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قرقا�ش: ل خمرج لأزمة اليمن
اإل باحلوار عرب املبادرة ال�سعودية 

•• اأبوظبي-الفجر:

قرقا�ش،  �أن��ور  �لإمار�تية،  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير  معايل  �أكد 
�أم�ش �لأحد، �أن �لبيان �لإمار�تي �شد �لإرهاب وحماية قو�ت �لتحالف 

حازم، و�أن �حلو�ر عرب �ملبادرة �ل�شعودية هو �ملخرج للأزمة.
تويرت:  على  �لر�شمي  ح�شابه  على  تغريد�ت  �شل�شلة  يف  معاليه  وق��ال 
�لبيان �لإم��ار�ت��ي �شد �لإره��اب وحماية ق��و�ت �لتحالف ح��ازم، و�لأهم 
�لقناعة �لو��شحة باأن �حلو�ر و�لتو��شل بني �حلكومة و�لنتقايل عرب 

�ملبادرة �ل�شعودية هو �ملخرج للأزمة.
و�أ�شاف ملن فقد �لبو�شلة نذكر باأن ح�شد �جلهود �شد �لنقلب �حلوثي 

هو �لهدف، وحو�ر جدة �ملقرتح هو �ل�شبيل للحل.
�لنتقايل  و�ملجل�ش  �ليمنية  �لأزم��ة قد ت�شاعدت بني �حلكومة  وكانت 
�جلنوبي عقب �لتهدئة �لتي قادتها �لريا�ش و�أبوظبي بد�ية �لأحد�ث، 
و�أعلن �لنتقايل �جلنوبي مو�فقته على �ملبادرة �ل�شعودية وقام وفد من 

�ملجل�ش بزيارة لل�شعودية دون �أن تلبي �حلكومة �ليمنية �لدعوة.

الباراغواي تعفي مواطني الدولة من تاأ�سرية الدخول
•• اأبوظبي -وام:

�أعلنت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أنه �أ�شبح باإمكان مو�طني دولة 
�لإمار�ت حملة جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية و�خلا�شة و�لعادية �ل�شفر 
�إىل جمهورية �لبار�غو�ي دون �حلاجة �إىل تاأ�شرية م�شبقة حيث دخل 

قر�ر �لإعفاء حيز �لتنفيذ �عتبار�ً من 16 �أغ�شط�ش 2019.
ياأتي ذلك بناء على �تفاقية �لإعفاء �ملتبادل من �لتاأ�شري�ت بني حكومتي 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �لبار�غو�ي و�لتي مت توقيعها 
يف 24 �شبتمرب 2018، من قبل معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش 

وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية.            )�لتفا�شيل �ش3(
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ت�سكيل جلنة برئا�سة من�سور بن زايد لتفعيل توجيهات نائب رئي�س الدولة يف ر�سالته للحكومة االحتادية خالل 100 يوم

حممد بن را�سد يف جمل�ش الوزراء: الر�سالة التي بعثناها و�سلت.. والأفعال اأهم من الأقوال
توجيه املجل�س الوطني لالإعالم ب�سبط و�سائل التوا�سل االجتماعي وو�سع معايري عالية للدفاع عن الوطن فيها

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  جلنة  ت�شكيل  �ل����وزر�ء  جمل�ش  �عتمد 
، ت�شم  �ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون �لرئا�شة  �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش  ز�ي��د 
جمموعة من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني، وذلك لتفعيل توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل للحكومة �لإحتادية وجمل�ش �لوزر�ء، وذلك مبا يعك�ش 
�لر�شالة �لتي وجهها �شاحب �ل�شمو لأبناء �لإم��ار�ت وكافة �مل�شوؤولني يف 
تعمل  بحيث  و�لإجن����از،  �لعمل  م��ن  ج��دي��د  مو�شم  ب��دء  مبنا�شبة  �ل��دول��ة 
توجيهات  لرتجمة  و�لإج��ر�ئ��ي��ة  �لقانونية  �لأط���ر  ت��وف��ري  على  �للجنة 
ي��وم ل�شموه، على نحو يكفل   100 �أول  �لأر����ش، ورف��ع خطة  �شموه على 
�لرتقاء باأد�ء �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة، وي�شهم يف تعزيز 
�لأد�ء �لقت�شادي و�ملجتمعي، ويحقق ر�شا �ملو�طنني و�شعادتهم، وينتقل 

باحلر�ك �لتنموي يف �لدولة يف كافة �لقطاعات �إىل �آفاق جديدة.
جاء ذلك خلل �جتماع جمل�ش �ل��وزر�ء �م�ش يف ق�شر �لوطن باأبوظبي، 
بح�شور �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 

وزير �شوؤون �لرئا�شة.
�لتي  �لر�شالة   : مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
به..  وع��دن��ا  م��ا  و�شنتابع  �لأق����و�ل..  م��ن  �أه��م  و�لأف��ع��ال  بعثناها و�شلت.. 

