �لتي  “لل�ضغوط”  للت�ضدي  �آ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  �ملا�ضي، 
�لوزر�ء  رئي�س  ق��ال  �الإث��ن��ني،  �لكمبودية  �لعا�ضمة  �إىل  زي��ارة  خ��الل  لكن  �لبحر. 
ت�ضعر  �أن  لل�ضني  يحق  �إن���ه  ط��الب  �أم���ام  ت�ضريحات  يف  حممد  مهاتري  �مل��ال��ي��زي 
باال�ضتفز�زية  �مل��ن��اور�ت  و��ضفا  �ملنطقة،  يف  �لتدريبات  ج��ر�ء  م��ن  “بالتهديد” 
وباأنها هدر للمال رغم م�ضاركة بالده فيها. وقال و�ضط ت�ضفيق “�إذ� قررت �ل�ضني 
�إجر�ء مناور�ت بحرية قبالة نيويورك مثال، فاإن �أهايل نيويورك قد ال ي�ضعرون 

بارتياح«.
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�إنقاذها«.
�الحتجاجية  �حل���رك���ة  وب�������د�أت 
عن  للتعبري  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و  يف 
ي�ضمح  ق����ان����ون  م�������ض���روع  رف�������س 

�ل�ضني.  �إىل  مطلوبني  بت�ضليم 
ومل يكِف تعليق �حلكومة للن�ّس 
و�ّضعت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ب��ئ��ة  ل���وق���ف 
مطالبها لت�ضمل �لتنديد برت�جع 
�حل�����ري�����ات و�ل����ت����دخ����ل �مل���ت���ز�ي���د 
لل�ضني يف �ضوؤون �ملدينة يف خرق 
ملبد�أ “بلد و�حد ونظامان” �لذي 
بد�أ �لعمل به منذ �إعادتها لل�ضني 

عام 1997.

و�ضهدت هونغ كونغ �ل�ضبت �أكرث 
�الأيام عنفاً منذ بدء �الحتجاجات. 
و�أحرق متظاهرون م�ضاء �ل�ضبت 
حاجز�ً �ضخماً على بعد نحو مئة 
�ل�ضرطة.وطاردت  مقر  من  مرت 
ق�������و�ت �الأم��������ن م���ت���ظ���اه���ري���ن يف 

حمطات �ملرتو.
ح�������اول  �ل��������ت��������ايل،  �ل�������ي�������وم  ويف 
�مل���وؤي���دي���ن  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  �آالف 
�الأح�������د قطع  ل���ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�مل��وؤدي��ة �إىل م��ط��ار هونغ  �مل��ن��اف��ذ 

كونغ. و�ألغيت نحو 15 رحلًة.
وحّذر وزير �الأمن يف هونغ كونع 
�إىل  “قريباً  ب��ات  �لعنف  �أن  م��ن 

�خلروج عن �ل�ضيطرة«.
�أمام  كا-ت�ضيو  يل  ج��ون  و���ض��ّرح 
�لعام  �ل��ر�أي  “�أدعو  �ل�ضحافيني 
�إىل رف�س �لعنف، و�حلفاظ على 
�لنظام يف جمتمعنا وحماية دولة 

�لقانون«.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

مرتدين  �ل��ط��اّلب  �آالف  تظاهر 
�للون �الأ�ضود �أم�س يف هونغ كونغ، 
يف �ليوم �الأول من حملة مقاطعة 
�أ�ضبوعني  ت�����ض��ت��م��ّر  ل����ل����درو�����س 
�حلكومة  على  �ل�ضغط  ملو��ضلة 
�ملحلية يف بكني �لتي ال ت��ز�ل مل 
للحركة  ك��ب��ري  ت���ن���ازل  �أي  ت��ق��دم 

�ملوؤيدة للدميوقر�طية.
�ّت�ضمت  �أ�����ض����ب����وع  ن���ه���اي���ة  وب���ع���د 
مبو�جهات عنيفة بني متظاهرين 
ُنّفذت  �الأم���ن،  وق��و�ت  مت�ضددين 
خمتلفة  �ح��ت��ج��اج��ي��ة  حت���رك���ات 
توؤكد مرة جديدة على �الأ�ضاليب 

�خلالقة �لتي تعتمدها �حلركة.
�لعطلة  م����ن  �ل����ع����ودة  ي�����وم  ويف 
�ل�������ض���ي���ف���ي���ة، �����ض����ّك����ل ط�������الب يف 
ب�ضرية  ����ض���ال����ض���ل  ك���ون���غ  ه���ون���غ 

تف�ضي �إىل نتيجة م�ضرية �إىل �أن 
بكني لن تقدم �أي تنازل.

دون  م��ن  ب��ر���س  لفر�ن�س  وت��ق��ول 
علينا  “لكن  ��ضمها  ع��ن  �لك�ضف 
رغ���م ذل���ك �ل��وق��وف وق���ول �ضيء 
م��ا. على �الأق���ل �أري��ن��ا �ل��ع��امل ما 

يح�ضل«.
و�ضباحاً، �أقام طالب من �ملرحلة 
�أمام  ب�����ض��ري��ة  ���ض��ال���ض��ل  �ل��ث��ان��وي��ة 
�إحد�ها،  ويف  �لعامة.  �لثانويات 
و�����ض����ع ق����ن����اع و�ق�������ي م�����ن �ل���غ���از 
ونظار�ت حماية على متثال ل�ضون 
يات-�ضن، وهو �ضخ�ضية �ضيا�ضية 
جمهورية  ق���ي���ام  �أع���ل���ن���ت  ه���ام���ة 
وقالت   .1912 ع����ام  �ل�����ض��ني 
ع��ام��اً قدمت   17 ت��ب��ل��غ  ت��ل��م��ي��ذة 
كونغ  “هونغ  وون��غ  با�ضم  نف�ضها 
بيتنا. نحن م�ضتقبل هذه �ملدينة 
يف  م�ضوؤوليتنا  نتحمل  �أن  وعلينا 

فيما  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �أم���ام 
����ض��ط��ّف��ت مم��ر���ض��ات يف ممر�ت 
�مل�ضت�ضفيات وهّن يرفعن الفتات. 
�لربيطانّية  �مل�ضتعمرة  وتعي�س 
�ل�ضابقة منذ ثالثة �أ�ضهر �أخطر 
�إىل  �إع��ادت��ه��ا  منذ  �ضيا�ضّية  �أزم���ة 
ت�ضهد  �إذ   ،1997 ع���ام  �ل�����ض��ني 
للتنديد  ي��وم��ّي��ة  ���ض��ب��ه  حت���ّرك���ات 
ب����رت�ج����ع �حل�����ّري�����ات و�ل���ت���دّخ���ل 
هذه  ���ض��وؤون  يف  لبكني  �ملت�ضاعد 
�ضبه  بحكم  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة 

ذ�تي.
وك��ث��ف��ت ب��ك��ني �ل��ت��ي ت��دع��م بقوة 
ح���ك���وم���ة ه����ون����غ ك����ون����غ �أف����ع����ال 
�ل���ت���خ���وي���ف م����ع حت����رك����ات على 
�مل��دي��ن��ة و�ضغوطات  م��ع  �حل���دود 

على �ل�ضركات �ملحلية.
�ل�ضني  �ن����ب����اء  وك����ال����ة  وح�������ذرت 
مقال  يف  �ل���ر����ض���م���ي���ة  �جل����دي����دة 

�الأحد من �أن “�لنهاية �قرتبت” 
بالن�ضبة للحر�ك �لدميوقر�طي، 

بدون �أن تعطي تفا�ضيل.
�ملتظاهرين  مينع  مل  ذل��ك  لكن 
�لرمزي  �للون  �الأ�ضود،  بلبا�ضهم 
ل��ل��ح��ر�ك، م��ن ����ض��ت��ه��د�ف �ضبكة 
�ملرتو �حليوية يف هونغ كونغ من 
حركة  بتعطيل  ف��ق��ام��و�  ج��دي��د، 
�ل�����ض��ب��ك��ة ب��وق��وف��ه��م �أم�����ام �أب����و�ب 
�لقطار�ت يف بع�س �ملحّطات بغية 

منعها من �النطالق.
حجم  ي���������ض����ل  مل  ذل����������ك  م��������ع 
ما  �إىل  �مل����رتو  �ال���ض��ط��ر�ب��ات يف 
�آب/�أغ�ضط�س،   5 يف  ع��ل��ي��ه  ك���ان 
�حلركة  �ح��ت��ج��اج��ات  �ضلت  ح��ني 
ل�ضاعات عدة �ضبكة منوذجية ذ�ت 

فاعلية عالية.
م���ن���ذ ثالثة  �ل����ط����الب  وي�����ض��ك��ل 
�أ���ض��ه��ر �ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري للحركة 

�الح��ت��ج��اج��ي��ة. وي���ت���و�ج���دون يف 
�لذين  �أول��ئ��ك  بني  �الأول  �ل�ضّف 
ي���رم���ون �أح���ج���ار �ل��ق��رم��ي��د على 
�خللف  يف  وك����ذل����ك  �ل�������ض���رط���ة، 
ي�������ض���ك���ل���ون �جل�������زء �الأك���������رب من 

�حل�ضود.
عاماً   19 ي��ب��ل��غ  ط���ال���ب  وي���ق���ول 
ُي��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ض��ه �����ض���م تومي 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف و�ضط 
�الأول  �ل���ي���وم  “�إنه  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
�أري���د  �أز�ل  ال  ل��ك��ن��ن��ي  ل���ل���درو����س، 
“�لتظاهر  وي�ضيف  �لتظاهر”. 
ه��و �أي�����ض��اً �ضكل م��ن �أ���ض��ك��ال من 

�لتعّلم«.
يف �مل�ضت�ضفيات �لكبرية، ��ضطّفت 
�ملمر�ضات يف �ملمر�ت وهّن يحملن 
“و�قفات من  ُكتب عليها  الفتات 

�أجل هونغ كونغ«.
و�عتربت �إحد�هّن �أن �حلركة لن 

طالب هونغ كونغ يتحّدون بكني مبقاطعة الدرو�س

املوفد الأمريكي يلتقي الرئي�س الأفغاين يف كابول
�الأفغانية، ووقف حمتمل الطالق �لنار.

فر�ن�س  لوكالة  هويته  عن  �لك�ضف  ع��دم  طلب  م�ضوؤول  وق��ال 
بر�س �إن خليل ز�د و�ضل �إىل كابول و�لتقى غني ملناق�ضة �آخر 
�لعا�ضمة  �مل��ح��ادث��ات يف  م��ن  �لتا�ضعة  بعد �جل��ول��ة  �ل��ت��ط��ور�ت 

�لقطرية.
حني  و�الثنني  حينذ�ك  �الفغاين  �لرئي�س  ز�د  خليل  و�لتقى 
عر�س عليه م�ضودة �التفاق بني �لواليات �ملتحدة وطالبان كما 

قال م�ضوؤولون.
وكتب م�ضت�ضار غني، وحيد عمر يف تغريدة “�ضندر�س �لوثيقة 

و�ملباحثات مع �ل�ضفري خليل ز�د و�لفريق �ضتتو��ضل«.
وقال متحدث با�ضم رئي�س �ل�ضلطة �لتنفيذية �الفغانية عبد 

•• كابول-اأ ف ب:

ز�د  خليل  زمل��اي  الأفغان�ضتان  �خلا�س  �الأم��ريك��ي  �ملوفد  �لتقى 
�لذي يبذل جهود� للتو�ضل التفاق مع حركة طالبان، �لرئي�س 
�أعلن م�ضوؤولون �م�س، يف وقت  �أ�ضرف غني يف كابول وفق ما 

يبدو �إبر�م �تفاق مع �ملتمردين و�ضيكا.
و�أم�����ض��ى زمل���اي خليل ز�د ق��ر�ب��ة ع��ام يف �إج���ر�ء حم��ادث��ات مع 

طالبان، �ضعيا الإنهاء 18 عاما من �لنز�ع يف �أفغان�ضتان.
�الأمريكية  للقو�ت  �ن�ضحاب  حول  �ملحتمل  �التفاق  ويتمحور 
طالبان،  ح��رك��ة  م��ن  �الأم��ن��ي��ة  �ل�ضمانات  م��ن  �لعديد  مقابل 
و�إجر�ء حمادثات �ضالم �أو�ضع نطاقا بني �ملتمردين و�حلكومة 

�ىل  �لو�ضع وطماأنة  تلقى عر�ضا عن  �ن��ه  �ي�ضا  �هلل  �هلل عبد 
“�ضالم د�ئم و�ضامل يف �فغان�ضتان«.

�الأفغانية  �أهمية نظر� الأن �حلكومة  �ملحادثات على  وتنطوي 
�أي  �أن  �الآن، رغم  �ملحادثات حتى  ب�ضكل كبري يف  تهمي�ضها  مت 
�لذي  �ضيتطلب حمادثات بني طالبان وغني  �تفاق م�ضتقبلي 

تعتربه �حلركة دمية بيد �الأمريكيني.
“على  وطالبان  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إن  ز�د  خليل  ق��ال  و�الأح���د 
�ل��ع��ن��ف ومتهيد  ���ض��اأن��ه خف�س  �ل��ت��و���ض��ل الت��ف��اق م��ن  و�ضك” 

�لطريق �أمام �ضالم “د�ئم«.
يبدو،  ما  على  �لنهائية  مرحلتها  �ملحادثات  دخ��ول  رغ��م  لكن 

تو��ضلت �أعمال �لعنف يف �أفغان�ضتان.

�ل�ضمال،  يف  ق��ن��دوز  ع��ل��ى  لل�ضيطرة  ط��ال��ب��ان  �ضعت  و�ل�����ض��ب��ت 
و�الأحد �ضنت عملية يف مدينة بول-�ي-خمري عا�ضمة والية 
بول-�ي-خمري  �إن  �الإثنني  �مل�ضوؤولون  وقال  �ملجاورة.  بغالن 

مت تطهريها من مقاتلي طالبان.
�أع��ل��ن يف  وك��ان وزي��ر �خلارجية �الأم��ريك��ي مايك بومبيو ق��د 
�الأول من  �تفاق �ضالم بحلول  ياأمل يف �جن��از  �أن��ه  �ضابق  وقت 
�أيلول �ضبتمرب وقبل �النتخابات �ملقررة يف 28 �أيلول �ضبتمرب 

يف �فغان�ضتان.
وقال �ملتحدث با�ضم طالبان �ضهيل �ضاهني يف �لدوحة �ل�ضبت 
�إن “�إجناز �التفاق بات قريبا” لكنه مل يحدد �لعقبات �لتي ال 

تز�ل حتول دون �إبر�مه.

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3018  جتاري جزئي
�القامة  و�لديكور جمهول حمل  �لبناء  للمقاوالت  �ضياد  1-�ضيلفر   / عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/حممد خليفه حممد بن كري�ضان �ملهريي وميثله:ح�ضن عبد�هلل حممد 
�ملدعي  �ملطالبة بف�ضخ �التفاقية وبالز�م  �لدعوى مو�ضوعها  �أقام عليك  �لعبدويل قد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  دره��م   )486000( وق��دره  مببلغ  عليها 
�ل��ت��ام.وح��ددت لها جل�ضة ي��وم �خلمي�س  �ل�����ض��د�د  �ل��دع��وى وحتى  ت��اري��خ رف��ع  12% م��ن 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    ch1.C.13:بالقاعة ���س  �ل�����ض��اع��ة:08:30  �مل����و�ف����ق:2019/9/5 
م�ضتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور 

للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/301  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �ضده / 1-�ضيكوينت للتكنولوجيا �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملتظلم/فيبها جاين �تول جاين وميثله:عبد�هلل مطر عبد�هلل �لزعابي قد 
�أقام عليك �لتظلم �ملذكور �عاله مو�ضوعه تظلم من �لقر�ر �ل�ضادر يف �لدعوى 
رق�����م:72/2018 �م��ر على عري�ضة جت��اري و�ل��ر���ض��وم و�مل�����ض��اري��ف.وح��ددت لها 
  ch1.A.5:جل�ضة يوم �الحد �ملو�فق:2019/9/8 �ل�ضاعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/1300  جتاري  جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- حم�ضن قيوم للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/حم�ضن 
�ملنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  عبد�لقيوم  قيوم 
بتاريخ 2019/5/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�ضالح/عبد�هلل حممد �بر�هيم �لعبدويل 
بف�ضخ عقد �ملقاولة �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف:2018/8/19 و�لزمت �ملدعي عليها 
بان ترد للمدعي مبلغ )و�حد وع�ضرين �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
بامل�ضروفات  و�لزمتها  �ل�ضد�د  مت��ام  وحتى   2019/1/27 يف  �حلا�ضل  �لق�ضائية  �ملطالبة 
ومببلغ خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن �ضدر با�ضم �ضاحب �ل�ضمو 

�ل�ضيخ حممد بن ر��ضد بن �ضعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/215  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- ن�ضيب �ضالح جمعة مبارك جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/مازن بن عبود بن حممد �لعمودي وميثله:ب�ضار عبد�هلل 

علي �بر�هيم �مل�ضايبة .
�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �د�ء  �م�����ر  �����ض���ت�������ض���د�ر  ط���ل���ب 
بتاريخ:2019/4/25 ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعي مبلغ 
)225000( درهم مع �لز�مه �لر�ضوم و�مل�ضاريف.  ولكم �حلق يف ��ضتئناف 

�الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/805  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- كليم �لهي �ن�ضاري مطلوب �لهي �ن�ضاري جمهول حمل �القامة 
عبد�هلل  وميثله:�ضامل  م.م.ح   �الو���ض��ط(  )�ل�ضرق  لل�ضناعات  �مل��دع��ي/ه��اديل  �ن  مب��ا 

�ضلطان علي �حلمادي .
طلب ��ضت�ضد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2019/6/18 بالز�م 
�لهي  �ملباين �خلر�ضانية �جلاهزة ذ.م.م و كليم  �ملدعي عليهما/ �ضركة �ضيلر ل�ضناعة 
لل�ضناعات  ه��اديل  للمدعية  بالت�ضامن  ي��وؤدي��ا  ب��ان  �ن�ضاري  �لهي  مطلوب  �ن�ضاري 
تاريخ  م��ن   %9 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )574250( مبلغ  م.م.ح  �الو���ض��ط(  )�ل�ضرق 
خم�ضمائة  ومبلغ  و�مل�ضاريف  و�لر�ضوم  �ل�ضد�د  مت��ام  وحتى  يف:2019/6/12  �ملطالبة 
��ضتئناف �الأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم  درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف 

�لتايل لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1026  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �حمد خليل �ضبيت مبارك جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�ضركة خيول لتاأجري �ل�ضيار�ت �س.ذ.م.م

وميثله:�حمد علي مفتاح �ضالح �لزعابي .
طلب ��ضت�ضد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2019/7/10 بالز�م 
خيول  �ضركة  عليها/  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  م��ب��ارك  �ضبيت  خليل  �حمد  عليه/  �مل��دع��ي 
بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  ���س.ذ.م.م مبلغ )216000(  �ل�ضيار�ت  لتاأجري 
تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية يف:2019/7/3 وحتى متام �ل�ضد�د و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ومبلغ 
خم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف ��ضتئناف �الأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1851 اإ�شتئناف جتاري
بيني   -2 �����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  �مللكية  1-�للم�ضة  ���ض��ده/  �مل�ضتاأنف  �ىل 
�ينيبويل �ضوبر �مانيان )كفيل �ضامن( جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ضتاأنف 
ر��ضد  جابر   / وميثله  عامة(  م�ضاهمة  )�ضركة  �ال�ضالمي  �الم���ار�ت  /م�ضرف 
حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي - قد ��ضتاأنف �لقر�ر �حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 
2213/2019 جتاري جزئي وحددت لها جل�ضه يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/9/23 
�ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/305 اإ�شتئناف عقاري
�القامة  �مل�ضتاأنف �ضده/ 1-حممد هارث عبد�لعزيز جمهول حمل  �ىل 
مبا �ن �مل�ضتاأنف /نور بنك )م�ضاهمة عامة( - بنك نور �ال�ضالمي �س.م.ع 
)�ضابقا( وميثله / جابر ر��ضد حممد جابر ر��ضد �ل�ضالمي - قد ��ضتاأنف 
�حلكم �ل�ضادر بالدعوى رقم 2018/432 عقاري كلي بتاريخ:2019/7/29 
وحددت لها جل�ضه يوم �الثنني  �ملو�فق 2019/9/9 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1184  جتاري كلي

�لكهروميكانيكية  لالعمال  �يلمك  �ضوبر   -2 �ب��ر�ه��ي��م  حنا  1-ره��ي��ف   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام عليك  ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع قد 
�لدعوى مو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�ضامن فيما بينهم بان يوؤدو� 
للمدعي )�لبنك( مبلغ وقدره )3.952.310.17( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ال�ضتحقاق وحتى متام �ل�ضد�د ��ضافة �ىل �لز�مهم بان يوؤدو� للمدعي تعوي�ضا قدره 
)500000( درهم تعوي�ضا عما حلقه من ��ضر�ر جر�ء عدم �ضد�د �لدين �ملرت�ضد يف ذمتهم 
و�ضمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�تعاب �ملحاماة.

  ch1.B.8:وحددت لها جل�ضة يوم �الربعاء �ملو�فق:2019/9/11 �ل�ضاعة:09:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1402 اإ�شتئناف جتاري