و�أجدد ثقتي يف كافة �لوزر�ء و�لقادة لتحمل م�شوؤولياتهم �أمام �شعبنا.
و�أ�شاف �شموه: �أحلمنا يف �ل�شماء.. ولكن �أقد�منا على �لأر�ش.. ولدينا 
�حليوية.. قطاعاتنا  ك��اف��ة  يف  و�ل��و�ق��ع��ي��ة  �لعملية  للتحديات  ��شتيعاب 

حكومتنا �شتبقى م�شخرة خلدمة �ملو�طنني.. ورفاهية �ملو�طنني.. وتوفري 
حياة عزيزة للمو�طنني.. هكذ� تعلمنا من ز�يد.    )�لتفا�شيل �ش2(
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جون�شون و�ملناورة �لخرية

�لدخان يت�شاعد من موقع لطلق �لنار يف �شمال ��شر�ئيل   )� ف ب(

حممد بن ر��شد خلل تروؤ�شه �جتماع جمل�ش �لوزر�ء   )و�م(

اإ�سرائيل تق�سف جنوب لبنان.. وتاأهب ملواجهة حمتملة

اإطالق �سواريخ م�سادة للدبابات على مواقع اإ�سرائيلية
التحالف ُيدمر غرفة عمليات امليلي�سيات احلوثية يف حجة

فو�سى يف عتق.. واليمنيون 
ي�ستنجدون بالنخبة ال�سبوانية

•• اليمن-وكاالت:

�لإرهابية  �حلوثي  ميلي�شيا  من  ميد�ين  قيادي  قتل 
�إي����ر�ن يف غ����ار�ت مل��ق��ات��لت �لتحالف  �مل��دع��وم��ة م��ن 
مو�قع  ��شتهدفت  �ليمن  يف  �ل�شرعية  لدعم  �لعربي 
�مليلي�شيا مبحافظة حجة �شمال غربي �ليمن، وفق ما 

نقلت وكالة �لأنباء �ل�شعودية، و��ش.
�لتحالف  مقاتلت  �إن  ميني،  ع�شكري  م�شدر  وق��ال 
�شنت 6 غار�ت على مو�قع وجتمعات مليلي�شيا �حلوثي 

�ملدعومة من �إير�ن يف مديرية عب�ش. 
عمليات  غرفة  ��شتهدفت  �ل��غ��ار�ت  �أن  �مل�شدر  وذك��ر 
مليلي�شيا �حلوثي �لإرهابية يف منطقة �لبد�ح، م�شري�ً 
�آخرين  ع��دد  ب��ارز، وج��رح  �إىل  م�شرع قيادي حوثي 

فيها، باإ�شافًة �إىل تدمري غرفة �لعمليات بالكامل. 
�شبوة  حمافظة  عا�شمة  ع��ت��ق،  مدينة  وتعي�ش  ه��ذ� 
ج��ن��وب ���ش��رق��ي �ل��ي��م��ن ح��ال��ة م��ن �ل��ف��و���ش��ى و�نت�شار 
حمل �ل�شلح بالأ�شو�ق و�ل�شو�رع، منذ �ن�شحاب قو�ت 
حلزب  مو�لني  م�شلحني  ودخ��ول  �ل�شبو�نية  �لنخبة 

�لإ�شلح، حتت لو�ء �لقو�ت �حلكومية.
�ملو�طنني،  ل����دى  و�ل���ت���ذم���ر  �خل�����وف  ح���ال���ة  وت�����ش��ود 
و�ل�شلب  و�لنهب  �لقتل  تز�يد عمليات  �إىل  بالإ�شافة 
�لأمنية  للأجهزة  و����ش��ح  غياب  و�شط  �ملمتلكات،  يف 
�ل��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة �ل�����ش��رع��ي��ة، �لأم����ر �ل���ذي ��شتدعى 
�ملو�طنني �إىل �ملطالبة بعودة قو�ت �لنخبة �ل�شبو�نية 

ل�شبط �لأو�شاع. 
و�أ�شيبو�،  قتلو�  �لإ���ش��لح  ق��و�ت  من  �لع�شر�ت  وك��ان 
�ل�شبت، يف كمائن م�شلحة نفذتها قبائل �شبوة و�أبني، 
�أثناء فر�رها نحو مدينة َعَتق �ليمنية، خلل �ليومني 

�ملا�شيني.
و�عرت�ش م�شلحون من قبائل �شبوة مركبات ع�شكرية 
و�أطلقو�  �لنَقَبة  منطقة  يف  �لإ���ش��لح  ل��ق��و�ت  تابعة 
�أ�شفر عن �شقوط قتلى وجرحى  �لنري�ن عليها، مما 
وفر�ر �لآخرين نحو مناطق جبلية بني �أبني و�شبوة.