�ىل �مل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضانديب مانهار بالل �ضاه ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية ��ضابورة د�ميوندز 
م.د.م.�س 2- ر�كي�س جايانتيالل �ضاه ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية ��ضابورة د�ميوندز م.د.م.�س 
��ضابورة د�ميوندز م.د.م.���س 4-  ���س.ذ.م.م ب�ضفتها كفيله و�ضامنه ملديونية  3- تريلوك لالأملا�س 
كامال ديني�ضكومار �ضاه ديني�ضكومار ديف�ضاندبهاي جاين ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية ��ضابورة 
����س.ذ.م.م 7- ميالد مطر جو  ����س.ذ.م.م 6- �ره��ام الملا�س  د�ميوندز م.د.م.����س 5- �ضاين لالملا�س 
و�الملا�س  للذهب  /دور�ك��ي�����س  �مل�ضتاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.م.خ  تريدينغ  يلريى 
�س.ذ.م.م وميثله / �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي - قد ��ضتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�ضادر 
بالدعوى رقم 2018/718 جتاري كلي بتاريخ:2019/7/4 وحددت لها جل�ضه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم �و من  2019/9/24 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1070/2019 جتاري كلي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع 
عبدو  عبد�لفتاح  ملالكها  فردية  )موؤ�ض�ضة   - �لطبية  للمعد�ت  �لكندية   -1  :  1 عليه/  �ملدعي  �ضد 

عبد�لفتاح( 2:2- هور�ض�س باور لتاأجري �ل�ضيار�ت )�س ذ م م( 3:3- عبد�لفتاح عبده عبد�لفتاح 
نعلمك باأنه قد �ضدر بحقكم حكما يف �لدعوى �مل�ضار �ليها ق�ضى باالآتي : 

عليها  للمدعي  مالكا  ب�ضفته  �لثالث  عليه  �ملدعي  بالز�م  �وال   : �حل�ضوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
�الأوىل �ن يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 472700.20 درهم و�لزمته بالفائدة مبقد�ر 5% �ضنويا من تاريخ 
2019/2/27 وحتى متام �ل�ضد�د على �ال تزيد �لفائدة على ��ضل �لدين �ملق�ضى به  ، ثانيا  �لز�م �ملدعي 
بالفائدة  و�لزمته  درهم   3442415.19 وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدو  بان  بينهم  فيما  بالت�ضامن  عليهم 
�لدين  ��ضل  �لفائدة على  �ال تزيد  �ل�ضد�د على  تاريخ 2019/2/27 وحتى متام  �ضنويا من  مبقد�ر %5 

�ملق�ضى به و�لزمتهم جميعا بامل�ضروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 7321/2017 

�ملرفوعة من �ملدعي/�لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع 
�ضد �ملدعي عليه/ 1 : 1- �ضركة جبة للتجارة �لعامة )ذ م م( 2:2-  �ضركة جبة للمالحة و�ل�ضحن و�لتخلي�س �جلمركي 

)ذ م م( 3:3- عبد علي فارح - نعلمك باأنه قد �ضدر بحقكم حكما يف �لدعوى �مل�ضار �ليها ق�ضى باالآتي :
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�ضوري :  1- بالز�م �ملدعي عليها �ضركة جبة للتجارة �لعامة �س ذ م م بان توؤدي للمدعية مبلغ 
�لفائدة  �لفا وخم�ضمائة و�ضبعة وخم�ضون درهما مع  )5.723.557 درهم( خم�ضة ماليني و�ضبعمائة وثالثة وع�ضرون 

�لقانونية بو�قع 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�ضد�د �لتام 
2- بالز�م �ملدعي عليهما �لثانية و�لثالث بان يوؤدو� للمدعية �ملبلغ �عاله ت�ضامنا مع �ملدعية يف حدود )5.500.000 درهم( 

خم�ضة ماليني وخم�ضمائة �لف درهم مع فو�ئد �ملبلغ بن�ضبة 5% من تاريخ �ملطالبة �لق�ضائية وحتى متام �ل�ضد�د. 
3- بعدم قبول طلب �حلكم ب�ضحة �حلجز �لتحفظي 

4- برف�س ما ز�د على ذلك 
5- بالز�م �ملدعي عليهم بالر�ضوم و�مل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.

مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2043 تنفيذ جتاري  
�ل��ع��ام��ة - ذ م م جم��ه��ول حمل  ل��ل��ت��ج��ارة  �مل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- كينت  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ديال لتوريد �حلديد )�س ذ م م( وميثله 
/ عبد�لرحمن ح�ضن حممد �ملطوع - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )373259( درهم 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3303 تنفيذ جتاري  

م   م  ذ   - لل�ضحن  �ي�ضت وورل��د لوج�ضتيك  �ملنفذ �ضده/1- 54  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هاول و�يز للنقليات - 
�س ذ م م  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )60227( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ضتبا�ضر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/497 تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �ضدهما/1- بي بي �ضي �و للتجارة - �س ذ م م 2-جم�ضيد �ضلطانعلى 
 جنكيزى - عن نف�ضه وب�ضفته مدير ل�ضركة بي بي �ضي �و للتجارة - �س ذ م م
جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �ضادر�ت �ير�ن وميثله 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزعابي  �ضالح  مفتاح  علي  /�حمد 
 )6135364.91( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
�ضتبا�ضر  �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ض���ه���ادة �ال����ض���ه���م رقم 
�ضعاد  با�ضم/   10225320
بوع�ضيبة  �حمد  نا�ضر  جمعة 
�أبوظبي  ، �ضادرة من م�ضرف 
�الإ���ض��الم��ي )���س م ع( وعددها 
من  وع���ل���ى  ���ض��ه��م��ا   1054
�ىل  ت�ضليمها  ب��رج��اء  ي��ج��ده��ا 

�مل�ضرف �ملذكور �أعاله 
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عربي ودويل

م�ضت�ضار بيل غيت�س
�إىل  �ل�����ض��اب��ق  �مل�����اوي  �إن ع����اد     م���ا 
ف�ضائل  م�����ن  ن���ه���ل  ح���ت���ى  ب�����ل�����ده، 
�أطلق  ل��ق��د  �ل���ر�أ����ض���م���ايل.  �ل���ن���ظ���ام 
ريتنربغ  ��ضت�ضارًيا،  �ضندوًقا  فعال 
و�ضركائه، لت�ضهيل تاأ�ضي�س �ل�ضركات 
�ل�����ض��ني، م��ث��ل �نتل  �الأم��ري��ك��ي��ة يف 
�ضرت�و�س  ول��ي��ف��ي  وم��ي��ك��رو���ض��وف��ت 
وب����������والروي����������د...    ور�ف��������ق رج����ال 
نظم  ح��ي��ث  �ل�����ض��ني  �إىل  �الأع����م����ال 
يف  نافذة  �ضخ�ضيات  مع  �جتماعات 
�لبالد. �إن “مو�قفه ‘�ملوؤيدة �أ�ضا�ضا 
لل�ضني’، هي من �لعو�مل �حلا�ضمة 
ي��ز�ل يعترب  �لتي جتعل ريتنربغ ال 
قبل  م��ن  �ل�ضيني  لل�ضعب  �ضديقا 
�لزعماء �حلاليني”، تقول �آن ماري 
ب�������ر�دي.   وه����ذ� مل مي��ن��ع �ضيدين 
ري���ت���ن���ربغ م����ن ت���دري�������س �ل���ت���اري���خ 
�جلامعات،  من  �لعديد  يف  �ل�ضيني 
�أن  ح��ي��ات��ه،  ن��ه��اي��ة  يف  ي�����ض��رح،  و�أن 
“ماو كان �أحد �أ�ضو�أ �لنا�س يف تاريخ 
خري  متاأّخر�  ياأتي  �أن  �لب�ضرية”.. 

من �أال ياأتي �أبد�.

فر�ضة  �أن����ه����ا  �جل���م���ي���ع  �أخ�������ربين   
تكون  �أن  ل��ك��ن  م���ذه���ل���ة،  وظ��ي��ف��ي��ة 
جزًء� من حكومة ع�ضكرية مل يكن 
ي��ه��م��ن��ي. خ��ا���ض��ة، �أن���ن���ي ك��ن��ت �أري���د 
�لعودة �إىل �لبيت بعد �نتهاء �لنز�ع 

مبا�ضرة. 
قلت لنف�ضي �إنه �إذ� علقت يف �ليابان، 
ف�ضي�ضتمر ذلك ل�ضنو�ت، بينما كانت 
�ل�ضني حليفة، وعند �نتهاء �حلرب، 
تيد  حما�ضرة  يف  �أو���ض��ح  �ضتعود”، 
عام 2012. لكن �ضيختار �جلندي 

�ل�ضاب �لبقاء.
   يجب �أن يقال، �إنه يف ذلك �لوقت، 
جد�.  ملتزما  ريتنربغ  �ضيدين  كان 
باال�ضمئز�ز من قو�نني جيم  ي�ضعر 
ك����رو و�ل��ت��م��ي��ي��ز �ل��ع��ن�����ض��ري، وكان 
�ب���ن �ل��ع��ائ��ل��ة �ل��ي��ه��ودي��ة ه���ذ� ي�ضبح 
�أجل  من  وينا�ضل  �ل�ضيا�ضة،  مّي  يف 
حقوق �لعمال و�ملظامل �الجتماعية 

و�لعرقية.
�لفل�ضفة، وت��زوج )ثم طّلق(،   در�س 
لل�ضجائر،  م�ضنع  يف  نقابًيا  و�أ�ضبح 
بعد  �ل�ضيوعي.  �ل�ضباب  يف  وع�ضًو� 

مرور عام على و�ضوله �إىل �ل�ضني، 
تابعة  وكالة  يف  وعمل  ت�ضريحه  مت 
لالأمم �ملتحدة لالجئني. �لتقى مع 
ت�ضو �إن الي، رئي�س �لوزر�ء �ل�ضيني 
�أح�ضان  �إىل  �ضيدفعه  �ل��ذي  الحقا، 

ماو.

خم�ضة واأربعون
 يوًما رحلة اإىل ماو

و�لفقر  ب���ال���ف�������ض���اد  م�������ض���دوم���ا     
�ل�ضني  يف  �الج��ت��م��اع��ي  و�ل��ت��ف��اوت 
�لقومية بزعامة �ضيانغ كاي �ضيك، 
يانان  �إىل  �ملثايل  �ل�ضاب  هذ�  و�ضل 
�إىل  لالن�ضمام  �ضن�ضي(  )مقاطعة 
رحلة  وبعد  �ل�ضيوعية.  �لع�ضابات 
�لتقى  يوًما،  و�أربعني  خم�ضة  د�م��ت 
ماو  “قابلت  ت��ون��غ.  ت�ضي  م���او  م��ع 
و�ضلت  �ل����ذي  �ل��ي��وم  يف  م���رة  الأول 

غرية جيانغ ت�ضينغ، زوجة ماو، هي 
�لتي ت�ضببت يف هذ� �العتقال، ومن 
�مل��ف��ارق��ات �ن���ه ���ض��ري�ه��ا، الح��ق��ا، يف 
�ل�ضجن. بقي ريتنربغ حّيا، بطريقة 
�أو باأخرى، ع�ضر �ضنو�ت يف �ل�ضجون 

�ل�ضينية.
“كل يوم، جتل�س و�أمامك جنونك   
�لفيلم  يف  ي�����ض��ت��ح�����ض��ر  �مل���ح���ت���م���ل، 
�أنه  تعرف  و�أن��ت  �لثوري،  �لوثائقي 

�إما �أنت �أو �جلنون«. 
   ل��ن ي��ت��م �إط����الق ���ض��ر�ح��ه �ال عام 
1977، �أي بعد عام من وفاة ماو. 
�لثانية،  �ل�ضينية  زوج��ت��ه  و�أُر���ض��ل��ت 
�أربعة  م��ن��ه��ا  �أجن�����ب  �ل���ت���ي  ي���ول���ني، 
�أطفال، �إىل مع�ضكر عمل. بالتاأكيد 
عام  �ل�ضني  نهائيا  �ل��زوج��ان  غ���ادر 
�ل����والي����ات  �إىل  ل���ل���ع���ودة   1980

�ملتحدة.

هذ�  �ضجن  مت  �إذ  م�����ر�ر�،  ت��ك��ر�ره��ا 
�الأخري يف منا�ضبتني.

   يعود �ضجنه �الأول �إىل عام 1949. 
وخ���الل ت��ل��ك �ل��ف��رتة، �أم�����ض��ى �ضت 
قبل  �الن��ف��ر�دي  �حلب�س  يف  �ضنو�ت 

�أن تتم تربئته.
ي�ضتبه  ���ض��ت��ال��ني  ج����وزي����ف  “الأن   
�أن���ن���ي ج��ا���ض��و���س �أم���ري���ك���ي. وقد  يف 
ك��ت��ب ر���ض��ال��ة �إىل م���او ي��ط��ل��ب منه 
مقابلة  يف  �الأمريكي  ق��ال  �إيقايف”، 
ملجلة   2010 ع���ام  ت�����ض��وي��ره��ا  مت 

�الإيكونوم�ضت.
   مت �عتقاله مرة �أخرى عام 1968 
ب�ضبب “�حد�ثه ال�ضطر�بات”، على 
حد تعبريه، خالل �لثورة �لثقافية 
دعمت  “لقد   .”1976-1966“
لديكتاتورية  �مل���ع���ار����س  �ل�����ض��ب��اب 
فان  قوله،  وح�ضب  �لربوليتاريا”. 

�لباب  جت�������اوزت  ي����ان����ان،  �إىل  ف���ي���ه 
من  تخرج  �ضورة  مثل  هناك  وك��ان 
جاء يف �ضهادته يف �لفيلم  �لتاريخ”، 
تناول  �ل��ذي  �لثوري”،  �لوثائقي” 

حياته.
�أي���اًم���ا كاملة     ق�����ض��ى �الأم���ري���ك���ي 
�لرئي�س  �إىل  ب����الده  ع���ن  ي��ت��ح��دث 
�ل�ضني  جل���م���ه���وري���ة  �مل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي 

�ل�ضعبية: 
�أنه  ه���و  �إع���ج���اب���ي  �أث�����ار  م���ا  “�أكرث 
مبكانة  يتمتع  وزعيما  مثقًفا  ك��ان 
 .“ عرفتها  �أذن  �أف�ضل  �إن��ه  مذهلة، 
�أ�ضبح مقرًبا من �لعديد من �لقادة 
�ل�ضيوعيني �الآخرين �لذين �ضيلعب 
�أف��الم لوريل  معهم �ل��ورق وي�ضاهد 
دونباي”  “يل  و�ضي�ضبح  وه���اردي. 
)�ضر�ً(  �حل����زب  يف  ع�����ض��ًو�  خ��ا���ض��ة 

بف�ضل لغته �الأم.

دور يف الدعاية
�ل���ل���غ���ت���ني، كان  �إت���ق���ان���ه  ب��ف�����ض��ل     
�لدعاية  يف  مهمة  حلقة  ري��ت��ن��ربغ 
�حل��زب��ي��ة د�خ���ل وخ����ارج �ل��ب��الد من 
�لزعيم  �أع�����م�����ال  ت���رج���م���ة  خ������الل 
�الأحمر  �ل��ك��ت��اب  وخ��ا���ض��ة  �الك�����رب، 

�ل�ضغري، �إىل �للغة �الإجنليزية.
1967، �ضغل من�ضًبا كبرًي�     عام 
و�أ�ضبح  �ل�����ض��ي��ن��ي،  �ل��ب��ث  �إد�رة  يف 
�ليوم  “ت�ضمى  بكني  لر�ديو  مديًر� 
يتم  �لدولية”.  �ل�������ض���ني  �إذ�ع��������ة 
ت�ضجيل خطبه وتوزيعها على نطاق 
و��ضع، كما �أخذ �الأمريكي �لكلمة يف 
�إحدى  وت��ظ��ه��ره  ع��ام��ة،  �جتماعات 
�ل�����ض��ور وه����و ي��ح�����س �حل�����ض��د عام 
“يف  ت��ي��ان��امن��ن.  1966 يف م��ي��د�ن 
�أبريل 1967، كان ريتنربغ خطيبا 
�جتماعات  �أ���ض��ه��ر  �أح�����د  يف  م��ه��ًم��ا 

ماري  �آن  كتبت  �لثقافية”،  �ل��ث��ورة 
بر�دي.

   وتنتقد هذه �لباحثة �لنيوزيلندية، 
�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف �ل�������ض���ني، �إغ���ف���ال 
�لذ�تية،  ���ض��ريت��ه  يف  �مل��ع��ل��وم��ة  ه���ذه 
�خللف”  يف  ب��ق��ي  �ل�����ذي  “�لرجل 
�أماند�  �ل�ضحفية  م��ع  ب��اال���ض��رت�ك 
ريتنربغ  وك��ان   .1993 عام  بينيت 
ا �ضحية عمليات �لتطهري مبا  �أي�ضً
م��ن ن�ضف  ي��ق��رب  م��ا  �ضيق�ضي  �ن��ه 

فرتة �إقامته �لطويلة يف �ل�ضجن.

�ضتة ع�ضر عاما يف ال�ضجن
�أع��������د�وؤن��������ا؟ م����ن هم     »م������ن ه����م 
�أهمية  �أ�ضدقاوؤنا؟ هذه م�ضاألة ذ�ت 
ملاو  �ملقولة  ه��ذه  للثورة”.  ق�ضوى 
�أمام  ك���ان  �أن���ه  ���ض��ك  ت��ون��غ، ال  ت�ضي 
ليعيد  �ل��وق��ت  م��ن  مّت�ضع  ري��ت��ن��ربغ 

 التقى »ت�ضو اإن لي«، رئي�س الوزراء ال�ضيني، الذي �ضيدفعه اإىل اأح�ضان ماو در�س الفل�ضفة، واأ�ضبح نقابًيا يف م�ضنع لل�ضجائر، وع�ضًوا يف ال�ضباب ال�ضيوعي

�ضيدين و�لرفيق ماو قبل �لقطيعة

ت�ضو �إن الي دفعه �إىل �أح�ضان ماو�ضيدين ريتنربغ وزوجته يف �أيامه �الأخريةريتنربغ.. رحلة ��ضتثنائية

�لثوري.. �لبوم �ضريته �لذ�تية

ظل �ضديقا لدى �لقيادة �حلالية

من ال�ضيوعية اىل و�ضادة الراأ�ضمالية:

الأمريكي الذي هم�س يف اأذن ماو »وبيل غيت�س« ...!
اأ�ضبح »يل دونباي« ع�ضًوا يف احلزب »�ضرًا« بف�ضل لغته الأم

اعرتف يف نهاية حياته، اأن »ماو كان 
اأحد اأ�ضواأ النا�س يف تاريخ الب�ضرية«

اأم�ضى �ضتة ع�ضر عاما يف ال�ضجن، 
واأطلق �ضراحه بعد عام من وفاة ماو

لي�ضت اخلطة الأ�ضلية
   دخل ريتنربغ اجلي�س الأمريكي يف اليوم التايل للهجوم 
ال�ضني،  يف   1945 �ضبتمرب  يف  ون��زل  هاربور،  بريل  على 
احلليفة للوليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية. 
يف �ضنغهاي، عمل مرتجما ومدر�س لغة بعد تعلم املاندرين. 
»لقد مت اختياري  الأ�ضلية.     مل تكن تلك حقا اخلطة 
اأكون  واأن  �ضتانفورد  جامعة  يف  اليابانية  اللغة  لدرا�ضة 

ع�ضًوا يف احلكومة الع�ضكرية اليابانية بعد احلرب.

جوزيف  ال�ضناتور  كوابي�س  اأ���ض��واأ  يف  اأو  روث،  لفيليب 
مكارثي.

   تخيلوا: طفل من بلد العم �ضام، هبط يف ال�ضني خالل 
يف  ك��ادًرا  واأ�ضبح  البقاء  اختار  الثانية.  العاملية  احلرب 
بالكامل،  الراأ�ضمالية  يف  يغرق  اأن  قبل  ال�ضيوعي  احلزب 
هذه  خال�ضة  �ضيئة  لي�ضت  عاًما.  وثالثني  خم�ضة  بعد 
�ضيدين  حياة  ه��ي  ه��ذه  كانت  ك��ذل��ك؟  األي�س  ال��رواي��ة، 

ريتنربغ امللقب “يل دونباي ».

•• الفجر – جاك بي�شنارد 

 ترجمة خرية ال�شيباين
الطبي  هيلز  فاوننت  مركز  اأع���وان  يكن  مل  بالتاأكيد،     
الرابع  يف  تويف  الذي  الرجل  م�ضار  يت�ضورون  “اأريزونا” 
 98 اأغ�ضط�س يف من�ضاأتهم عن عمر يناهز  والع�ضرين من 

عاًما. 
الأمريكية  الثالثي���ة  كت���اب  يف  مكانه����ا  لها  �ضخ�ضية 

جون�ضون يهدد باإق�ضاء نواب من حزبه  
�ضهر، يف مناورة  م��ن  �ل��ربمل��ان الأك���رث  �أع��م��ال  تعليق  �مل��ا���ض��ي  �الأ���ض��ب��وع 
�ضيا�ضية تزيد من حدة �لتوتر رغم قانونيتها. ويعني ذلك �أنه لن يكون 
�أمام �لنو�ب �ملوؤّيدين لالحتاد �الأوروبي �ضوى عدة �أيام ملحاولة تعطيل 
لدى  �تفاق  ب��دون  بروك�ضل  عن  �النف�ضال  وجتنب  جون�ضون  خمطط 
عودتهم من عطلة �ل�ضيف �لثالثاء. وقال �ملتحدث با�ضم رئي�س �لوزر�ء 
�لذين  �لنو�ب  يحاول  �أن  �إطالًقا  منطقي  غري  “�ضيكون  لل�ضحافيني 
رف�ضو� �التفاق �ل�ضابق ثالث مّر�ت تقييد يدي رئي�س رئي�س �لوزر�ء يف 

وقت ي�ضعى للتفاو�س على �تفاق باإمكانهم دعمه«.
�إن  بر�س  لفر�ن�س  �ضرتيت”  “د�ونينغ  �حلكومة  مقر  يف  م�ضدر  وق��ال 

جون�ضون �ضيلتقي باأع�ضاء حكومته يف وقت الحق �الثنني.
و�نقلب جون�ضون على �لتقاليد �ل�ضيا�ضية و�أثار �النق�ضامات ب�ضكل �أكرب 

•• لندن-اأ ف ب:

من  �لنو�ب  باإق�ضاء  جون�ضون  بوري�س  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  هدد 
حزب �ملحافظني �لذين يحاولون منع خروج �لبالد من �الحتاد �الأوروبي 
بدون �تفاق م�ضدد�ً بذلك لهجته قبيل �لتئام �لربملان يف �أ�ضبوع يرتقب 

�أن يكون �ضاخبا قبل �أن ُتعلق �أعماله يف �الأ�ضبوع �لتايل.
�ملحافظ  �حل���زب  يف  ب���ارزة  �ضخ�ضيات  ت��در���س  وق��ت  يف  �لتحذير  وج���اء 
بينها وزير �ملالية �ل�ضابق فيليب هاموند طريقة ملنع رئي�س �لوزر�ء من 
�ضحب بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي بدون �تفاق يف 31 ت�ضرين �الأول 

�أكتوبر.
الإجبار  �لطاولة  على  �خليار  هذ�  �إبقاء  عليه  �أن  على  جون�ضون  وي�ضر 
�تفاق  على  و�ملو�فقة  �الأخ���رية  �للحظات  يف  �ال�ضت�ضالم  على  بروك�ضل 

�قت�ضادي �أف�ضل بالن�ضبة لربيطانيا.
�أكرب عندما قرر  ب�ضكل  لندن  �لتي ت�ضرب  �ل�ضيا�ضية  �لعا�ضفة  و�أ�ضعل 

منذ ت�ضّلم �ل�ضلطة من ترييز� ماي يف متوز يوليو.
و�مل���ن���اورة مع  م��ع��ار���ض��ي��ه حم��ل��ًي��ا  م��و�ج��ه��ة  ��ضرت�تيجيته يف  وجن��ح��ت 

بروك�ضل يف حت�ضني و�ضع حزبه يف ��ضتطالعات �لر�أي.
دفع  هام�س  وه��و  �ل��ربمل��ان،  يف  فقط  و�ح��د  ع�ضو  باأغلبية  يتمتع  لكنه 
باأي طريقة ممكنة  بريك�ضت  يتم  باأن  باأنه يرغب  كثريين لالفرت��س 

قبل �إجر�ء �نتخابات عامة.
“ت�ضويت يوم غد �ملرتقب هو تعبري  �أن  و�أف��اد م�ضدر د�ونينغ �ضرتيت 
�تفاق  �إىل  �لتو�ضل  لل�ضمان  �لتفاو�ضي  �حلكومة  مبوقف  �لثقة  عن 

و�ضيتم �لتعامل معه على هذ� �لنحو«.
و�ضيكون من �ل�ضعب على نو�ب مثل هاموند و�لنو�ب �ملوؤيدين لالحتاد 
�أح��ز�ب �ملعار�ضة �لذين ياأخذون يف �حل�ضبان م�ضاحلهم  �الأوروب��ي من 

�أن  ويتوقع  �ل����وزر�ء.  رئي�س  وج��ه  يف  �ل��وق��وف  بهم  �خلا�ضة  �ل�ضيا�ضية 
تتمثل خطوتهم �الأوىل �لثالثاء مبحاولة �نتز�ع �ل�ضلطة من �حلكومة 

لتحديد �أي م�ضروع قانون ميكن �أن يتم �لت�ضويت عليه.
ويف حال جنحو� يف ذلك، ف�ضي�ضعون م�ضروع قانون يتم �إقر�ره بحلول 
�الحتاد  مو�فقة  على  �حل�ضول  على  جون�ضون  يجرب  �ملقبل  �الأ���ض��ب��وع 
 17 يف  �لتكتل  يعقدها  قمة  خ��الل  بريك�ضت  موعد  لتاأجيل  �الأوروب���ي 

و18 ت�ضرين �الأول �أكتوبر.
ودعم نحو 20 من �ملحافظني �ملعتدلني حماوالت م�ضابهة يف �ملا�ضي.

و�لنو�ب  �ملعار�س  �لعمال  ح��زب  دع��م  على  �حل�ضول  على  و�ضيعتمدون 
�ال�ضكتلندي  �ل���وط���ن���ي  �حل�����زب  م���ن  �الأوروب���������ي  ل���الحت���اد  �مل���وؤي���دي���ن 

و�لليرب�ليني-�لدميوقر�طيني.
وق����ال زع��ي��م ح���زب �ل��ع��م��ال ج��ريمي��ي ك��ورب��ن الأن�����ض��اره خ����ارج مدينة 
)بريك�ضت(  وج��ه  يف  و�ح���د�ً  �ضًفا  �ل��وق��وف  “علينا  )�ضمال(  مان�ض�ضرت 

بدون �تفاق«. و�أ�ضاف “قد ي�ضّكل هذ� �الأ�ضبوع فر�ضتنا �الأخرية«.
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/هاو�س كرك

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2647345 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عادل حميد �حمد �ضعيد �ل�ضكيلي %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد �ضعيد عبيد حممد �ضافى �لكليلي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضايني و�ي در�ي 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب كلني رخ�ضة رقم:1040330 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة خالد �ضيف م�ضبح �لكلباين %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف منى حممد عبيد �ضيف �خلمريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بروك�ضل لرتكيب 

�لزجاج و�الملنيوم
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2710021 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة حممد �ضهيل حممد عبد�هلل �ملهريي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ��ضماعيل حممد �ضعيد نا�ضر �ل �ضودين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ضيتاغونغ لتجارة 

دهان �ملركبات
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2690199 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة عبيد �ضعيد عبيد روي�ضد �لظاهري %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ر��ضد حمد حمود �ضنني �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
�حمد  �ل�ض�����ادة/حمالت  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالحذية و�مل�ضنوعات �جللدية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1102533 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ضعد مبيوع �ضعد �ل�ضام�ضي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضفر خان قادري
تعديل وكيل خدمات/حذف �ضعيد �ضويد حليط �ضويد�ن �لن�ضيبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
قا�ضيون  �ل�ض�����ادة/جبل  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لقطع غيار �ل�ضيار�ت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1822816 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة حممد �بر�هيم ربيعه علي �ملرزوقي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف �نو�ر �ضيف حميد ب�ضري �خلالدي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بخ�ضو�س �لرخ�ضة 
CN  باال�ضم  �لتجاري مطعم �ضناج  رقم: 1423723 
كان  كما  �لو�ضع  و�عادة  �لرخ�ضة  تعديل  بالغاء طلب 
عليه �ضابقا. فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� 
خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن 
�لد�ئرة  تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان  �أ�ضبوع من 
غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه 

�ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
للمقاوالت  �لتقني  �ل�ض�����ادة/�لدعم  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:1176458 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�هلل حامد م�ضلم بخيت �لعامري %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة حممود فهمي عبد�ملجيد تعلب %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي �حمد �بر�هيم �حلمادي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممود فهمي عبد�ملجيد تعلب
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان  تاريخ  �أربعة ع�ضر يوماً من  �القت�ضادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�تالنتا لل�ضفر ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2243520 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/عابر �حمد خلف �لقبي�ضي من مدير �ىل �ضريك

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ عابر �حمد خلف �لقبي�ضي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/عابر �حمد خلف �لقبي�ضي من �ضريك �ىل مدير

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ عابر �حمد خلف �لقبي�ضي من 51% �ىل %0
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/بامبينز هوت عبد�جلبار �ضا�ضني من 20% �ىل %24

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/بامبينز هوت كونهي حممد عبد�جلبار من 29% �ىل %25
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كافترييا �ضيكرت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2245072 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة ر��ضد �حمد عبد�هلل �العما�س �لطنيجي %51
�ل�ضخ�س  �ضركة   - للم�ضاريع  �ضيكرت  وبيع/��ضافة  تنازل  �ل�ضركاء  تعديل 

 Secret Enterpises - Sole Proprietorship LLC  لو�حد ذ.م.م�
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حميد �ضامل هدفه �لعامري

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد�ن حممد علي �حلمريي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإعالن تعليق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية - قطاع �ل�ضوؤون �لتجارية بان 
�لتجاري:3  باال�ضم    CN رقم:2243462  �لتجارية  �لرخ�ضة 

فجن لينك�س لل�ضقق �لفندقية ذ.م.م
فقد تقرر تعليق �لرخ�ضة �لتجارية �ملذكورة �عاله ملدة عام �بتد�ء 

من تاريخ �العالن وذلك بناء على طلب �ضاحب �لرتخي�س
مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  �أ�ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

زهرة غياثي للمقاوالت �اللكرتوميكانيكية
رخ�ضة رقم:CN 1055201    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/ماجنو 

تري للخ�ضرو�ت و�لفو�كه
رخ�ضة رقم:CN 2433036    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

�حل�ضان �ال�ضود العمال �لبال�ضرت
رخ�ضة رقم:CN 1133195    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/فينو  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ميدل �إي�ضت لال�ضت�ضار�ت �لهند�ضية
رخ�ضة رقم:CN 2638681    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �القت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 

الفتان غولتنز لبناء واإ�ضالح ال�ضفن- ذ.م.م
مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملنعقدة يف تاريخ 
2019/07/22 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم   1940001013 

�العمال  و�د�رة  �حل�ضابات  تدقيق  نا�ضر خلدمات  �مل�ضفي  يعلن 
عن حل وت�ضفية �ضركة:

)الفتان غولتنز لبناء واإ�ضالح ال�ضفن - ذ.م.م(
مكتب  �إىل  به  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى 

�مل�ضفى �ملعني هاتف رقم 026584848 فاك�س 026584840 
�س ب  35966 �بوظبي  �ضارع حمد�ن بناية جموهر�ت �حل�ضني 

)�لطابق 2( مكتب رقم )201( 
 م�ضطحبا معه كافة �الأور�ق و�مل�ضتند�ت �لثبوتية وذلك خالل 

مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �الإعالن.

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل/
قم�ضية للملكية �لفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 133301
با�ض��م: �ل�ضيد بالل حممد �حلموي

وعنو�نه: عقار رقم 5668، �حلي �ل�ضمايل، �ضارع �الربعني، مع�ضمية �ل�ضام، ريف 
دم�ضق، �ضوريا

و�مل�ضجلة حتت رقم : )106148(  بتاريخ: 2010/07/13
و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2019/09/03 وحتى تاريخ : 2029/09/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3 الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

اإع����������الن
�ل�ض�����ادة/لوك  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر 

لالحتاد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���ك���ت���ب  و�ف������ق 
�جتماعه  يف  ل���ل���در�ج���ات  �الآ����ض���ي���وي 
جمري�  ت�������اور  ب���الت���ن���ي���وم  يف  �أم���������س 
�أحمد �ل�ضعفار رئي�س  �أ�ضامة  برئا�ضة 
�الحت����ادي����ن �الآ����ض���ي���وي و�الإم����ار�ت����ي 
للقيم  جلنة  ت�ضكيل  على  ل��ل��در�ج��ات 
ع��ل��ى غ����ر�ر جل��ن��ة �ل��ق��ي��م يف �الحت���اد 
�لدويل للدر�جات وهي خطوة طيبة 
ور�ئدة ومبادرة �ضيكون لها مردودها 
�الإيجابي علي تطور وتقدم �لدر�جة 
�الآ���ض��ي��وي��ة وت��وط��ي��د �ل��ع��الق��ات بني 

كافة عنا�ضر �للعبة ..
�لعديد  مناق�ضة  �الإج��ت��م��اع  وت�ضمن 
م�ضرية  ت����ه����م  �ل����ت����ي  �الأم�����������ور  م�����ن 
و�الطالع  �أن�ضطتة  و�نتظام  �الحت��اد 

ع��ل��ى ت��ق��اري��ر �ل��ل��ج��ان �ل��ع��ام��ل��ة عن 
�ل�����ف�����رتة �ل�������ض���اب���ق���ة و�����ض���ت���ع���ر�����س 
م���ل���ف���ات و������ض����ت����ع����د�د�ت �الحت��������اد�ت 
�لتي  �ل���ب���ط���والت  �ضت�ض�ضيف  �ل��ت��ي 
ت�ضت�ضيف  ح��ي��ث   2020 يف  �ضتقام 
�الآ�ضيوية  �لبطولة  �جلنوبية  كوريا 
�لطريق  بطولة  وماليزيا  للم�ضمار 
�جلبلية  �ل��در�ج��ة  بطولة  وت��اي��الن��د 

و�أندوني�ضيا لبطولة بي �أم �أك�س..
�لطريق  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��م  �الإم���������ار�ت 

2021
�ل����ب����ط����والت  ������ض����ت����ع����ر������س  ك����م����ا مت 
 2021 ع����ام����ي  يف  ����ض���ت���ق���ام  �ل����ت����ي 
تقدمت  �ل��ت��ي  و�الحت����اد�ت   -2022
�الإم����ار�ت  �أك���دت  حيث  ال�ضت�ضافتها 
�الآ�ضيوية  �ل��ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
نال  �أن  ب��ع��د   2021 ل��ع��ام  للطريق 

�ملكتب  �أع�ضاء  �أ�ضو�ت  �أغلبية  ملفها 
�لتنفيذي يف �الجتماع �ل�ضابق وتنظم 
كاز�خ�ضتان بطولة �مل�ضمار وميامنار 
وتايالند  �جلبلية  �ل��در�ج��ة  بطولة 
تقدمت  ف��ي��م��ا  �أك�������س  �أم  ب���ي  ب��ط��ول��ة 

و�ضريالنكاال�ضت�ضافة  ت���اي���الن���د 
بطولة �لطريق لعام 2022 و�لهند 

لبطولة �مل�ضمار ..

ح�ضور متميز
رئي�س  �الجتماع  ح�ضور  على  حر�س 
�ل�ضعفار  �أح����م����د  �أ����ض���ام���ة  �الحت�������اد 
ون���ائ���ب �ل��رئ��ي�����س �ل�����ض��ي��خ خ���ال���د بن 
�لعام  و�الأم���������ني  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ح���م���د 
�أمارجت  �مل��ايل  و�مل��دي��ر  �ضينج  �أون��ك��ر 
تات�ضوهيا�ضي  �لرئي�س  ونائبا  �ضينغ 
�ضو�ضيه  و�لع�ضو  �أوك��ت��وه��اري  ور�ج��ا 
�لطريق  جل��ن��ة  ورئ���ي�������س  دوجن����دي����ه 
خ���و����ض���ري غ����ام����ري ورئ���ي�������س جلنة 
ورئي�س  �لفاعوري  جمال  �لبار�ضيكل 
�أحمد �ضربي ورئي�س  �الإع��الم  جلنة 
جلنة �اليندور �ضايكلنج �لفريد �ضيك 

باالإ�ضافة �ىل رئي�س �الحتاد �لهندي 
ب��ارم��ي��ن��در ���ض��ي��ن��غ وخ����ني م����اجن من 

ميامنار ..

ال�ضعفار ي�ضيد بجهود اللجان
�ل�ضعفار  �أح����م����د  �أ�����ض����ام����ة  ح����ر�����س 
�الآ���ض��ي��وي يف بد�ية  رئ��ي�����س �الحت����اد 
باأع�ضاء  �ل��رتح��ي��ب  ع��ل��ى  �الإج��ت��م��اع 
بعملهم  و�الإ���ض��ادة  �لتنفيذية  �للجنة 
�أجل  من  �لالفت  وتعاونهم  �ل���دوؤوب 
�الآ�ضيوية  �ل����در�ج����ة  م�����ض��رية  دع����م 
�لالعبني  مب�������ض���ت���وى  و�الإرت��������ق��������اء 
�للجان  بجهود  �أ�ضاد  كما  و�لالعبات 
و�أث�����ن�����ى على  �الحت�������اد  �ل���ع���ام���ل���ة يف 
�أثمرت  �ل���ت���ي  �ل��و����ض��ح��ة  ج��ه��وده��م 
و�أن�ضطة  ب���ط���والت  ك��اف��ة  جن���اح  ع���ن 
لكي  تو��ضل �جلهود  �الحت��اد متمنيا 

من  �ملزيد  �الآ�ضيوية  �لدر�جة  حتقق 
�أف�ضل  �الإجناز�ت و�لتقدم �إىل موقع 
�ملكتب  و�أع�����ض��اء  �ل�ضكرلنو�ب  وق���دم 

كافة  و�أع�����ض��اء  ول��روؤ���ض��اء  �لتنفيذي 
دو�م  ل��ه��م  متمنيا  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ل��ج��ان 
�ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح ك��م��ا ق���دم �ل�ضكر 

�ل��ت��ي تتعاون  ل���الحت���اد�ت �الآ���ض��ي��وي��ة 
��ضت�ضافة  مع �الحتاد وحتر�س على 

�لبطوالت ..

•• اأبوظبي-الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ه���ز�ع 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�الإمار�ت  �لفخري الحتاد  �لرئي�س 
ُي��ق��ام ح��ف��ل قرعة  ل��ك��رة �ل��ق��دم .. 
رئي�س  �ل�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ك���اأ����س   “
�لكرة  �حت��اد  “ وم�ضابقات  �ل��دول��ة 
 2019- �ل���ري���ا����ض���ي  ل���ل���م���و����ض���م 
2020 ، وجو�ئز �الحتاد للمو�ضم 

�ل�ضاعة  يف   2019  2018-
�ل�ضاد�ضة و�لن�ضف من م�ضاء �ليوم 
�ل���ر�����س بفندق  �ل��ث��الث��اء يف ق��اع��ة 
�ضيتي  في�ضتفال  �نرتكونتيننتال 

. – دبي 
بن  م���رو�ن  �ملهند�س  �ضعادة  وثمن 
غ��ل��ي��ط��ة رئ��ي�����س �حت�����اد �الإم�������ار�ت 
�ملنا�ضبة  ب����ه����ذه   - �ل����ق����دم  ل����ك����رة 
تقدمه  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري  �ل����دع����م   -
�ملحلية  للريا�ضة  �لر�ضيدة  �لقيادة 
�ل��ق��دم على وجه  وك���رة  ع��ام  ب�ضكل 

�لدعم  هذ�  �أن  موؤكد�ً  �خل�ضو�س، 
قاد  �ل��ذي  �لنجاح  �أ�ضباب  �أه��م  يعد 
من�ضات  �إىل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�ضة 
�لتتويج وجعل من �لدولة عا�ضمة 
ل���ل���ري���ا����ض���ة �ل���ع���امل���ي���ة م����ن خ���الل 
�لفعاليات  م��ن  �لعديد  ��ضت�ضافة 
�لعاملية  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  و�ل���ب���ط���والت 
�إم��ار�ت �لدولة مق�ضد�  وجعل من 

وقبلة لنجوم �لريا�ضة وحمبيها.
بال�ضكر  غ���ل���ي���ط���ة  �ب�������ن  وت�����ق�����دم 
هز�ع  �ل�ضيخ  �ضمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 

ع��ل��ى رعايته   ، ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
رئي�س  كاأ�س  قرعة  حلفل  �لكرمية 
�ل���دول���ة و�الأن�����ض��ط��ة �مل��ر�ف��ق��ة لها، 
�ل�ضديدة  �ضموه  توجيهات  مثمناً 
لالأ�ضرة  ع��م��ل  م��ن��ه��اج  ت��ع��د  �ل���ت���ي 
و�ملنظومة  ع���ام  ب�ضكل  �ل��ري��ا���ض��ي��ة 

�لكروية ب�ضكل خا�س.
رعاية  �أن  �الحت������اد  رئ��ي�����س  و�أك������د 
�الأن�ضطة  ل��ه��ذه  �ل��ك��رمي��ة  ���ض��م��وه 
�حليوية تعطينا دفعة قوية ملو�ضم 
ريا�ضي جديد يب�ضر باخلري و�لذي 

يتز�من مع ��ضتحقاقات مهمة على 
مثل  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ملنتخبات  �ضعيد 
و�لذي  �الأول  �ملنتخب  ��ضتحقاق 
�ضيبد�أ م�ضو�ره بعد �أيام قليلة �ضمن 
�الآ�ضيوية  �ل��ت�����ض��ف��ي��ات  م��ن��اف�����ض��ات 
كاأ�س  لنهائيات  �مل��وؤه��ل��ة  �مل�ضرتكة 
�آ�ضيا  وك����اأ�����س   ،  2022 �ل����ع����امل 
��ضتعد�د  �إىل  �إ���ض��اف��ة   ،  2023
�مل��ن��ت��خ��ب �الأومل����ب����ي ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
�ضنة   23 �آ�ضيا حتت  كاأ�س  نهائيات 
يف تايالند 2020 وت�ضفيات �آ�ضيا 

ملنتخبي �ل�ضباب و�لنا�ضئني �ضبتمرب 
م�ضري�  �ملقبل..  ونوفمرب  �جل��اري 
�ال�ضتحقاقات  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل 
�إ���ض��اف��ة �إىل م�����ض��ارك��ات �أن��دي��ت��ن��ا يف 
متثل  و�لقارية  �لعربية  �مل�ضابقات 
�أج�����ل �لعمل  ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن  د�ف���ع���ا 
و�لتعاون  �ل���و�ح���د  �ل��ف��ري��ق  ب����روح 
لتجاوز كل �ل�ضعاب و�لو�ضول �إىل 

�الأهد�ف �ملن�ضودة.
�لدعم  �أن  �إىل  غليطة،  �ب��ن  ولفت 
�ل���ك���ب���ري �ل�������ذي ت���ق���دم���ه �ل���ق���ي���ادة 

ي�ضع  �لريا�ضية  للحركة  �لر�ضيدة 
على عاتق �الحتاد م�ضوؤولية �لعمل 
من  وت��ط��وي��ره  �مل�ضتمر  �جل��م��اع��ي 

ورفع  �لتتويج،  من�ضات  بلوغ  �أج��ل 
�ملحافل  يف  ع���ال���ي���ا  �ل����دول����ة  ع���ل���م 

�لريا�ضية �لقارية و�لدولية.