لكمني  ل��لإ���ش��لح  تابعة  �أخ���رى  ق���و�ت  تعر�شت  كما 
كمني  مع  بالتز�من  باأبني،  خدْيرة  منطقة  يف  م�شلح 

ثالث يف منطقة �لعِرم يف مديرية َحّبان.

•• القد�س املحتلة-بريوت-وكاالت: 

�أع�����ل�����ن �جل���ي�������ش �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي، 
�أم�����ش �لأح���د، �أن��ه مت �إط���لق عدة 
���ش��و�ري��خ م�����ش��ادة ل��ل��دب��اب��ات من 
�إ�شر�ئيل،  �أه��د�ف يف  لبنان باجتاه 
�أه����د�ف يف  فيما رد �جل��ي�����ش ع��ل��ى 

جنوب لبنان.
�ل�شو�ريخ  ف���اإن  �جل��ي�����ش،  وح�شب 
للدروع،  �مل�شاد  كورنيت  ن��وع  م��ن 
�أفيفيم  ق���ري���ة  ����ش���وب  و�أط���ل���ق���ت 
�حل������دودي������ة �لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة، ما 

��شتدعى فتح �مللجئ.
وق��ال �جلي�ش �إن��ه مت �ط��لق �لنار 
باجتاه م�شتوطنة �أفيفيم �لزر�عية 
دون �لإعلن عن �أ�شر�ر �أو �إ�شابات 

�أو تقدمي مزيد من �لتفا�شيل.
ودع���������������ا م������ت������ح������دث ع���������ش����ك����ري 
يعي�شون  �ل���ذي���ن  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 
ع��ل��ى ب��ع��د �أرب��ع��ة ك��ي��ل��وم��رت�ت من 
�ل��ب��ق��اء يف  �إىل  �حل���دود م��ع لبنان 
�لإيو�ء  ملجئ  وجتهيز  منازلهم 
دون مطالبتهم بالدخول �إليها يف 

�لوقت �حلايل.
ه���ذ� وق���ال �جل��ي�����ش �ل��ل��ب��ن��اين، �إن 

ت��اأج��ي��ل ج���دي���د لإع����الن 
ال�سودانية  احلكومة  ت�سكيلة 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ت����اأج����ل م����ن ج���دي���د �لإع���������لن عن 
ت�شكيلة �حلكومة �ل�شود�نية �لأوىل 
�لب�شري،  ع��م��ر  ب��ع��د  م���ا  م��رح��ل��ة  يف 
فيما ت�شتمر �ملباحثات ب�شاأن �لوزر�ء 
م�شاكل  �إد�رة  بهم  يفرت�ش  �ل��ذي��ن 
�لنتقالية  �مل��رح��ل��ة  خ���لل  �ل��ب��لد 

نحو حكم مدين.
رئي�ش  ي��ع��ل��ن  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  وك����ان 
�لوزر�ء عبد �هلل حمدوك،  �لأربعاء 
�أ����ش���م���اء �ل���������وزر�ء �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني يف 
�لطريق  خ��ري��ط��ة  وف����ق  ح��ك��وم��ت��ه 

�ملعلنة.
مباحثات  ي���ج���ري  ي������ز�ل  ل  ل���ك���ّن���ه 
ت�شّبب  ما  حكومته  �ع�شاء  لختيار 
�حلكومة  ب���ني  ل��ق��اء  �أول  بتعطيل 
و�ملجل�ش �لع�شكري �ملدين �مل�شرتك.

منطقة  يف  �ل��ن��ري�ن  �ندلعت  قليل 
بد�أت  �حل��ر�ئ��ق  ح��دودي��ة.  لبنانية 

ب�شبب عمليات قو�تنا يف �ملنطقة.
�أف��ادت وكالة �لأنباء  �ل�شبت،  ويوم 
�جلي�ش  ب��اأن  �لر�شمية،  �للبنانية 
 30 م��ن  �أك��ر  �أط��ل��ق  �لإ�شر�ئيلي 
ق��ن��ب��ل��ة م�����ش��ي��ئ��ة ف����وق ق���ط���اع من 
�أطلقت  �حلدود بني �لبلدين، كما 
ثقيلة  ر�شقات  �لع�شكرية  مو�قعه 
�أح��دث حلقات  يف  ع�شو�ئي،  ب�شكل 

�لتوتر على �حلدود.
و�خ����ت����ف����ت ل�����ف�����رتة م�����ن �ل����وق����ت 
�لدوريات �لإ�شر�ئيلية على �خلط 
�لأزرق  للخط  �مل����و