•• �شوجن جو-الفجر

ه��ن��اأ ���ض��ع��ادة ع��ب��د�هلل �ل��ن��ي��ادي رئي�س 
�الإم��ار�ت للمو�ي تاي و�لكيك  �حتاد 
�لوطني  منتخبنا  الع���ب  بوك�ضينج 
ل��ل��م��و�ي ت��اي �ل��الع��ب �ل���دويل �أمني 
بامليد�لية  ف���وزه  مبنا�ضبة  �ملعت�ضم 
لالألعاب  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �لف�ضية 
 71 حت��ت  ل���وزن  �ملختلطة  �لقتالية 
ك���ج���م ،و�ل�����ت�����ي �خ���ت���ت���م���ت �أم���������س يف 
م��دي��ن��ة ���ض��وجن ج��و �ل��ك��وري��ة ،و�لتي 
للفنون  ريا�ضية  20 مناف�ضة  �ضملت 
م�ضاركة  ���ض��ه��دت  و�ل���ت���ي   ، �ل��ق��ت��ال��ي��ة 
خمتلف  م��ن  مقاتل  �آالف   4 ح���و�يل 

دول �لعامل.
�مل�ضاركة  �ل���ن���ي���ادي  ع���ب���د�هلل  وث���م���ن 
�الي��ج��اب��ي��ة ل��الع��ب �مل��ع��ت�����ض��م �لذي 
كان ند� �أمام بطل تايالند مان كونغ 
�ضيب  وو�حد� من �أف�ضل �لالعبني يف 

�لنهائية  على  �ملبار�ة  وذل��ك يف  �آ�ضيا 
ج��اءت خ�ضارته  و�ل��ت��ي  �الأول،  �مل��رك��ز 
يوؤكد  مم��ا  �لر�ضمي  �ل��زم��ن  بانتهاء 
متكن  �أن  ب��ع��د   ، و�ل���ت���ك���اف���وؤ  �ل��ن��دي��ة 
�ل��ع��دي��د م��ن �لالعبني  م��ن ت��خ��ط��ى 
�الأدو�ر  يف  �ل���وزن  نف�س  يف  �ملميزين 
�ل��ت��م��ه��ي��دي��ة خ��ا���ض��ة �ل��ن��ي��ب��ايل كوبر 
�ل�����ض��ع��ودي عبد�هلل  �جن��ب��و و�ل��ب��ط��ل 

�لذهبي  �ل��ق��ح��ط��اين ح��ام��ل �حل����ز�م 
للمو�ي  �ل��دول��ي��ة  �ل��ن��خ��ب��ة  ل��ب��ط��ول��ة 
تون�س.  يف  م��وؤخ��ر�  �أقيمت  �لتي  ت��اي 
ب��اأن ما حتقق موؤخر�  و�أك��د  �لنيادي 

من نتائج يعد �جناز� ي�ضتحق �الإ�ضادة 
فيما   ، �لوليد  �الحت��اد  بعمر  مقارنة 
موؤخر�  حتققت  �ل��ت��ي  �لنتائج  ت��وؤك��د 
الأبطال �الإم��ار�ت للمو�ي تاي ،توؤكد 

�آ�ضيا  �أمم  لبطولة  �أبطالنا  جاهزية 
�لتي   2019 ل���ع���ام  ت�����اي  ل���ل���م���و�ي 
�الإم���ار�ت  دول��ة  عا�ضمة  ت�ضت�ضيفها 
وعا�ضمة ريا�ضة �ملو�ي تاي �أبو ظبي 

�حتفاالت  �ضمن  �ل��ق��ادم  دي�ضمرب  يف 
و�لتي   ، �ل���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  �ل����ب����الد 
من  �أك���رث  م�ضاركة  ت�ضهد  �أن  يتوقع 
– تعود  �آخر  جانب  من  دولة..   40

للمو�ي  منتخبنا  بعثة  �ليوم  للبالد 
�ل��ع��ا���ض��م��ة �لكورية  ت���اي ق��ادم��ة م��ن 
يف  �الإي��ج��اب��ي��ة  �مل�ضاركة  بعد  ���ض��ي��وؤول 
�لقتالية  ل���الأل���ع���اب  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

�ملختلطة و�ضمت �لبعثة �ل�ضيد يا�ضر 
�ضامل �ل�ضاعدي نائب رئي�س �الحتاد، 
مونغوكن  �ل���ت���اي���الن���دي  و�مل���������درب 

و�لالعب �لف�ضي �أمني �ملعت�ضم.

ابن غليطة يثمن دعم القيادة الر�ضيدة وي�ضيد بدعم الرئي�س الفخري للكرة الإماراتية

هزاع بن زايد يرعى حفل قرعة كاأ�س رئي�س الدولة وجوائز احتاد الكرة

النيادي يهنئ املعت�ضم بطل املواي تاي الف�ضي والبعثة تعود اليوم 

•• دبي -الفجر

 �أع���ل���ن���ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
�لت�ضجيل  ب����اب  ف��ت��ح  ع���ن  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
�ملحلية  �ل�ضر�عية  �ضباق دبي للقو�رب  للم�ضاركة يف 
43 قدما و�لذي ينظمه �لنادي يف �فتتاح فعاليات 
�ملو�ضم �لريا�ضي �لبحري �جلديد 2020-2019 

يوم �ل�ضبت �ملقبل
ووجهت �للجنة �ملنظمة بالنادي �ل�ضكر �جلزيل �إىل 
�ال�ضتبيان  م��ع  تفاعلو�  �للذين  و�مل���الك  �ل��ن��و�خ��ذة 
�ل����ذي �أط��ل��ق��ه �ل���ن���ادي م���وؤخ���ر� مل��ع��رف��ة م���دي ر�ضا 
ي�ضادف  و�ل��ذي  �ملو�ضم  بد�ية  موعد  عن  �مل�ضاركني 
كبري�  ترحيبا  �ملوعد  �ملقبل حيث وجد  �ل�ضبت  يوم 
باملوعد  �لبحارة و�للذين رحبو�  �لنو�خذة  من قبل 

وبد�ية �ملو�ضم �ملبكرة هذه �ملرة.
�ل�ضباقات  �إد�رة  �لقمزي مدير  و�أ�ضاد هزمي حممد 
�لبحرية  ب�ضرعة  �ل��دويل للريا�ضات  دب��ي  ن��ادي  يف 
و�ملالك  �ل��ن��و�خ��ذة  قبل  م��ن  و�ل��ت��ع��اون  �ال�ضتجابة 

�لنجاح  وم�����ض��ارك��ني  م��ن��ظ��م��ني  ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ت��م��ن��ي��ا 
�ملو�ضم  يف  و�مل�ضاركات  �ملحطات  جميع  يف  و�لتوفيق 

�جلديد 2020-2019.
و�ملالك  �لنو�خذة  كافة  �ل�ضباقات  �إد�رة  ودعا مدير 
�لر�غبني يف �مل�ضاركة ب�ضباق دبي للقو�رب �ل�ضر�عية 
نهاية  ق��ب��ل  �لت�ضجيل  ���ض��رورة  ق��دم��ا   43 �ملحلية 
عرب  وذل���ك  -�خلمي�س-  غ��د  ي��وم  �لت�ضجيل  م��وع��د 
جميع  �إىل  �أر�����ض����ل  و�ل������ذي  �الل����ك����رتوين  �ل����ر�ب����ط 

�لنو�خذة و�ملالك عرب خدمة �لر�ضائل �لق�ضرية.
جلميع  �أي�����ض��ا  م��ت��اح  �لت�ضجيل  �أن  �ل��ق��م��زي  وق����ال 
�ل��ر�غ��ب��ني يف �مل�����ض��ارك��ة يف م��ق��ر �ل��ن��ادي ع��رب جلنة 
�لعا�ضرة  بني  �ل��دو�م  ومو�عيد  �أوق��ات  يف  �ل�ضباقات 
���ض��ب��اح��ا و�ل��ث��ان��ي��ة ظ��ه��ر� ح��ت��ى م��وع��د �إغ����الق باب 
بعده  �ضيتم  و�ل��ذي  -�خلمي�س-  بعد  يوم  �لت�ضجيل 
�إعالن قائمة �لقو�رب �مل�ضاركة يف �ل�ضباق �ملقرر يوم 

�ل�ضبت.
و�أو�ضح �أن �للجنة �ملنظمة تعكف يف �الأيام �ملقبلة على 
بالتن�ضيق  �خلا�ضة  �لتنظيمية  �جلو�نب  ��ضتكمال 

ومن  �لوطنية  و�ملوؤ�ض�ضات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  مع 
حماية  وج��ه��از  دب��ي  ل�ضرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  بينها 
�ملن�ضات �حليوية و�ل�ضو�حل )قيادة �ل�ضرب �لر�بع( 
و�الإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بدبي و�ضلطة مدينة 
دبي  )قنو�ت  لالإعالم  دبي  وموؤ�ض�ضة  �ملالحية  دبي 
يا�س  �أبوظبي لالإعالم )قناة  �لريا�ضية( وموؤ�ض�ضة 

�لريا�ضية( وجمموعة نخيل �لبحرية
 3 �إق��ام��ة  ي�ضهد  �ضبتمرب  �ضهر  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�ضباقات �الأول �ضباق دبي للقو�رب �ل�ضر�عية �ملحلية 
�جلولة  �ضباق  و�ل��ث��اين  �ملقبل   �ل�ضبت  قدما   43
 21 �ل�ضبت  ي��وم  �لفئة  ه��ذه  مناف�ضات  من  �لثانية 
�ل�ضر�عية  ل��ل��ق��و�رب  دب��ي  �ضباق  و�ل��ث��ال��ث  �ضبتمرب 

�ملحلية 22 قدما -�جلولة �الأوىل- يوم 27 منه
 

�ضباقات �ضبتمرب
 7 �ضبتمرب: 43 قدما-�جلولة 1

2 �جلولة  قدما-   43 �ضبتمرب:   21
�ضبتمرب : 22 قدما -�جلولة 1  27

ال�ضبت تبحر  قدمًا  القوارب ال�ضراعية 43 

فتح الت�ضجيل لأوىل �ضباقات املو�ضم البحري يف دبي
القمزي: ن�ضكر النواخذة على التعاون والتفاعل مع ال�ضتبيان

اآ�ضيوي الدراجات ي�ضكل جلنة القيم وي�ضتعر�س روزنامة البطولت والإمارات تنظم بطولة الطريق 2021

�ضرطة اأبوظبي تنظم  بطولة 
�ضيفية لل�ضباب يف الظفرة

•• اأبوظبي-الفجر

نظمت �إد�رة �ل�ضرطة �ملجتمعية بقطاع �أمن �ملجتمع يف �ضرطة �أبوظبي بطولة 
�ل�ضرطة  ���ض��وؤون  ق�ضم  نفذها  و�ل��ت��ي   ،2019 لل�ضباب  �ل�ضيفية  �ل��ق��دم  ك��رة 

�ملجتمعية يف مدينة ز�يد مبنطقة �لظفرة. 
وت��اأت��ي �مل��ب��ادرة  يف �إط���ار  �حل��ر���س على  �لتو��ضل  ب��ني �ل�ضرطة و�الأه����ايل و 
بح�ضور  و�لثاين  �الأول  �لفريق  تتويج  ومت  فرق   7 مب�ضاركة  �أيام  ��ضتمرت 5 
“برو�ضور�ت” مطبوعات توعية  �أع�ضاء من كلنا �ضرطة   جمهور كبري. ووزع 
بالرتكيز على �أهمية ��ضتغالل �أوقات �لفر�غ يف �ملمار�ضات �الإيجابية �لتي تفيد 

�ل�ضباب، وتزيد من �لرت�بط بني �جلمهور و�ل�ضرطة.

�لتي ميتلكها، بل يحاول الآخر دقيقة يف �ضوق �النتقاالت  �لنجوم  �أن نادي يوفنتو�س �الإيطايل مل يكتِف بكتيبة  يبدو 
�ل�ضيفية �لتعاقد مع العبني مميزين ي�ضتطيعون قيادة �لفريق �إىل ح�ضد جميع �لبطوالت �ملحلية و�الأوروبية، وعلى 
ر�أ�ضهم بالطبع جنم توتنهام �الإجنليزي، �لدمناركي كري�ضتيان �إريك�ضن. قدم �ليويف بالفعل خالل �الأيام �لقليلة �ملا�ضية 
عر�ضاً كبري�ً يفوق 60 مليون يورو ل�ضم �إريك�ضن، ويحاول �ضريعاً ح�ضم �ل�ضفقة حتى ال ي�ضتطيع ريال مدريد �لتعاقد 
مع �لنجم �لدمناركي. وتتوقف �ل�ضفقة جناحها من ف�ضلها، كما �أكدت معظم �ل�ضحف �لفرن�ضية �لكربى، على �نتقال 
ديباال �إىل باري�س �ضان جريمان، وقتها �ضوف تكون �الأمور كلها على ما ير�م، وتنجح �إد�رة “�ل�ضيدة �لعجوز” يف �لظفر 
بخدمات �لالعب �ملوهوب. �إريك�ضن رف�س منذ 3 �أ�ضهر جتديد عقده مع ناديه �لذي �ضينتهي �ل�ضيف �ملقبل، بحثاً عن 
جتربة جديدة ي�ضتطيع من خاللها تطوير م�ضتو�ه، كما �أن �لعرو�س �لتي �نهالت عليه من كربى �الأندية �الأوروبية 

�مل�ضتعدة لدفع ر�تب �ضهري كبري له، جعلته يح�ضم قر�ره باخلروج من معقل “�ل�ضبريز«.  
ومل ي�ضرك مدرب توتنهام، ماوري�ضيو بوكيتينيو، �لالعب كثري�ً يف �ملباريات، ب�ضبب عدم معرفته �إىل �الآن هل �ضيبقى 

�إريك�ضن �أم �ضريحل، فهو يف �نتظار �إغالق باب �النتقاالت �ليوم �الثنني.

هل ت�ضتطيع »ال�ضيدة العجوز« النق�ضا�س على اإريك�ضن؟
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•• بادن بادن-الفجر

�إجناز�  �الأول  �أم�����س  �الإم����ار�ت  �ضجلت 
باإعادة  �مل��ا���ض��ي��ني  �ل��ي��وم��ني  ك��ب��ري� يف 
�الأ�ضيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل���ي���ل  ���ض��ب��اق��ات 
للم�ضامري �الأملانية بعد غياب طويل، 
�لع�ضبي  �ي��ف��زه��امي  م�ضمار  و�حتفى 
ب��ت��ل��ك �لعودة  ب����ادن،  ب����ادن  يف م��دي��ن��ة 
�ل�ضالم  ع��زف  خ��الل  م��ن  �لتاريخية 
�لوطني لدولة �الإمار�ت و�ضط ح�ضور 
جماهريي بلغ 15 �ألف متفرج تابعو� 
�لتحدي �لكبري �لذي �ضهدته �جلولة 
رئي�س  �ل�ضمو  �ضاحب  لكاأ�س  �ل�ضابعة 
�لدولة للخيول �لعربية �الأ�ضيلة �لتي 
�أقيمت م�ضاء �أم�س �الأول �الأحد �ضمن 
26 �لتي تتز�من مع عام  �ل�  �لن�ضخة 

�لت�ضامح.
و�ضهدت تلك �جلولة �نت�ضار�ً �ضعودياً 
بفوز �جلو�د م�ضهور �خلالدية  مميز�ً 
�ل��ع��ذب��ة ل�ضاحب  ����ض��ط��ب��الت  ب�����ض��ع��ار 
عبد�لعزيز  �الأم������ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�����ض��م��و 
�ضعود،  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �أح��م��د  ب��ن 
�لثانية  للمرة  �الأملانية  �ملحطة  بلقب 
�لغالية  �ل��ك��اأ���س  ���ض��ب��اق��ات  �ضل�ضلة  يف 
مبحطة  �ل��ف��وز  بعد  �حل��ايل  للمو�ضم 
�جل���و�د  و����ض��ت��ط��اع  �مل��ا���ض��ي��ة،  بلجيكا 
�لذي ي�ضرف على تدريبه �الإجنليزي 
�لفار�س  وي��ق��وده  فيليب  كولينجتون 
يخو�س  �أن  ب����رين����ارد  �ي��ك��ي��م  ج���ي���ان 
�ل�ضباق بتكتيك عايل وقر�ءة ذكية من 
�لذي  �ل�ضباق  �نطلق  حيث  �ل��ف��ار���س، 
�أقيم مل�ضافة 1600 مرت �ضمن فئة “ 
لي�ضتد “ و�ملخ�ض�س للخيول من عمر 
�ربع �ضنو�ت فما فوق، وبلغت جمموع 
مب�ضاركة  ي�����ورو،  �أل����ف   40 ج���و�ئ���زه 
�لعاملية  ك��وك��ب��ة �خل��ي��ول  مم��ي��زة م��ن 
و�قوى مر�بط �خليل يف �أملانيا و�أوروبا 

و�لتي حتظى باأعلى درجات �لت�ضنيف 
وبيلز�م  �خلالدية  م�ضهور  بينها  م��ن 

وطيف ورودي�س دو لوب وماكالن.
�نطالق  ق��ب��ل  �ل��رت���ض��ي��ح��ات  وك���ان���ت 
ت��ت��ن��ب��اأ مب���و�ج���ه���ات مثرية  �ل�������ض���ب���اق 
متو�فقة  وج��اءت  ومناف�ضة حمتدمة، 
م����ع جم����ري����ات �ل�������ض���ب���اق �ل�������ذي ب����د�أ 
مبالحمه �الأولية بتفوق جيد مل�ضهور 
�خل��ال��دي��ة �ل���ذي �ن��ط��ل��ق م��ن �لبو�بة 
�ملكونة  �ملجموعة  منت�ضف  �لر�بعة يف 
بيلز�م  �مل��ه��ر  ب���ج���و�ر   ، خ��ي��ول   7 م���ن 
ر��ضد  بن  حمد�ن  �ل�ضيخ  �ضمو  ب�ضعار 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي وزي���ر  �آل م��ك��ت��وم 
على  وبيلز�م  م�ضهور  وت��ن��اوب  �ملالية، 
من  �الأوىل  للمرحلة  �ملجموعة  قيادة 
�ل�����ض��ب��اق، و���ض��ط م���ط���اردة م���ن طيف 
�ل��ذي ك��ان يرتقب �ملرحلة  �ب��ن عامر 
وبنف�س  �ل�ضباق  من  �لثانية  �ل�ضريعة 
�مل�����ض��ار رودي�����س دو ل���وب �مل��ن��ح��در من 

ن�ضل د�ح�س.
جيان  �لفار�س  بقيادة  م�ضهور  وجن��ح 
�ي��ك��ي��م ب���رين���ارد ب��ق��ي��ادة �ل���دف���ة نحو 
تكتيك  و����ض��ت��وع��ب  �ل�����ض��ب��اق  ط��ل��ي��ع��ة 
لالنق�ضا�س  يتهياأ  ك��ان  �ل���ذي  طيف 
�لفار�س  ب��ر�ع��ة  ل��وال  �ل�����ض��د�رة،  على 
�يكيم �لذي طلب من م�ضهور �الندفاع 
مرت   600 �آخ������ر  يف  �مل���ق���دم���ة  ن���ح���و 
�الأد�ء  يف  كبرية  و�ضرعة  ق��وة  و�أظ��ه��ر 
�ل�ضريع  وجنح يف �حلفاظ على رمته 
ب��رغ��م �ضغوط  �ل��رم��ق �الأخ����ري،  حتى 
��ضتدت  �لتي  �ملطاردين طيف وبيلز�م 
م�ضهور  فح�ضم  �لنهائية،  �الأم��ت��ار  يف 
�ل�ضعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  مم��ث��ل 
باأد�ئه  و��ضتحقاق  ج���د�رة  ع��ن  �للقب 
�لقوي، وذل��ك بفارق ن�ضف طول عن 
طيف �لذي حل ثانيا بفارق رقبة عن 
�رباع   3 �ل��ذي تفوق ب  �لثالث  بيلز�م 

�لطول عن رودي�س دو لوب .
من  �خلالدية  م�ضهور  �جل���و�د  وجن��ح 
تقدمي عر�س قوي ومذهل خ�ضو�ضا 
باملرحلة �لنهائية �لتي �أبهرت �جلميع، 
�ل�ضباق  م�ضافة  قطع  م��ن  و����ض��ت��ط��اع 
وينحدر  دق��ي��ق��ة،   1:51:49 ب��زم��ن 
م�ضهور �ملولود بتاريخ 3 مايو 2014 
و�لفر�س  �خل��ال��دي��ة  ج��ل��ن��ار  ن�ضل  م��ن 
�لفوز  بهذ�  ومتكن  �خلالدية،  �أم��رية 
ل�ضباقات  ع����ودة  �أول  م���ع  �ل��ت��اري��خ��ي 
�خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي��ة يف �مل��ان��ي��ا م��ن تعزيز 
�نت�ضار�ت �خليول �ل�ضعودية يف م�ضهد 
�مل�ضامري  يف  �لعربية  �خليل  �ضباقات 

�الأوروبية و�لعاملية.
�ضعادة  �لفائزين  وت��وج  �ل�ضباق  �ضهد 
جمل�س  م�ضت�ضار  �ل��رح��م��اين  في�ضل 
�أب���وظ���ب���ي �ل���ري���ا����ض���ي، م�������ض���رف عام 
رئي�س  �ل�ضامر�ئي  و�حمد  �ل�ضباقات، 
�لعربية  ل��ل��خ��ي��ول  �الأمل������اين  �الحت�����اد 
رئي�س  جاكوب�س  �ندريا�س  و�لدكتور 

�ضباقات بادن بادن وجوتا هوفمي�ضرت 
و�ضعيد  �ي��ف��زه��امي  م�����ض��م��ار  م���دي���رة 
�مل�����ه�����ريي مم���ث���ل جم���ل�������س �أب���وظ���ب���ي 
�ملنعم  ع���ب���د  ب���ح�������ض���ور  �ل����ري����ا�����ض����ي، 
�لعذبة  ����ض��ط��ب��الت  م��دي��ر  �ل�����ض��اي��ق��ي 
و�لفار�س  فيليب  كولينجتون  و�ملدرب 
ت�ضلمو�  �ل��ذي��ن  ب��رين��ارد  �يكيم  ج��ي��ان 
�ل���ك���وؤو����س و���ض��ط ف��رح��ة ك��ب��رية بهذ� 
�الإجن�����از و�ل���ف���وز �مل��م��ي��ز ب��ل��ق��ب �ضباق 
�ضل�ضلة  الأف����خ����م  �ل�����ض��اب��ع��ة  �جل����ول����ة 

�ضباقات يف �لعامل.
����ض���ع���ادة في�ضل  ت���وج���ه  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
�ل���رح���م���اين رئ��ي�����س �الحت�����اد �ل����دويل 
�ال�ضيلة  �لعربية  �خل��ي��ول  ل�ضباقات 
�أبوظبي  جمل�س  م�ضت�ضار  �فهار”   “
�لريا�ضي م�ضرف عام �ضل�ضلة �ضباقات 
�لعربية،  للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س 
�ل�ضمو  �إىل �ضاحب  و�لتقدير  بال�ضكر 
�ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” و�ضاحب �ل�ضمو 

�آل نهيان ويل  ز�يد  �ل�ضيخ حممد بن 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �الأعلى  ع��ه��د 
للقو�ت �مل�ضلحة و�ضمو �ل�ضيخ من�ضور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�ضة، تقدير�  �لوزر�ء وزير �ضوؤون 
و�جلهود  �ل����ب����ارز  ب����ال����دور  وع���رف���ان���ا 
بكافة  �الم����������ار�ت  ل����دول����ة  �ل���ك���ب���رية 
�مل���ج���االت و����ض��ه��ام��ات��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة من 
�جل �إعادة �ضباقات �خليل �لعربية �إىل 
�أملانيا من جديد بعد �النقطاع لفرتة 

طويلة عن تنظيم �ل�ضباقات.
�ل�ضيخ  ���ض��م��و  و�ه���ت���م���ام  دع����م  وق�����ال: 
من�ضور بن ز�يد �آل نهيان كان له �الأثر 
�لكبري يف دعم م�ضرية �الحتاد �لدويل 
جناحات  لتحقيق  �لطريق  لنا  ومهد 
�لتحديات  ع���ل���ى  و�ل����ت����ف����وق  ك����ب����رية 
وت�����ض��ه��ي��ل �ل�����ض��ع��وب��ات م��ن �أج����ل دعم 
�ضاأنه  و�إع���الء  �لعربي  �خليل  م�ضرية 
زيادة  على  و�مل��رب��ني  �مل��الك  وت�ضجيع 

�الإنتاج و�مل�ضاركة يف �ل�ضباقات.

وتابع: خالل فرتة �نقطاع �ل�ضباقات 
�مل��الك و�مل��رب��ون عن  �بتعد   ، �أملانيا  يف 
رع���اي���ة �خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي ل��ع��دم وجود 
ح����و�ف����ز و����ض���ب���اق���ات ت�����ض��ج��ع��ه��م على 
و�إنتاج  ورع���اي���ة  ب��رتب��ي��ة  �ال���ض��ت��م��ر�ر 
�خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي، ون��ح��ن ك��احت��اد دويل 
حر�ضنا على تذليل كافة �لعقبات من 
�جل �إعادة هذه �لوجهة �ملهمة باعتبار 
ما  �ملهمة مبقومات  �ل��دول  �أملانيا من 
مت��ل��ك��ه م��ن م����ز�رع وم����الك ومر�بط 
خ�ضو�ضاً  عريقة،  وم�ضامري  ك��ب��رية 
�الملان  �مل��الك  معاناة  الحظنا  �أن  بعد 
�ل��ذي��ن ت��رك��و� ه���ذه �ل��ري��ا���ض��ة، وقال 
الإع���ادة هذه  ك��ب��ري�ً  �هتماماً  �أول��ي��ن��ا   :
�لوجهة �ملهمة �لتي ت�ضاهم يف خدمة 
�ضباقات �خليل �لعربية على �خلارطة 

�لعاملية.
هنا  بالوجود  �ضعد�ء  نحن   : و�أ���ض��اف 
يف بادن بادن وما �ضاهدناه من تفاعل 
وترحيب و�أ�ضد�ء �أملانية و��ضعة يعك�س 

م���دى �أه��م��ي��ة ه���ذه �خل��ط��وة �لكبرية 
�ل���ت���ي ت��ع��ي��د �مل�����الك و�مل���رب���ني �المل����ان 

الأح�ضان �أ�ضرة �خليل �لدولية.
وتقدم �لرحماين بالتهنئة و�لتربيكات 
عبد  �الأم����ري  �مل��ل��ك��ي  �ل�ضمو  ل�ضاحب 
�آل  ب��ن عبد�لعزيز  �ح��م��د  ب��ن  �ل��ع��زي��ز 
�لتاريخي  �ل���ف���وز  مب��ن��ا���ض��ب��ة  ���ض��ع��ود، 
�ضباق �جلولة  بلقب  مل�ضهور �خلالدية 
�ل�ضابعة لكاأ�س رئي�س �لدولة للخيول 
�لعربية �ال�ضيلة و�لتفوق باأول �ضباق 
�إع���ادة  ب��ع��د  �أمل��ان��ي��ا  �ل��ع��رب��ي يف  للخيل 

�ل�ضباقات �ليها.
�لكبري  �جلماهريي  باحل�ضور  و�أ�ضاد 
�إ�ضافة  متثل  �لتي  �الأملانية  للمحطة 
كبرية ومك�ضبا مهما ل�ضل�ضلة �ضباقات 
�لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س 
�ضل�ضلة  �أف���خ���م  ت��ع��د  �ل���ت���ي  �ال���ض��ي��ل��ة 
ب��ت��اري��خ��ه��ا �ملمتد  �ل��ع��امل  ���ض��ب��اق��ات يف 
على مد�ر 26 عاماً، متقدماً بالتهنئة 
�لكبرية  �لنجاحات  بهذه  و�لتربيكات 
لالإمار�ت  �لطيبة  لل�ضمعة  �لد�عمة 

وملكانتها �ملرموقة يف �لعامل.
�ل�ضامر�ئي  �ح��م��د  �أع����رب  جهته  م��ن 
للخيول  �الأمل���������اين  �الحت��������اد  رئ���ي�������س 
�لعربية عن �ضعادته �لكبرية و�عتز�زه 
تدون  �لتي  �لتاريخية  �للحظة  بهذه 
�ضباقات  م�����ض��رية  يف  ج���دي���د�ً  ف�����ض��اًل 
�لعربي يف �مل�ضامري �الأملانية، متقدما 
�الإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�ضكر 
�لقيمة  �ل��ك��ب��ري وم��ب��ادرت��ه��ا  ل��دع��م��ه��ا 
�ملانيا من جديد،  ع��ودة  بدعم خطط 
بعد �ن �أ�ضر �البتعاد باملالك و�ملربني 
وم������ز�رع �ن���ت���اج �خل���ي���ل �ل��ع��رب��ي وقل 
لعدم  نتيجة  ك��ب��رية  ب�ضفة  �اله��ت��م��ام 
ال�ضتمر�رية  �مل�ضجعة  �ملقومات  تو�فر 

�ملالك بهذه �ل�ضباقات.
وق����ال �ل�����ض��ام��ر�ئ��ي : ���ض��ت�����ض��اه��م هذه 

�خليل  ����ض���ب���اق���ات  �إح����ي����اء  يف  �ل����ع����ودة 
ل��ل��م��الك من�ضة  و���ض��ت��وف��ر  �ل��ع��رب��ي��ة 
مم��ي��زة ل��ل��ع��ودة م��ن ج��دي��د لالهتمام 
وتربية و�إنتاج �خليل �لعربية و�لتفاعل 
بهذه �ل�ضباقات �ملهمة، وبهذه �ملنا�ضبة 
نتوجه باالمتنان و�لعرفان لالإمار�ت 
�ل�ضيخ  �ضمو  قبل  من  �لكبري  و�لدعم 
من�ضور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�لرئا�ضة  �ضوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
ول���الحت���اد �ل����دويل ل�����ض��ب��اق��ات �خليل 
�لرحماين  في�ضل  ب��رئ��ا���ض��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وحر�ضهم على �أن تكون �أملانيا حا�ضرة 
�خليول  ����ض���ب���اق���ات  م�����ض��ه��د  يف  ب���ق���وة 
�ل�ضباق  تنظيم  �أن  مبينا  �ل��ع��رب��ي��ة، 
�أملانيا  يف  و�ملربني  �مل��الك  ��ضعد  �الأول 
ب��امل�����ض��م��ار و�ضط  ت�����و�ج�����دو�  �ل����ذي����ن 
�لذي  �لكبري  �جل��م��اه��ريي  �حل�����ض��ور 

بلغ 15 �لف متفرج.
�ندريا�س  �ل��دك��ت��ور  �أ����ض���اد  م��ن ج��ه��ت��ه 
بادن  ب���ادن  �ضباقات  رئي�س  جاكوب�س 
ب��ال�����ض��ر�ك��ة م���ع �الم��������ار�ت و�الحت�����اد 
�لعربية  �خل��ي��ول  ل�����ض��ب��اق��ات  �ل����دويل 
تنظيم  ال�ضتعادة  �فهار”   “ �ال�ضيلة 
جديد  م��ن  �لعربي  �خل��ي��ل  مناف�ضات 
نفخر  وق���ال:  �الأمل��ان��ي��ة.  �مل�ضامري  يف 
ب����ه����ذه �ل�����ع�����ودة م����ن ج����دي����د وروؤي�������ة 
عرب  ظ��ه��ور  �أول  يف  �ل��ق��وي��ة  �ملناف�ضة 
�لعربية،  للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س 
�مل���رم���وق���ة للخيل  �مل���ك���ان���ة  ي���وؤك���د  م���ا 
يف  �ضت�ضاهم  �لعودة  �أن  مبينا  �لعربي، 
ل�ضباقاتنا  �لكبرية  �ال���ض��اف��ة  حتقيق 
لالهتمام  و�مل���رب���ني  �مل����الك  وحت��ف��ي��ز 
كل  وتوفري  ورعايته  �لعربي  باخليل 
مقومات �لنجاح مل�ضريته من جديد ، 
متقدما بالتهنئة لدولة �المار�ت بعد 
�لنجاحات �لكبرية و�ال�ضد�ء �لو��ضعة 

بختام �جلولة �ل�ضابعة.

م�ضهور اخلالدية يتوج بكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف بادن بادن

•• �شوجن جو-الفجر

العبة  �ل���ه���ن���ائ���ي  م���ه���ا  �أح�����������رزت 
للجوجيت�ضو  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
مناف�ضات  يف  �ل��ربون��زي��ة  �مليد�لية 
�لقتالية  ل��الأل��ع��اب  �ل��ع��امل  بطولة 
�ضوجن  مدينة  يف  �ملقامة  �ملختلطة 
ج����و ب���ك���وري���ا �جل���ن���وب���ي���ة، وذل����ك 
 52 لوزن  �جلوجيت�ضو  مبناف�ضات 
ك��ج��م، و�ل���ت���ي �أق��ي��م��ت ع��ل��ى مد�ر 

�ل��ي��وم��ني �الأخ���ريي���ن و����ض���ارك بها 
بعثة  والع��ب��ت��ان �ضمن  الع��ب��ني   3
�لنتيجة  وبهذه  �لوطني.  منتخبنا 
�مل�ضارك  منتخبنا  ر���ض��ي��د  ي��رت��ف��ع 
ميد�ليات   3 �إىل  �ل���ب���ط���ول���ة  يف 
برونزية، بعد �أن فاز بطلنا �لعاملي 
 85 �لكتبي بربونزية وزن  في�ضل 
ك��ج��م، وزم��ي��ل��ه �ل�����ض��اع��د ع��ب��د �هلل 
 85 فوق  وزن  بربونزية  �لكبي�ضي 

كجم.

وت��ع��د ب��رون��زي��ة م��ه��ا �ل��ه��ن��ائ��ي هي 
�مل�ضتوى  ه����ذ�  ع��ل��ى  ل��ه��ا  �الأوىل 
�أن  �ملنتظر  وم���ن  �ل��ك��ب��ري،  �ل��ع��امل��ي 
�أبوظبي  �إىل  �ل��ي��وم  �ل��ب��ع��ث��ة  ت��ع��ود 
�ال�ضتعد�د  م�������ض���رية  يف  ل���ت���دخ���ل 
لبطولة �لعامل للنا�ضئني و�ل�ضباب 
مرة  الأول  �إقاماتها  �ملقرر  و�لكبار 
�ضهر  �أب���وظ���ب���ي  ب�����ض��ك��ل جم��م��ع يف 
نوفمرب �ملقبل حتت مظلة �الحتاد 

�لدويل للجوجيت�ضو.

�ل����ب����ط����ر�ن ع�ضو  ي���و����ض���ف  و�أك��������د 
�الإم��������ار�ت  �حت������اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
على  �ل��ع��ام  �مل�����ض��رف  للجوجيت�ضو 
�الأندية  ملف  وم�ضوؤول  �ملنتخبات 
على  جديدة  لي�ضت  �الإجن���از�ت  �أن 
للجوجيت�ضو  �الإم���������ار�ت  �أب����ط����ال 
الأن��ه��م ع���ودون���ا ع��ل��ى ت���رك ب�ضمة 
ق��وي��ة يف ك��ل حم��ف��ل ي�����ض��ارك��ون به 
�ضو�ء كان �إقليميا �أو قاريا �و عامليا، 
عامل  ب��ط��ول��ة  يف  م���ي���د�ل���ي���ات  و3 

العبني   5 الإج��م��ايل  �حلجم  بهذ� 
باالأمر  لي�س  م�����ض��ارك��ني  والع��ب��ات 
�ل���ه���ني، ب���ل ه���و �إجن������از ن��ف��خ��ر به 

ونبني عليه للم�ضتقبل.
�لتي  �ملكت�ضبات  �أه���م  م��ن   : وق���ال 
�لتعرف  �لبطولة  ه��ذه  يف  حتققت 
�لتي  �مل���خ���ت���ل���ف���ة  �مل������د�ر�������س  ع���ل���ى 
�ضتو�جهنا يف بطولة �لعامل �ملقبلة 
يف �ضهر نوفمرب و�لتي تعّد �أولوية 
�مل�ضاركات  م�ضتوى  على  لنا  �أوىل 

باملنتخبات  �خل���ا����ض���ة  �ل���دول���ي���ة 
�لوطنية، وال �ضيما �أن �مل�ضروع �لذي 
وتطوير  ن�ضر  يف  �الإم����ار�ت  تتبناه 
�لو�ضول  ي�ضتهدف  �جلوجيت�ضو 
�مل�ضتوى  ع���ل���ى  و�ح������د  رق�����م  �إىل 
�لعاملي، يف ظل �لدعم �لكبري �لذي 
�ل�ضمو  �ضاحب  م��ن  �للعبة  تلقاه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�ضيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�ملتابعة  �مل�ضلحة،  للقو�ت  �الأعلى 

�حلثيثة من قبل �ضعادة عبد�ملنعم 
�ل���ه���ا����ض���م���ي رئ���ي�������س �الحت�����ادي�����ن 

�الآ�ضيوي و�الإمار�تي �لنائب �الأول 
لرئي�س �الحتاد �لدويل.

مها الهنائي ترفع ح�ضيلة اجلوجيت�ضو اإىل
 3 برونزيات يف عاملية كوريا اجلنوبية

•• تون�س-الفجر

�أحرز العب نادي �حتاد كلباء �أحمد 
يف  �لف�ضية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �ضيف  ج��ا���ض��م 
مناف�ضات �لبطولة �لعربية �ملفتوحة 
�لتي  �لعربية  و�ملنتخبات  ل��الأن��دي��ة 
تختتم �ليوم �لثالثاء يف تون�س و�لتي 
�ضهدت م�ضاركة 400 العب والعبة 
�لوطن  م�ضتوى  على  ن��اد   40 م��ن 
�ل�ضاعد  تتويج  جاء  وقد   .. �لعربي 
�أحمد جا�ضم بعد خ�ضارته يف �لنهائي 
�لذهبي �أمام بطل �أفريقيا و�مل�ضنف 
�الأول �لتون�ضي لو�ضيف �أمني يف وزن 
حتت 60 كجم، فيما �أحرز برونزية 
�ل����وزن العب  لنف�س  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 
ن���ادي �حل��ر����س �جل��ز�ئ��ري بوبطرة 
�لربونزي  و�ل���ر�ب���ع  �ل��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
�لكويتي  �ل���ق���اد����ض���ي���ة  ن������ادي  الع�����ب 
كاكاروف .. وقد جاءت مبار�ة العبنا 
�لالعب لو�ضيف  �أم��ام  �أحمد جا�ضم 
�أمام ح�ضد جماهريي  مثرية وقوية 
�لتون�ضي  �لالعب  �أزر  كبري  تون�ضي 
بحجم  ك��ان  �ل�ضاعد  العبنا  �أن  ،�إال 
و�حرت�م  �إع��ج��اب  ليك�ضب  �ل��ت��ح��دي 
�النت�ضار  ج����اء  �أن  ب��ع��د   ، �جل��م��ي��ع 

م�ضر  �أب��ط��ال  ح�����ض��اب  ع��ل��ي  �لف�ضي 
�الأندية  وك��اف��ه  و���ض��وري��ا  و�جل���ز�ئ���ر 
،بجانب  �مل�ضاركة  �لعربية �خلليجية 
�أندية تون�س �لتي ت�ضارك بعده فرق 

ح�ضب الئحة �لبطولة.
منتخبنا  الع��ب  خ�ضر  �لبطولة  ويف 
�لوطني ونادي �ل�ضارقة حارب جمعة 
يف �لدور قبل �لنهائي من مناف�ضات 
حت��ت 90 ك��ج��م �أم�����ام  الع���ب نادي 
�لتون�ضي  �ل��ري��ا���ض��ي   �ل�����ض��ف��اق�����ض��ي 
ج�����رد�ك �ل����ذي �أح�����رز �ل���ربون���زي���ة ، 
فيما خ�ضر الع��ب ن��ادي �حت��اد كلباء 
عي�ضى حممد جميل يف نف�س �لوزن 
�أمام العب نادي �ل�ضبيبة  �جلز�ئري 

�ضمري موىل .
�لفرق  مناف�ضات  �أم�����س  ج��رت  وق��د   
�لثالثاء  �ل��ي��وم  �ل��ب��ط��ول��ة  وت��خ��ت��ت��م 
ت�ضهد  �ل���ت���ي  �الأ����ض���ب���ال  مب��ن��اف�����ض��ات 
�أنديتنا..  العبي  م��ن  ع��دد  م�ضاركة 
ي���ذك���ر ب�����اأن ب��ع��ث��ة ج�����ودو �الإم�������ار�ت 
�ل�ضجو�ين  ج��ا���ض��م  حم��م��د  ي��ر�أ���ض��ه��ا 
�مل�ضاعد ع�ضو �الحتاد  �لعام  �الأم��ني 
�ل��ع��رب��ي ل��ل��ج��ودو وت��ك��ون��ت م��ن 14 
الع���ب���ا م���ن خم��ت��ل��ف �الأن����دي����ة وهم 
وعلي  �لنقبي  و�ضعيد  جمعة  ح��ارب 

ح�����ض��ن �ل���درم���ك���ي وع��ي�����ض��ى حممد 
ج���م���ي���ل و�أح������م������د ج����ا�����ض����م ،ر������ض����د 

وعبد�هلل  في�ضل  وز�ي����د  �حل��و���ض��ن��ي 
�ل��رح��م��ن حمو  وع��ب��د  ح���ارب  �ضعيد 

حمو  وع���ب���د�هلل  �ل�ضام�ضي  و���ض��ع��ي��د 
وعبد  مبارك  و�ضعيد  �ضامل  ،في�ضل 

�الأجهزة  ب��ج��ان��ب  �ل�����ض��ي��د  �ل��رح��م��ن 
�لفنية و�الإد�رية.

اإ�ضبيلية يتعاقد مع املك�ضيكي ف�ضية جلودو الإمارات يف البطولة العربية بتون�س
ت�ضيت�ضاريتو 

خافيري  �ملك�ضيكي  �مل��ه��اج��م  م��ع  ت��ع��اق��ده  �الإ���ض��ب��اين  �إ�ضبيلية  ن���ادي  �أع��ل��ن 
لثالثة  �أم�س، يف عقد  �الإنكليزي  هام  و�ضت  هرنانيز “ت�ضيت�ضاريتو” من 

�أعو�م.
�ىل  ه��ام  وو�ضت  �إ�ضبيلية  ناديا  “تو�ضل  بيان  يف  �الإ�ضباين  �ل��ن��ادي  وق��ال 
�إىل  “ت�ضيت�ضاريتو” م�ضري�  ب�  �ملعروف  �تفاق النتقال خافيري هرنانديز 

�أن “�ملهاجم وقع عقد� لثالث �ضنو�ت«.
�لفرن�ضي  �ن�ضمام  بعد  �أ�ضا�ضيا  �للعب  يف  هرنانديز  حظوظ  وتر�جعت 

�ضيبا�ضتيان هالري من �ينرت�خت فر�نكفورت يف متوز-يوليو �ملا�ضي.
�ل�ضكر �ىل  �ل��ن��ادي توجيه  “يود  فيه  ج��اء  بيانا  ف��اأ���ض��در  ه��ام  و���ض��ت  �أم���ا 

ت�ضيت�ضاريتو مل�ضاهمته ويتمنى له �الأف�ضل يف م�ضريته �مل�ضتقبلية«.
مان�ض�ضرت  ن��ادي��ي  �أل���و�ن  ع��ن  �أي�ضا  د�ف��ع  �ل��ذي  ع��ام��ا(  وهرنانديز )31 
تاريخ  �أف�ضل هد�ف يف  �الأمل��اين، هو  وباير ليفركوزن  �الإنكليزي  يونايتد 

منتخب �ملك�ضيك، بر�ضيد 51 هدفا يف 108 مباريات.
ويعود هرنانديز بالتايل �ىل �لدوري �الإ�ضباين حيث لعب لريال مدريد 
�الأندل�ضي ال  للنادي  �لهجومي  و�ضيعزز �خلط   ،2015-2014 مو�ضم 
�ضيما بعد رحيل �لفرن�ضي و�ضام بن يدر �ىل موناكو، وبابلو �ضار�بيا �ىل 

باري�س �ضان جرمان.
لوبيتيغي  جولن  �ل�ضابق  �إ�ضبانيا  منتخب  م��درب  بقيادة  �إ�ضبيلية  وحقق 
مبار�تني  يف  بفوزه  ��ضبانيا  بطولة  من  �جلديد  �ملو�ضم  يف  جيدة  بد�ية 

وتعادله يف و�حدة، يف �ملر�حل �لثالث �الوىل.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 ُتغادر فجر يوم غد �الأربعاء عرب مطار دبي �لدويل بعثة منتخبنا �لوطني 
��ضتعد�د�ً  كو�الملبور  �ملاليزية  �لعا�ضمة  �إىل  متوجهة  �لقدم  لكرة  �الأول 
ملو�جهة منتخب ماليزيا يوم 10 �ضبتمرب �جلاري با�ضتاد بوكيت جليل 
�ضمن �جلولة �الأوىل من �لت�ضفيات �مل�ضرتكة �ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س 
2023 حل�ضاب �ملجموعة �ل�ضابعة  �آ�ضيا  2022 ونهائيات كاأ�س  �لعامل 

�لتي ت�ضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند و�إندوني�ضيا 
.

علي    : هم  العباً   26 �لوطني  منتخبنا  قائمة  وت�ضم 
خ�ضيف ، �ضامل ر��ضد ، خليفة �حلمادي ، خلفان مبارك 
 ، �لعطا�س  ، حممد  ، عمر عبد�لرحمن  ، علي مبخوت 
، حمد�ن  �ل�ضام�ضي  �لعامري ) �جلزيرة ( حممد  ز�يد 
 ) �لوحدة   ( ، خليل �حلمادي  برغ�س  ، حممد  �لكمايل 
خالد عي�ضى ، حممد �ضاكر ، �أحمد برمان ، بندر �الإحبابي 
) �لعني ( �حل�ضن �ضالح ، ماجد �ضرور ) �ل�ضارقة ( وليد 
عبا�س ، �إ�ضماعيل �حلمادي  ) �ضباب �الأهلي دبي ( حبيب 
، جا�ضم يعقوب ) �لن�ضر ( علي  �أحمد  ، طارق  �لفرد�ن 

�ضالح ، علي �ضاملني ) �لو�ضل ( ح�ضن �ملحرمي ) بني يا�س ( .
�لبحرين خا�س خالله  يف مملكة  خارجياً  مع�ضكر�ً  �أق��ام  �الأبي�س  وك��ان 
و�نتهت  �لدومينيكان  جمهورية  منتخب  �أم��ام  �الأوىل  وديتني  مبار�تني 
�إبر�هيم ) هدفني (  �أه��د�ف نظيفة �ضجلها خليل  باأربعة  بفوز منتخبنا 
وبندر �الإحبابي وجا�ضم يعقوب ، فيما فاز يف �ملبار�ة �لثانية على منتخب 
�ضريالنكا بخم�ضة �أهد�ف مقابل هدف جاءت عن طريق علي مبخوت ) 

. �ضالح  وعلي  برمان  و�أحمد   ) �أهد�ف   3
�ملبار�تني  ع��ل��ى خ��و���س  م��ارف��ي��ك  ف���ان  ملنتخبنا  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  وح��ر���س 
بت�ضكيلتني خمتلفتني بهدف منح �لفر�ضة �أمام �أغلب �لالعبني للوقوف 
على م�ضتوياتهم وجاهزيتهم �لفنية و�لبدنية قبل خو�س خو�س غمار 

�لت�ضفيات .

اإ�ضماعيل را�ضد : مع�ضكر البحرين حقق اأهدافه
مع�ضكر  ع��ن  ر���ض��اه  �الأول  �لوطني  منتخبنا  مدير  ر����ض��د  �إ�ضماعيل  �أب���دى 
موؤكد�  �ملنامة،   �لبحرينية  بالعا�ضمة  �الأول  �أم�س  �ختتم  �ل��ذي  �ملنتخب 
�الأبي�س  و�أ�ضهم يف رفع درج��ة جاهزية جنوم  �ملطلوبة  �الأه��د�ف  �أن��ه حقق 

للمرحلة �الأوىل من �لت�ضفيات.
�الأبي�س  �أن  �إىل  م�ضري�  �لبحرين،  مع�ضكر  ف��و�ئ��د  ر����ض��د  �إ�ضماعيل  وع��دد 
�لعام  �مل�ضتوى  �مل��درب على  �إعد�ديتني وقف من خاللهما  خا�س جتربتني 

للمنتخب و�طماأن على جاهزية �لعنا�ضر 
�ملختارة، كما �أ�ضهمت �لتجربتان يف ك�ضف 
�لتي  �مل��ه��م��ة  �لفنية  �الأم����ور  م��ن  �ل��ك��ث��ري 
�لفرتة  يف  عليها  �لفني  �جل��ه��از  �ضيعمل 
وتعزيز  �ل�ضلبيات  لعالج  بال�ضعي  �ملقبلة 
�الإيجابيات حتى يظهر �ملنتخب بال�ضورة 

�ملطلوبة ويحقق هدفه يف �لت�ضفيات.
ولفت مدير �ملنتخب �إىل �أن �ملع�ضكر �ضهد 
�ل��ع��ن��ا���ض��ر �جلديدة  م�����ض��ارك��ة ع���دد م���ن 
للمنتخب  �ن�ضمو�  �لذين  �لالعبني  من 
�لالعبني  �أن هوؤالء  �الأوىل، مبينا  للمرة 

�ل�ضباب قدمو� �نف�ضهم ب�ضورة جيدة تب�ضر مبيالد جيل جديد من �ملو�هب 
�لتي �ضتعزز ت�ضكيلة �الأبي�س كثري� يف �مل�ضتقبل �لقريب. 

للم�ضاركة  �لرحمن  عبد  عمر  �لالعب  ع��ودة  عن  ر��ضد  �إ�ضماعيل  وحت��دث 
جمدد� مع �ملنتخب بعد فرتة غياب طويلة ب�ضبب �الإ�ضابة، معترب� م�ضاركته 
و�حدة من �أهم �ملكا�ضب �لتي حتققت خالل فرتة �ملع�ضكر، م�ضيفا �أن �جلهاز 
�لفني �طماأن على جاهزية �لالعب وقدرته على �مل�ضاركة يف �ملرحلة �ملقبلة 

لي�ضهم مع زمالئه يف قيادة �الأبي�س للتاأهل عرب �لت�ضفيات �مل�ضرتكة.
�لعالية  �لدرجة  �لالعبني على  بكل  باالإ�ضادة  �ملنتخب حديثه  وختم مدير 
�أدو�  من �الن�ضباط و�اللتز�م �لتي متيز بها �ملع�ضكر، و�لروح �لعالية �لتي 
للجهازين  �ضكره  ��ضماعيل  قدم  كما  �الإع��د�دي��ة،  و�ملباريات  �لتدريبات  بها 
�ملع�ضكر،  خالل  مميز  عمل  من  قدموه  ما  على  للمنتخب  و�لفني  �الد�ري 

متمنيا �أن تكلل م�ضاعي �جلميع بالنجاح و�أن يحقق منتخبنا �آمال وتطلعات 
�جلماهري �لريا�ضية.

خالد عي�ضى : اأجواء مع�ضكر البحرين كانت مميزة والوجوه ال�ضابة مك�ضب
��ضتفادة �لالعبني  �أكد خالد عي�ضى حار�س مرمى منتخبنا �لوطني �الأول 
�لق�ضوى من �ملع�ضكر �لذي ��ضت�ضافته �لعا�ضمة �لبحرينية �ملنامة، م�ضري�ً 
كانت  �ملع�ضكر  �ضادت  �لتي  �ملميزة  و�الأج���و�ء  �الحتياجات  كل  توفر  �أن  �إىل 

م�ضيد�ً   ، جن���اح���ه  يف  �ل��رئ��ي�����س  �ل�����ض��ب��ب 
ب��ذل��ه �جلهاز�ن  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري  ب��اجل��ه��د 
�لظروف  ك��ل  تهيئة  يف  و�الإد�ري  �لفني 
�مل���ط���ل���وب���ة ل��ي��ح��ق��ق �مل��ع�����ض��ك��ر �الأه�������د�ف 
�ملنتخب  جت��ه��ي��ز  يف  وي�����ض��ه��م  �مل��ر���ض��وم��ة 
الفتاً  �لت�ضفيات،  م��ن  �الأوىل  للمرحلة 
ومل  و�جتهاد  بجد  عمل  �جلميع  �أن  �إىل 
منتخب  خدمة  �ضبيل  يف  جهد�ً  ي��دخ��رو� 

�لوطن.
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �أن  عي�ضى  خ��ال��د  وق����ال 
ت��ت��ط��ل��ب �مل����زي����د م����ن �ل���ع���م���ل م����ن �أج����ل 

مو��ضلة �الإعد�د حتى يكون �الأبي�س يف �مل�ضتوى �لذي تنتظره �جلماهري، 
و�عد�ً بتقدمي كل ما ميلك من �أجل رفع ر�ية كرة �لقدم �الإمار�تية، م�ضري�ً 
�إىل �أن �لالعبني كلهم عزمية و�إ�ضر�ر ليح�ضنو� متثيل �لوطن وعك�س �ضورة 

م�ضرفة عن كرة �لقدم �الإمار�تية.
�أد�هما  �للتني  �الإعد�ديتني  �لتجربتني  عن  �الأبي�س  عرين  حامي  وحتدث 
حيث  �ملرجوة،  �لفنية  �لفائدة  حققتا  �أنهما  مبيناً  �ملع�ضكر،  خالل  �ملنتخب 
�أتاح  �لفني  �جلهاز  �أن  م�ضيفاً  �لالعبني،  من  كبري  ع��دد  م�ضاركة  �ضهدتا 

فر�ضة �مل�ضاركة ملعظم �لعنا�ضر.
�الأول  للمنتخب  �ن�ضمو�  �لذين  �ل�ضباب  بالالعبني  عي�ضى  خالد  ورح��ب 
�لقد�مى  زمالئهم  م��ن  �ل��ع��ون  ك��ل  �ضيجدون  �أن��ه��م  م��وؤك��د�ً  �الأوىل،  للمرة 
�أ�ضحاب �خلربة، معرباً عن تفاوؤلة باأن يقدم هوؤالء �ل�ضباب �الإ�ضافة �لفنية 

�الإعد�دية،  و�مل��ب��اري��ات  �لتدريبات  يف  �جليد  بظهورهم  م�ضيد�ً  �ملطلوبة، 
متمنياً لهم �لتوفيق مع �الأبي�س.

علي �ضالح: اأتطلع لظهور مميز يف اأول م�ضاركة ر�ضمية مع الأبي�س
�أو�ضح �لالعب �ل�ضاب علي �ضالح، �ملن�ضم حديثاً �إىل �ملنتخب �لوطني �الأول، 
�الأبي�س،  مع  له  منتظرة  ر�ضمية  م�ضاركة  �أول  يف  لظهور مميز  يطمح  �أن��ه 
�جلهاز  �قناع  �أج��ل  من  ميلك  ما  �أف�ضل  تقدمي  على  �ضيحر�س  �أن��ه  مبيناً 
�لفني، معرباً عن �أمله يف تقدمي ما يفيد �ملنتخب وي�ضهم 
�مل�ضرتكة  �لت�ضفيات  خ��الل  �ملطلوبة  �لنتائج  حتقيق  يف 
2023 ونهائيات كاأ�س  �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل  �ملوؤهلة 

�آ�ضيا 2023 .
على  ح�ضوله   ،2000 يناير  يف  �مل��ول��ود  �ضالح  و�ع��ت��رب 
فر�ضة متثيل منتخب بالده يف هذه �ل�ضن �ل�ضغرية وهو 
يف بد�ية م�ضو�ره �لكروي  �ضرفاً ال يد�نى و�أمر�ً يبعث على 
جد�رته  لتاأكيد  �جلهد  من  مزيد  لبذل  ويدفعه  �لفخر، 
ب��ال��ت��و�ج��د يف ق��ائ��م��ة و�ح�����دة م���ع الع��ب��ني ك��ب��ار و�ضعو� 
ب�ضمتهم يف تاريخ كرة �لقدم �الإمار�تية، و�عد�ً باأن يكون 
�الأبي�س، ويقدم كل ما ميلك  جندياً خمل�ضاً يف �ضفوف 

من �أجل وطنه ومنتخب بالده.
وك�ضف علي �ضالح عن طموحاته يف �ملو�ضم �ملقبل �لذي ي�ضعى من خالله 
ملو��ضلة �لتاألق وحتقيق �جناز�ت جديدة  مع �ملنتخب و�لنادي، م�ضري�ً �إىل 
�أن ح�ضوله على جائزة �أف�ضل العب �ضاعد يف �لدوري �الإمار�تي يف �ملو�ضم 
�أكرب للعمل على تطوير م�ضتو�ه �أكرث، و�عترب �ضالح  �ملا�ضي، منحه د�فعاً 

�الختيار للمنتخب �الأول نقطة حتول مهمة يف م�ضريته �لريا�ضية.
وقال: “�لدخول �إىل قائمة �الأبي�س حملني م�ضوؤولية �أكرب، وو�ضعني �أمام 
�أن �أكون د�ئماً يف �ملوعد، و�ن  �أن �أكون على قدره، �أعدكم  حتد كبري �أمتنى 

�أقاتل من �أجل منتخبنا بكل ما �أملك من قوة« .
وكان �لالعب �ل�ضاب �ضارك بديال يف مبار�ة جمهورية �لدومينيكان،  فيما 

�ضارك  �أ�ضا�ضيا �أمام �ضريالنكا و�ضجل هدفاً مبهارة عالية .

ا�ضتعدادًا ملواجهة ماليزيا يوم 10 �ضبتمرب

بعثة منتخبنا الوطني ُتغادر اإىل كوالملبور فجر الأربعاء 

 2008 ع��ام  �ضبتمرب  م��ن  �ل��ث��اين  يف 
نادي  ملكية  �نتقال  ع��ن  �الإع���الن  مت 
جمموعة  �إىل  ���ض��ي��ت��ي  م��ان�����ض��ي�����ض��رت 
�أبوظبي �ملتحدة لال�ضتثمار و�لتطوير، 
11 عاما �م�س على تلك  وبعد مرور 
�إىل  �ل���ق���ر�ر  �أدى ه���ذ�  �مل��ن��ا���ض��ب��ة ف��ق��د 
�لقدم  ك��رة  يف  بالكامل  �مل�ضهد  تغري 
ليج”  �لربمييري   “ ويف  �الإجنليزية، 

ويف �لكرة �الأوروبية ب�ضكل عام.
وبف�ضل  ع��ام��ا   11 �ل�����  م����رور  وب��ع��د 
�ضمو  قبل  م��ن  �ل�ضديدة  �لتوجيهات 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  م��ن�����ض��ور  �ل�����ض��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
�ملحرتفة  و�الإد�رة   ، �لرئا�ضة  ���ض��وؤون 
�ل�ضوقية حاليا  جتاوزت قيمة �لنادي 
ال  كانت  �أن  بعد   - دوالر  مليار   2.2
200 مليون دوالر - و�أ�ضبح  تتعدى 
“ �ملان �ضيتي “ �أكرب و�أهم ناد يف �لكرة 
�الإجنليزية و�الأكرث تتويجا باالألقاب 
خ����الل �ل�������ض���ن���و�ت �ل��ع�����ض��ر �الأخ������رية، 
�الأندية  جميع  م��ن  �لوحيد  و�ل��ن��ادي 
�مل��ح��رتف��ة �الإجن���ل���ي���زي���ة �ل�����ذي حقق 
�لرباعية �ملو�ضم �ملا�ضي وهي �لدوري 
�خلريية  و�لكاأ�س  �ملحليني  و�لكاأ�ضني 
“ �ل�ضوبر”، و�أ�ضبح و�حد� من �أهم 5 
ق�ضة  فهو  وبالتايل  �لعامل،  يف  �أندية 
جناح مالية و�إد�رية وريا�ضية بامتياز 

عنو�نها �أبوظبي.
حقق   .. ف���ق���ط  ع���ام���ا   11 ف���خ���الل 
�الألقاب  من  �ضيتي  مان�ضي�ضرت  ن��ادي 
حيث  ت��اري��خ��ه  ط����و�ل  يحققه  مل  م��ا 
بطولة   12 �ضيتي  �مل���ان  ر���ض��ي��د  ك���ان 
ع���ام���ا منذ   128 م�����د�ر  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
و�ليوم   ،1880 يف  تاأ�ضي�ضه  ت��اري��خ 
13 لقبا  11 عاما ح�ضد  �ل�  وخ��الل 
 2019 ع��ام  �أل��ق��اب فقط يف   4 منها 
ه��ي �ل����دوري �مل��م��ت��از وك��اأ���س �لر�بطة 
�الإجنليزي  �الحت��اد  وك��اأ���س  �ملحرتفة 
و�ل������درع �خل���ريي���ة �ل��ت��ي ج��م��ع��ت بني 
�لثاين  �ملركز  و�ضاحب  �ل��دوري  بطل 
�لفريق  ه��و  لي�ضبح  ليفربول”   “
�مل��ح��ت��ك��ر ل��ك��ل �ل��ب��ط��والت ع��ن جد�رة 

و��ضتحقاق.
وم����ع ب���د�ي���ة ح��ق��ب��ة �أب���وظ���ب���ي د�خ���ل 

م��ان�����ض��ي�����ض��رت ����ض���ي���ت���ي ك������ان �ل���ه���دف 
وي�ضبح  �ل��ف��ري��ق  يتطور  �أن  �ل��و����ض��ح 
وكانت  �الإ�����ض����ب����اين،  ب��ر���ض��ل��ون��ة  م��ث��ل 
ه���ن���اك ت���وج���ه���ات م����ن �ل���ب���د�ي���ة ب����اأن 
�لالعبني  �أف�����ض��ل  �ضي�ضرتي  �ل��ن��ادي 
وي�ضخ  �مل��درب��ني  �أف�ضل  م��ع  ويتعاقد 
حتويل  م�ضرية  يف  كبرية  ��ضتثمار�ت 
�لنادي �إىل كيان عمالق، وخالل هذه 
�خلا�س  �مللعب  تو�ضعة  مت��ت  �ل��ف��رتة 
�ألف متفرج،   55 لي�ضتوعب  بالفريق 
م��ارك هيوز يف عام  �إقالة مدربه  ومت 
2009 عندما مل يكن على م�ضتوى 
�ل���ط���م���وح، وح��ي��ن��ه��ا مت �ل��ت��ع��اق��د مع 
�مل��ع��روف روبريتو  �الإي���ط���ايل  �مل����درب 
وعندما   2013 ع��ام  ويف  مان�ضيني، 
متت �إقالته لل�ضبب نف�ضه وهو “عدم 
تتويجه  “ رغ����م  �الأه��������د�ف  حت��ق��ي��ق 
بعد  �ل�ضابق  �ملو�ضم  �ل��دوري يف  بلقب 
�لبطوالت  ع���ن  غ��ي��اب ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
�ال�ضتغر�ب  عالمات  وكانت  و�الألقاب 
�أي��ن يريد هذ� �لنادي  �أك��رب ملعرفة .. 

�أن ي�ضل بال�ضبط.
�الأوىل،  �لع�ضر  �ل�ضنو�ت  م��رور  وبعد 
تغريت  �ملتو�لية،  �الإجن���از�ت  وحتقيق 
�أهد�ف مان�ضي�ضرت �ضيتي �عتبار� من 
�مل��و���ض��م �مل��ا���ض��ي حت���ت ق���ي���اده مدربه 
�الإ�ضباين بيب جو�رديوال، حيث �أ�ضبح 
و�لو�ضول  بر�ضلونة  جت���اوز  يف  يفكر 
�مل�ضتوى  ع���ل���ى  و�ح�������د  �ل����رق����م  �إىل 

�لعاملي خالل �ل�ضنو�ت �لع�ضر �ملقبلة، 
�ضعبية  �رت��ف��ع��ت  ق���د  �أن�����ه  خ�����ض��و���ض��ا 
�مل�ضتوى  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي وج��م��اه��ريي��ت��ه 
ومتابعي  جمهور  �أ�ضبح  حيث  �لعاملي 
مان �ضيتي على في�ضبوك 41 مليونا، 
و9 م��الي��ني ع��ل��ى ح�����ض��اب ت��وي��رت، يف 
�لوقت نف�ضه �لذي تعددت فيه �للغات 
ليقدم  �الإل��ك��رتوين  ملوقعه  �لر�ضمية 
على  نو�فذه  ويفتح  للجميع  خدماته 
و�الإجنليزية  �لعربية  باللغات  �لكون 
و�ال�ضبانية،  و�ل�ضينية  و�لفرن�ضية 
وه���و �الأم�����ر �ل����ذي ���ض��اه��م يف حتقيق 
حول  �ضعبيته  يف  هائلة  نوعية  قفزة 

�لعامل.
�لكرة  قمة  �إىل  لل�ضعود  طريقه  ويف 
�الإجنليزية جنح مان�ضي�ضرت �ضيتي يف 
حتقيق �لعديد من �الأرقام �خلا�ضة به 
و�لتي ي�ضعب على �الآخرين حتطيمها 
ومن تلك �الأرقام �أنه �أ�ضبح �أول فريق 
�ل����ك����رة �الإجن���ل���ي���زي���ة ي��ج��م��ع بني  يف 
�لدوري وكاأ�س �الحتاد وكاأ�س �لر�بطة 
“�خلريية” يف مو�ضم  �ل�ضوبر  وكاأ�س 
�الأندية  �ن�ضم لقائمة  �أنه  و�حد، كما 
�ملتوجة بلقبي �لدوري وكاأ�س �الحتاد 
يف مو�ضم و�حد وهي غرميه �لتقليدي 
مر�ت”   3 “ ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ض��ي�����ض��رت 
وبري�ضتون  مر�ت”،   3 و�أر�ضنال” 
وتوتنهام  فيال  و�أ���ض��ت��ون  �إي��ن��د  ن���ورث 
وبالن�ضبة  وت�����ض��ي��ل�����ض��ي.  ول��ي��ف��رب��ول 

جل��م��اه��ري م��ان�����ض��ي�����ض��رت ���ض��ي��ت��ي فقد 
“�لربمييري  يف  �لفرحة  �إليها  ع��ادت 
�الإجن�����از الأول  ليج” وت���ذوق���ت ط��ع��م 
44 عاما وحت��دي��د� يف عام  م��رة منذ 
باللقب  �لفريق  فاز  عندما   2012
يف ه��ذ� �ملو�ضم، وم��ن �الجن���از�ت �لتي 
�أن���ه وم��ن��ذ عام  �أي�����ض��ا  حققها �ل��ن��ادي 
2009 مل يخرج �ل�”مان �ضيتي” من 
على  �ملناف�ضة  يف  �لقمة  م��رب��ع  د�ئ���رة 
�لدوري �الإجنليزي حتى �الآن، �إال �أنه 
�أحرز �ملركز �لر�بع يف مو�ضم 2016، 
بلقب  �الأكرث تتويجا  �لفريق  �أنه  كما 
�ل���دوري �الإجن��ل��ي��زي خ��الل �ل�ضنو�ت 
�ل��ع�����ض��ر �الأخ�����رية “ 4 �أل���ق���اب “ مبا 
ف��ر���س و�ق��ع��ا ج��دي��د� ع��ل��ى �للعبة يف 
بريطانيا وهي و�حدة من �أهم �لقالع 
�ل��ع��امل، وم��ع كتابة هذه  �ل��ك��روي��ة يف 
ملان�ضي�ضرت  يح�ضب  �ل��ي��وم  �ل�����ض��ط��ور 
على  مكانته  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  �أن���ه  �ضيتي 
بقرعة  جمموعتها  يف  �الأن��دي��ة  ر�أ����س 
�ملايل  �مل�ضتوى  وعلى  �الأبطال.  دوري 
ف��ق��د ر���ض��دت وك��ال��ة �أن���ب���اء �الإم�����ار�ت 
للنادي  �ملالية  �الإي��ر�د�ت  “ �أن  “ و�م 
عام  دوالر  مليون   28 �ل���  تتجاوز  مل 
تالم�س  �الآن  �أ�ضبحت  وقد   ،2007
�ضمن  ليكون  دوالر  مليون   600 �ل��� 
�لعامل  يف  �لريا�ضية  �لكيانات  �أق��وى 
م��ع ك��ل م��ن ري���ال م��دري��د وبر�ضلونة 

ومان�ضي�ضرت يونايتد وبايرن ميونيخ

مان�ضي�ضرت �ضيتي.. ق�ضة جناح عمرها
 11 عاما عنوانها »اأبوظبي طريق املجد«

مينحها  �لتي  �ل��ع��امل  يف  الع��ب  �أف�ضل  ج��ائ��زة  على  �ملناف�ضة  �نح�ضرت 
مي�ضي  ليونيل  �الأرجنتيني  ب��ني  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���دويل  �الحت���اد  �ضنويا 
و�لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو و�لهولندي فريجيل فان د�يك، بح�ضب 

ما �أعلن �لفيفا �أم�س .
و�ضتمنح �جلائزة يف �حلفل �ل�ضنوي جلو�ئر �الحتاد، و�ملقرر هذ� �لعام يف 

مدينة ميالنو �الإيطالية يف 23 �أيلول-�ضبتمرب �حلايل.
قادة  فيها  ي�ضارك  ت�ضويت  عملية  خ��الل  م��ن  �لفائز  �ختيار  وي��ت��م 

�ل�ضحافيني  �ىل  �إ���ض��اف��ة  وم��درب��ي��ه��ا،  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات 
و�مل�ضجعني.

قد  �الإن��ك��ل��ي��زي،  ليفربول  الع��ب  �لهولندي  وك��ان 
�الإ�ضباين  بر�ضلونة  قائد  مي�ضي  على  تفوق 

�الإيطايل،  يوفنتو�س  جن��م  ورون���ال���دو 
�أف�ضل الع��ب يف حفل  ج��ائ��زة  بنيل 

�الأوروب���ي )ويفا(  جو�ئز �الحت��اد 
�الأ�ضبوع �ملا�ضي.

ر�ئعا  مو�ضما  د�ي��ك  ف��ان  و�خترب 
�أح���رز معه لقب  �ذ  ل��ي��ف��رب��ول،  م��ع 

دوري �أبطال �أوروبا، و�ضاهم يف قيادته 
الح��ت��الل �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف �ل���دوري 
فقط  نقطة  بفارق  �ملمتاز  �الإنكليزي 

خلف مان�ض�ضرت �ضيتي.
كما �ختري �أف�ضل العب يف �لدوري �ملحلي 

مد�فع  �أول  لي�ضبح   ،2019-2018 ملو�ضم 
يفوز بها منذ جون تريي مع ت�ضل�ضي عام 2005.

مع  �الأوروب���ي���ة  �ل�ضوبر  �ل��ك��اأ���س  لقب  �لهولندي  �أح���رز  كما 
ليفربول على ح�ضاب ت�ضل�ضي بركالت �لرتجيح، �إ�ضافة �ىل 

قيادته منتخب هولند� ليكون و�ضيف بطل �لن�ضخة �الأوىل من 
دوري �الأمم �الوروبية.

�الأمريكيتان  وه��ن  �الف�ضل  لقب  على  الع��ب��ات  ث��الث  و�ضتتناف�س 
بلقب مونديال فرن�ضا  توجتا  �للتان  و�أليك�س مورغان  ر�بينوي  ميغان 
ليون  ن��ادي  العبة  برونز  لو�ضي  و�الإنكليزية  �ل�ضيف،  ه��ذ�   2019

�لفرن�ضي.
ب��ي��ك��ر )ليفربول(،  �أل��ي�����ض��ون  �ل���رب�زي���ل���ي  �مل��ن��ت��خ��ب  وي��ت��ن��اف�����س ح��ار���ض��ا 
�ضتيغن  ت��ري  �أن���دري  م���ارك  و�الأمل����اين  �ضيتي(،  )مان�ض�ضرت  و�إي��در���ض��ون 
نالها  �ألي�ضون  باأن  علما  مرمى،  حار�س  �أف�ضل  جائزة  على  )بر�ضلونة( 

من �الحتاد �الأوروبي.
�لدوري  �أف�ضل مدرب بني ثالثة ميار�ضون مهنتهم يف  لقب  و�نح�ضر 
�الإن��ك��ل��ي��زي وه���م �الأمل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب )ل��ي��ف��رب��ول(، �الإ���ض��ب��اين بيب 
بوكيتينو  م��اوري�����ض��ي��و  و�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ضيتي(  )مان�ض�ضرت  غ���و�ردي���وال 

)توتنهام(.
�أما جائزة �أف�ضل مدرب ملنتخب �ضيد�ت فيتناف�س عليها مدرب �نكلرت� 

هولند�  وم��درب��ة  �إيلي�س  جيل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وم��درب��ة  نيفيل،  فيل 
�ضارينا فيغمان.

�ل�����ض��ي��د�ت حلر��ضة  ف��ئ��ة  �مل��ن��اف�����ض��ة يف  وت��ن��ح�����ض��ر 
)باري�س  �أندلر  كري�ضتيان  �لت�ضيلية  بني  �ملرمى 
�ل�����ض��وي��دي��ة ه��ي��دف��ي��غ ليندهال  ���ض��ان ج���رم���ان(، 
فان  �ضاري  و�لهولندية  )ت�ضل�ضي-فولف�ضبورغ(، 

فينند�ل )�أر�ضنال-�تلتيكو مدريد(.
�أجمل  �ضاحب  تكافئ  �لتي  بو�ضكا�س  جائزة  �م��ا 
ه����دف، ف��ان��ح�����ض��ر �ل��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا، ب���ني هدف 
و�لكولومبي  بيتي�س،  ريال  مي�ضي يف مرمى 
خو�ن فرناندو كوينتريو العب ريفر باليت 
كلوب،  ر����ض��ي��ن��غ  م���رم���ى  �الرج��ن��ت��ي��ن��ي يف 
و�ملجري د�نيال ت�ضوري من ديربي�ضن يف 

مرمى فرن�ضفارو�س.
و�ن���ح�������ض���رت ج����ائ����زة �مل�����ض��ج��ع��ني بني 
�لرب�زيلية �ضيليفا غريكو �لتي كانت 
ت�ضرح البنها �لكفيف �ضري مباريات 
فريقه �ملف�ضل باملري��س، و�أن�ضار 
نهائيات  يف  ه��ول��ن��د�  م��ن��ت��خ��ب 
ك���اأ����س �ل���ع���امل ل��ل�����ض��ي��د�ت يف 

مونديال فرن�ضا 2019.

فان دايك ورونالدو ومي�ضي 
يتناف�ضون على جائزة »فيفا«

اإ�ضماعيل 
را�ضد : 
مع�ضكر 

البحرين 
حقق اأهدافه

خالد عي�ضى : 
اأجواء مع�ضكر 
البحرين كانت 

مميزة والوجوه 
ال�ضابة مك�ضب

علي �ضالح : 
اأتطلع لظهور 
مميز يف اأول 

م�ضاركة ر�ضمية 
مع الأبي�س



ال�ضرطة الربيطانية تقع يف فخ الكعك
طلبت �ضرطة �ملو��ضالت �لربيطانية من عامة �لنا�س عند �ل�ضفر 
�نتهت  �أن  �مل�ضتقبل، بعد  �لتبا�س يف  �أي  ت�ضمية ب�ضائعهم، لتجنب 

مد�همة نفذتها يف مطار غاتويك جنوبي لندن، ب�ضكل حمرج.
فقد �أوقفت �ل�ضرطة جمموعة من �لعاملني يف مطعم بيتز�، كانو� 
ينقلون مكونات على �ضكل م�ضحوق �أبي�س معباأة يف �أكيا�س زرقاء 

مت و�ضعها يف حقيبة.
مثرية  تبدو  �الأبي�س  �مل�ضحوق  من  مبحتوياتها  �الأكيا�س  وكانت 
للريبة، �الأمر �لذي دفع �ل�ضرطة �إىل �العتقاد �أنها �كت�ضفت كمية 

كبرية من �ملخدر�ت، ح�ضبما ذكر موقع “�ضكاي نيوز«.
�لد�خلية  وز�رة  يف  م�����ض��وؤول��ون  فح�س  �الأك��ي��ا���س،  م�����ض��ادرة  وب��ع��د 
لي�ضت  م��ادة  �أن��ه  لهم  تبني  منه  وبالتحقق  �مل�ضحوق،  �لربيطانية 
�أن �ملادة  �أن��ه��ا م���ادة قانونية مت��ام��ا، و�أع��ل��ن��و�  حم��ظ��ورة، وت��اأك��دو� 

�مل�ضادرة يف �الأكيا�س ما هي �إاّل مكونات خا�ضة بكعكة نباتية.
عنا�ضر  ��ضتدعاء  “مت  �إن��ه  �لربيطانية  �ملو��ضالت  �ضرطة  وقالت 
�ل�ضرطة �إىل حمطة مطار غاتويك يف �ل�ضاعة 1.34 م�ضاء يوم 28 
25 كي�ضا حتتوي  �لعثور على حقيبة حتتوي على  �أغ�ضط�س، بعد 

على م�ضحوق جمهول«.
و�الختبار�ت،  �ال�ضتف�ضار�ت  “بعد عدد من  �أنه  �ل�ضرطة  و�أ�ضافت 
مت حتديد �أن هذه �الأكيا�س من �مل�ضحوق كانت عبارة عن مكونات 
و�إعادتها  �الأكيا�س  �الإف��ر�ج عن  �أنه مت  �إىل  نباتية”، م�ضرية  كعكة 
�إىل مالكها “�لذي وعد �ل�ضباط و�ملوظفني بتقدمي �ضريحة من 

�لكعكة لهم يف �ملقابل!«.

تخطى اأخطارا مرعبة.. وكادت 
تفتك به نحلة

تعر�س �ملغامر �لربيطاين �ل�ضهري بري غريلز، للدغة من نحلة، 
يف  كبرية  تورمات  �إىل  �أدى  مما  ل��ه،  جديد  برنامج  ت�ضوير  �أثناء 

وجهه وح�ضا�ضية كادت تفتك به.
�أثناء  ق��ارب  م��نت  على  ك��ان  غريلز  �أن  بريطانية،  �ضحف  وذك���رت 
بل�ضعة  نحلة  باغتته  عندما  لربناجمه،  �عتيادية  ت�ضوير  جل�ضة 

مميتة.
وظ���ه���رت ����ض���ور الح���ق���ة ت��ع��ر���س �مل��غ��ام��ر �ل���ربي���ط���اين مل���ا يعرف 
ب�”�ل�ضدمة �لتاأقية”، وهي ردة فعل حادة و�ضريعة ي�ضدرها جهاز 

�ملناعة، تنجم عن �لتعر�س ملادة مثرية للح�ضا�ضية.
تورمتا  �للتني  عينيه  يف  قوية  ل�ضربات  تعر�س  غريلز  �أن  وب��د� 

ب�ضكل كبري، حتى بات غري قادر على فتحهما.
�أظهر  بري  �إن  �ل�ضريع،  �أ���ض��رف على عالجه  �ل��ذي  �لطبيب  وق��ال 

جتاوبا �ضريعا مع �لعالج، رغم قوة �لل�ضعة.
�أخطار  �ل��ذي تخطى  �ملغامر  تق�ضي على  �أن  �لنحلة  ه��ذه  وك��ادت 
�أو  �ل�����ض��ام��ة  ب��رن��اجم��ه، مب��ا يف ذل���ك �حل��ي��و�ن��ات  �لطبيعة خ���الل 

�ملفرت�ضة ولدغاتها �أو ع�ضاتها مثل �الأفاعي و�لدببة.
برنامج  �ضديدة يف  �إىل ح�ضا�ضية  تعر�س  �لربيطاين  �لنجم  وكان 
�ضابق له، حيث �نفجرت تورمات يف وجهه بعد تعر�ضه �إىل ل�ضعات 

�أثناء حماولته �حل�ضول على ع�ضل من خلية نحل.
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العالقة بني الزواج وال�ضكتة الدماغية
يتزوج �لنا�س يف �لعادة حتى ينعمو� بحياة �جتماعية م�ضتقرة، لكن عالقات �الرتباط ال تنجح على �لدو�م، �إذ تتحول 

يف بع�س �الأحيان �إىل خطر د�هم على �ل�ضحة، وفق ما ك�ضفته در��ضات طبية.
وبح�ضب موقع “فريي ويل هيلث”، فاإن بع�س �الأ�ضخا�س ي�ضبحون �أقل عر�ضة لل�ضكتة �لدماغية، بف�ضل �لزو�ج، 

�أما �إذ� �أ�ضيبو� بها فاإنهم �ضرعان ما يتعافون ويعودون �إىل حياتهم �لطبيعية.
ويف �ملقابل، تنهار بع�س �لعالقات �لزوجية، فيدخل �ملنف�ضلون يف دو�مة من �حلزن و�لقلق قد توؤدي �إىل �الإ�ضابة 

بال�ضكتة �لدماغية، ورمبا �لوفاة ب�ضكل مفاجئ.
�أن �ملتزوجني يتماثلون لل�ضفاء من �ل�ضكتة �لدماغية على  2010، ك�ضفت �ضحيفة جمعية �لطب �الأمريكية،  ويف 

نحو �أف�ضل مقارنة بغريهم، ال�ضيما حني يكونون يف عالقة زوجية �ضعيدة حتيط بها �لرعاية.
ويف �ملقابل، ت�ضهد بع�س �لعالقات �لزوجية تغيري� �ضلبيا، بعد �إ�ضابة �أحد �لطرفني بال�ضكتة، الأن مرحلة ما بعد 
�لتعايف ال تكون �ضهلة، ويظل �ل�ضخ�س �لذي متاثل لل�ضفاء معر�ضا لالكتئاب وتقلب يف �ل�ضخ�ضية وفقد�ن للعطف 

وتز�يد لالإح�ضا�س بالغرية.
ويف در��ضة �ضويدية �ضابقة، تبني �أن �نتهاء �لعالقة �لزوجية يزيد عر�ضة �الإن�ضان لالإ�ضابة بال�ضكتة، الأن �ل�ضخ�ضني 

�ملنف�ضلني يعانيان �لوحدة و�لقلق و�حلزن يف كثري من �الأحيان.
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متارين يوغا ب�ضيطة للتخل�س من القلق
�أكرث حاالت �ل�ضحة �لعقلية �ل�ضائعة يف وقتنا هذ�، وذلك  يعدُّ �لقلق من 
مثل  �لعو�مل  من  �لكثري  عن  ع��ادة  تنجم  �لتي  �لنف�ضية  �ل�ضغوط  ب�ضبب 
�أعباء �حلياة �ملتز�يدة، و�ل�ضعور باخلوف من خطر ما. وقد يت�ضاحب �لقلق 

مع �ال�ضطر�ب و�الرتباك، ونوبات �لهلع و�ل�ضد�ع، وم�ضاكل يف �ملعدة. 
وقد �أورد موقع “ميرتو” �الإلكرتوين، جمموعة من متارين �ليوغا �لتي 

ت�ضاعد يف �لتخفيف من �أعر��س �لقلق، على �لنحو �لتايل: 
 - و�ضعية �جلنني: �جل�ضي على ركبتيك، بحيث يلت�ضق فخذيك ببطنك، 
�إىل �الأم��ام حتى يالم�س جبينك �الأر���س، �بقي على هذه  وم��دي ذر�عيك 

�لو�ضعية ملدة خم�س دقائق ومن ثم تنف�ضي بعمق ملدة دقيقتني. 
 - و�ضعية �جل�ضر: �بدئي باال�ضتلقاء على ظهرك، ومن ثم �رفعي �جلزء 
لدقيقتني  �لو�ضعية  �بقي على هذه  تدريجي،  ب�ضكل  �الأو�ضط من �جل�ضم 
�أنفا�س عميقة  �إىل و�ضعية �ال�ضتلقاء، خذي عدة  �أعيدي ج�ضمك  ومن ثم 

وكرري �لو�ضعية لعدة مر�ت. 
 - و�ضعية �جلد�ر: لنبد�أ باال�ضتلقاء على �لظهر و�القرت�ب باجلزء �ل�ضفلي 
من �جل�ضم من �جلد�ر، ومن ثم رفع �لقدمني ب�ضكل م�ضتقيم �إىل �الأعلى. 

ميكن �لبقاء على هذه �لو�ضعية ملدة خم�س دقائق و�أخذ �أنفا�س عميقة. 

الدمنارك تن�ضم لدول »حظر الأفيال يف ال�ضريك«
تتجه �لدمنارك �إىل �إحالة �آخر 4 �أفيال عاملة يف عرو�س �ل�ضريك يف �لبالد 
�إىل �لتقاعد، �أ�ضوة بالعديد من �لدول �لتي حتظر ��ضتخد�م هذه �حليو�نات 

�لربية يف �ل�ضريك.
وقال وزير �لتغذية و�لزر�عة وم�ضائد �الأ�ضماك �لدمناركي موغن�س ين�ضن، 
�ل�ضبت، �إن بالده تعتزم �ضر�ء �آخر 4 �أفيال م�ضتخدمة يف عرو�س �ل�ضريك 

الإف�ضاح �ملجال �أمامها للتقاعد.
ي��اأت��ي ق��ر�ر �ل��وزي��ر قبل تقدمي  “فر�ن�س بر�س”،  مل��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة  ووف��ق��ا 
�لذي يعد  �ل�ضريك،  ��ضتخد�م �حليو�نات �لربية يف  م�ضروع قانون يحظر 

ن�ضاطا مثري� للجدل يف كثري من �لدول �لغربية.
بحيو�نات  �ال�ضتعانة  على  كثرية  �ضو�بط  ت�ضع  �ل��دمن��ارك  �أن  �إىل  ي�ضار 
و�أ�ضود  باالأفيال  باال�ضتعانة  �إال  ي�ضمح  ال  حيث  �ل�ضريك،  عرو�س  يف  برية 
تقدمي  يتم  �أن  �ملنتظر  وم��ن  �لعرو�س.  ه��ذه  يف  �لوح�ضية  و�حلمر  �لبحر 
م�ضروع قانون يهدف �إىل �حلظر �لكامل للحيو�نات �لربية يف �ل�ضريك مع 
�لتغذية. ووفقا للمخطط،  بيان وز�رة  �لربملان جل�ضاته، بح�ضب  ��ضتئناف 
�ضتدفع �حلكومة �لدمناركية حو�يل 11 مليون كرونة، �أي ما يعادل 1.62 
�أ�ضماء  عليها  يطلق  �لتي  �الأرب��ع��ة،  �لفيلة  على  لال�ضتحو�ذ  دوالر،  مليون 
يعرف  مل  �الآن،  وحتى  و”جيني«.  و”جونغا”  و”الر�”  “ر�مبوالين” 
بعد �لعنو�ن �ملقبل لهذه �الأفيال لكن يعتقد �أنه �ضيكون يف على �الأرجح يف 

و�حدة من حد�ئق �حليو�نات يف �لبالد.

اأملانيا حتتفل باأول 
�ضغريين لباندا عمالقة 
�أع��ل��ن��ت ح��دي��ق��ة ح��ي��و�ن��ات برلني 
والدة �أول �ضغريين لباند� عمالقة 
تعتني  �الأم منغ منغ  و�أن  �أملانيا  يف 
�للذين  �لورديني  بالتو�أمني  جيد� 
بفر�ئهما  �الأب����وي����ن  ي�����ض��ب��ه��ان  ال 

�الأبي�س و�الأ�ضود.
و�ضعت  �الأم  �أن  �حل��دي��ق��ة  وذك���رت 
على  والدت����ه  ف���ور  �الأول  �ل�ضغري 
بكفيها  �ل�����دفء  وم��ن��ح��ت��ه  ب��ط��ن��ه��ا 
وولد  �لناعم.  وفر�ئها  �لكبريين 

�ضغريها �لثاين يف غ�ضون �ضاعة.
�ل�ضبت  “م�ضاء  �حل��دي��ق��ة  وق��ال��ت 
�رت��ف��ع ع���دد ح��ي��و�ن��ات �ل��ب��ان��د� يف 
ترحيب  م����ع  م��ث��ل��ي��ه  �إىل  ب���رل���ني 
للباند� على  م��و�ل��ي��د  ب���اأول  �أمل��ان��ي��ا 
منهم!”.  �ث�����ن�����ان  �الإط��������������الق.. 
يف  و�ل�ضغريين  �الأم  �أن  و�أ���ض��اف��ت 

�ضحة جيدة.
وي��ع��ي�����س و�ل����د �ل�����ض��غ��ريي��ن جياو 

ت�ضينغ �أي�ضا يف �حلديقة.
�لباند�  حيو�نات  تعتني  ما  وع��ادة 
�لتي تنجب تو�أمني ب�ضغري و�حد 
ف��ق��ط، ل���ذ� ت��دع��م �حل��دي��ق��ة منغ 
م��ن��غ، �ل��ت��ي ت��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر �ضت 
�ضنو�ت، بقوة يف رعاية �ل�ضغريين 
قاعدة  م����ن  ب����خ����رب�ء  وت�����ض��ت��ع��ني 
�لباند�  ت��رب��ي��ة  الأب���ح���اث  ت�ضنغدو 

�لعمالقة بال�ضني.
حيو�نات  ح���دي���ق���ة  م���دي���ر  وق������ال 
برلني �لطبيب �لبيطري �أندريا�س 
كنريمي �إن كل �ضغري باند� جديد 
�حلفاظ  يف  مهمة  م�ضاهمة  ي��ع��د 
على ه��ذ� �ل��ن��وع م��ع وج��ود 1864 
تعي�س  فقط  بالغة  عمالقة  باند� 

يف بيئتها �لطبيعية.

كيفن هارت ُي�ضاب يف حادث �ضيارة 
قالت وكالة دوريات �لطرق �ل�ضريعة بوالية 
�إن �ملمثل كيفن هارت  كاليفورنيا �الأمريكية 
�أُ�ضيب باإ�ضابات بالغة يف حادث �ضيارة بلو�س 
�جنلي�س. و�أ�ضافت �لوكالة يف بيان �أن هارت 
)40 عاما( كان يف �ضيارة من طر�ز بليموث 
مولهوالند  ط��ري��ق  ع��ل��ى   ،1970 ب���ار�ك���ود� 
على  �ل�ضيطرة  �ل�ضائق  فقد  عندما  �ل�ضريع 
حافة  على  �نقالبها  �إىل  �أدى  مم��ا  �ل�ضيارة 
�لطريق. ومل تخ�س �لوكالة يف تفا�ضيل عن 
طبيعة �إ�ضابات هارت، لكن موقع )تي.�إم.زد( 
ظهره  �أن  ذكر  �مل�ضاهري  الأخبار  �الإلكرتوين 
جرييد  �ل�ضائق  �إن  �لوكالة  وقالت  �أُ�ضيب. 
�حلادث،  �إ�ضابة خطرية يف  به  ب��الك حلقت 
تاأثري  ي���ق���ود حت���ت  ي��ك��ن  �أن�����ه مل  م�����ض��ي��ف��ة 
�لكحول. وذكرت �أن هارت، �لذي ي�ضتهر باأد�ء 
�أدو�ر كوميدية يف �أفالم مثل )ر�يد �ألوجن(، 
مت��ك��ن م��ن م��غ��ادرة م��وق��ع �حل����ادث ب�ضحبة 
�ضديدة،  الإ����ض���اب���ة  ي��ت��ع��ر���س  مل  ث����ان  ر�ك����ب 
�لرعاية  لتلقي  �لقريب  منزله  �إىل  وت��وج��ه 

�لطبية.

يدخل ال�ضجن لتحطيمه هاتف ابنته      
�أن وجد نف�ضه خلف  لالآباء بعد  �أ�ضرت�يل حتذير�ً  �أطلق 

ق�ضبان �ل�ضجن، ب�ضبب حتطيمه لهاتف �بنته �ملر�هقة. 
�إن  قانونية،  الأ�ضباب  ��ضمه  يك�ضف  مل  �ل��ذي  �الأب  وق��ال 
مفقود،  �ضوكوالتة  ل��وح  على  ب�ضيط  بخالف  ب��د�أ  �الأم���ر 
بعد �أن �ألقت به �بنته �ملر�هقة وهي يف نوبة غ�ضب، وبعد 

�لعثور عليه، طلب منها ت�ضليم هاتفها عقاباً لها.
��ضتعادة  ح��اول��ت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ت��اة،  غ�ضب  �إىل  ذل���ك  و�أدى 
على  معاً  لي�ضقطا  ودفعته  و�ل��ده��ا،  م��ن  بالقوة  هاتفها 
�الأر�س، وجرحت �لفتاة قدمها بعد �أن حطمت م�ضباحاً 
يف غرفتها. وحاول �الأب تهدئة �بنته، �إال �أنها �أ�ضرت على 
عن  تتوقف  مل  �إذ�  بتحطيمه  فهددها  �لهاتف،  ��ضتعادة 
موقفها،  على  �لفتاة  �أ�ضرت  وعندما  وجهه.  يف  �ل�ضر�خ 
عمدت  �لتي  بو�لدتها،  �لفتاة  و�ت�ضلت  �ل��ه��ات��ف.  حطم 
�لذي  �ل��و�ل��د  على  فقب�س  �ل�ضرطة،  طلب  �إىل  ب��دوره��ا 
�تهم باالعتد�ء على �بنته، و�الأ�ضر�ر بها ج�ضدياً ونف�ضياً 

وحتطيم هاتفها �ملحمول.
ويف �ملحكمة، ��ضتمع �لقا�ضي �إىل حجة �جلانبني، قبل �أن 
يرف�س تهمة �الدعا و�إد�نة �لو�لد، وعدَّ �أن �لق�ضية برمتها 

م�ضيعة للوقت، ح�ضب �ضحيفة مريور �لربيطانية.

حتى العناكب مل ت�ضلم من التهريب
���ض��ب��ط��ت ���ض��ل��ط��ات �جل���م���ارك ح����و�يل 100 ع��ن��ك��ب��وت يف 
ع��رب مطار  تهريبها  ح����اول  ب��ول��ن��دي،  م�����ض��اف��ر  ح��ق��ائ��ب 
كايني يف مدينة غويانا �لفرن�ضية، وفق ما �أكد م�ضوؤولون 

حمليون لوكالة فر�ن�س بر�س.
و�أو�ضحت �مل�ضادر �أن �لرجل حاول مترير حقيبة حتوي 
38 عنكبوتا بالغا وحو�يل 50 �ضغرية ف�ضال عن ع�ضر�ت 
�ل�ضر�نق �ملليئة بيو�ضا عرب مطار كايني عا�ضمة �ملقاطعة 
�أغ�ضط�س   25 يف  �لرجل  �ل�ضلطات  و�أوق��ف��ت  �لفرن�ضية. 
متجهة  ط��ائ��رة  �إىل  لل�ضعود  ي�ضتعد  ك��ان  فيما  �ملا�ضي، 
�إىل باري�س، بعدما و�ضع �حل�ضر�ت يف عبو�ت بال�ضتيكية، 
وخباأها بني �أمتعته. وقالت �مل�ضادر �إن �لرجل قدم نف�ضه 
�لفرن�ضية  �لهيئة  “�ضغوف باحل�ضر�ت”. وتفيد  �أنه  على 
و�لعناكب  �ل��ع��ق��ارب  “نقل  �أن  �ل��ربي��ة  �حل��ي��اة  حل��م��اي��ة 
“الأنظمة”  يخ�ضع  ل��ك��ن��ه  حم���ظ���ور�،  ل��ي�����س  )�حلية(” 
معنية. لكن بع�س �الأنو�ع مبا فيها بع�س �لعناكب حتظى 
بحماية خا�ضة. وياأتي جامعو �حل�ضر�ت من �لعامل باأ�ضره 

�إىل غويانا �لفرن�ضية �لغنية جد� بالتنوع �حليوي.

تدخل يف غيبوبة من ال�ضجائر الإلكرتونية 
�إدمانه  ت�ضبب  �أن  بعد  غيبوبة،  يف  �أمريكية  فتاة  دخلت 

�ل�ضجائر �الإلكرتونية يف �إ�ضابتها مبر�س خطري. 
وو�ضع �الأطباء مادي نيل�ضون 18 عاماً، يف غيبوبة طبية 
�مل��ا���ض��ي، الأن��ه��ا ك��ان��ت تعاين  ���ض��اب��ق م��ن �ل�ضهر  يف وق���ت 
رئتيها  �أن  �مل�ضعفون  ووج��د  �ل�ضدر،  يف  و�آالم  غثيان  من 
ملتهبتني ب�ضدة، الإدمانها �ل�ضجائر �الإلكرتونية ل�ضنو�ت. 
وقالت �ل�ضابة، �إنها �نخرطت يف هذه �لعادة منذ 3 �أعو�م، 
معتقدة �أنها �آمنة، لكنها �ضعرت بتوعك لعدة �أ�ضابيع، قبل 

نقلها �إىل �مل�ضت�ضفى، ب�ضبب حمى �ضديدة.
ويف من�ضور على في�س بوك قالت مادي: “�أ�ضارك ق�ضتي 
ليدرك �جلميع �أن هناك �ضرر�ً كبري�ً يف هذه �ل�ضجائر، 

فهي غري �آمنة وكلفتني حياتي تقريباً«. »هوجن هو اأدا« لدى و�ضولها اإىل الب�ضاط الأحمر حل�ضور مهرجان البندقية ال�ضينمائي ال�ضاد�س وال�ضتني يف اإيطاليا. رويرتز

ب� »كلمة عن�ضرية«.. 
�ضركة �ضهرية تثري الغ�ضب

�لفرن�ضية  »دي����ور«  ���ض��رك��ة  ح��ذف��ت 
�لعالمة  ����ض���اح���ب���ة  �ل���������ض����ه����رية، 
�مل����ع����روف����ة يف جم���ال  �ل���ت���ج���اري���ة 
�آخر  �إعالنا عن  و�الأزي���اء،  �لعطور 
ب�ضبب  �ل���ع���ط���ور  م���ن  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
ت�ضيء  بطريقة  وت�ضويره  ��ضمه، 
�لواليات  يف  �الأ���ض��ل��ي��ني  ل��ل�����ض��ك��ان 

�ملتحدة.
وي���ح���م���ل �ل���ع���ط���ر �جل����دي����د �ل����ذي 
�أطلقته �ضركة ديور ��ضم “�ضوفاج”، 
�ملمثل  وي���وؤدي  “همجي”.  ويعني 
ج��وين دي��ب دور رج��اًل من �لهنود 
�حلمر باأزيائه �لتقليدية �لقدمية 
جعل  مما  للعطر،  �لرتويج  خالل 
�الإعالن حمط �نتقاد �لكثريين.  

كلمة  �إن  �الإع���الن  منتقدو  ويقول 
“همجي” م�ضطلح مهني ��ضتخدم 
تاريخيا لو�ضف �ل�ضعب �الأمريكي 
�الأ�ضلي �لذي تعر�س لالإبادة على 
م���د�ر ع��ق��ود م��ن �ل��زم��ن، وف���ق ما 

ذكرت �ضكاي نيوز، �الأحد.
وح���ذف���ت �ل�����ض��رك��ة �الإع�������الن من 
ن�ضره  بعد  �الإلكرتونية  من�ضاتها 
ب�ضاعات قليلة يوم �جلمعة �ملا�ضي 
ب��ع��د �أن وج��ه��ت ل��ه �ن��ت��ق��اد�ت من 
�لتو��ضل  و����ض���ائ���ل  م�����ض��ت��خ��دم��ي 

�الجتماعي.
لل�ضركة  �الن���ت���ق���اد�ت  م��وج��ة  ل��ك��ن 
�الأمريكي  ول��ل��م��م��ث��ل  �ل��ف��رن�����ض��ي��ة 
جوين ديب مل تتوقف، �إذ ��ضتهجن 
�إعالن  يف  م�ضاركته  م��ن  ك��ث��ريون 
�ضكان  جت����اه  “عن�ضريا”  وه  ع�����دُّ

�أمريكا �الأ�ضليني.

»حماية الأطفال« تكلف غوغل 150 مليون دولر
و�ضركة  �الأمريكية  �ل�ضلطات  بني  ت�ضوية  �إط��ار  يف 
�أن تدفع �الأخ��رية مبلغا يرت�وح  غوغل، �ضيتوجب 
تتعلق  ك��غ��ر�م��ة،  دوالر  م��ل��ي��ون  و200   150 ب��ني 
يتعلق  قانونا  لها  �لتابع  يوتيوب  موقع  بانتهاك 

بحماية �الأطفال.
�لذي  يوتيوب،  موقع  �أن  �ضحفية  تقارير  و�أف���ادت 
�ضهريا، ويلقى رو�جا كبري�  ي�ضم مليار م�ضتخدم 
يف �أو�ضاط �ملر�هقني و�ل�ضباب، �نتهك �لقانون من 
�أو  خالل تعر�س �الأطفال لت�ضجيالت غري الئقة، 

جمع بيانات �ضخ�ضية عنهم.
وذكرت �ضحيفة “نيويورك تاميز” �الأمريكية �أنه 
للتجارة  �لفيدر�لية  �للجنة  تعمم  �أن  �ملنتظر  من 
�لقر�ر  ه��ذ�  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ت��ي �ضي” يف  “�أف 
ح��ال حظي  �أن��ه يف  �إىل  �ملقبل، م�ضرية  �ضبتمرب  يف 
�أهم  �ضي�ضبح  فهو  �لعدل،  وز�رة  مبو�فقة  �التفاق 

�التفاقات ب�ضاأن حماية �حلياة �خلا�ضة لالأطفال.
�حلقوق  ع��ن  ب��ال��دف��اع  ت��ع��ن��ى  منظمة   23 وك��ان��ت 
�لرقمية وحماية �الأطفال، قدمت يف �أبريل 2018، 
�ضكوى �ضد غوغل �إىل �للجنة �لفيدر�لية للتجارة 

�تهمت فيها موقع يوتيوب بجمع معلومات خا�ضة 
و�الأجهزة  �جل��غ��ر�يف  موقعهم  مثل  قا�ضرين،  عن 
من  وذل��ك  هو�تفهم،  و�أرق����ام  ي�ضتخدمونها  �لتي 

دون علم �أهاليهم.
و��ضتخد�م �ملوقع هذه �لبيانات للرتويج الإعالنات 
“فر�ن�س  ذكرته  ملا  وفقا  بح�ضب �حلاجات،  مكيفة 
و�لع�ضرين  �لثالث  �جلمعيات  هذه  وقالت  بر�س«. 
�ملعروف  �ل��ق��ان��ون  تنتهك  ي��وت��ي��وب  مم��ار���ض��ات  �إن 
 1998 �لعام  �لذي يحظر منذ  ب�”كوبا”،  �خت�ضار 
�لثالثة  دون  ب��االأط��ف��ال  متعلقة  ب��ي��ان��ات  �أي  جمع 
جتارية،  الأغر��س  و��ضتخد�مها  �لعمر  من  ع�ضرة 

من دون مو�فقة �الأهل �ل�ضريحة.
ي�ضار �إىل �أن موقع يوتيوب، �لذي تعر�س النتقاد�ت 
�أي�ضا لعدم بذله �جلهود �لكافية حلماية �ملوقع من 
�ملتحر�ضني باالأطفال، �أطلق يف �لعام 2015 خدمة 
�أطلق  ع�ضرة،  �لثالثة  �ضن  دون  ب��االأط��ف��ال  خا�ضة 
عليها ��ضم “يوتيوب كيدز”، لكن هذ� مل مينع من 
�حتو�ء �ملوقع �لرئي�ضي على عدد كبري من ق�ض�س 

�الأطفال ور�ضوم متحركة و�إعالنات الألعاب.

هكذا خطفت كري�ضتني �ضتيوارت 
الأ�ضواء على ال�ضجادة احلمراء

�ل�ضجادة  على  �ملا�ضية  �جلمعة  ي��وم  �ضتيو�رت   �لعاملية  كري�ضنت  �لنجمة  �أط��ل��ت 
بدورته  �ل���دويل  �ل�ضينمائي  �لبندقية  مهرجان  م��ن  �لثالث  �ل��ي��وم  يف  �حل��م��ر�ء 

�ل�76.
 Seberg �جل��دي��د  فيلمها  عر�س  ح�ضرت  ع��ام��اً   29 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �ملمثلة 

للمخرج �الأ�ضرت�يل بينديكت �أندرو �ضمن فعاليات �ملهرجان.
و�رتدت كري�ضنت ف�ضتاناً من �ضانيل من جمموعة خريف �ضتاء 2019.

�لتقطت كري�ضنت �ل�ضور برفقة  �أبطال �لفيلم بينهم �ملمثلة ز�زي بيتز، مارجريت 
كو�يل، �أنتوين مكاي، جاك �أوكونيل.


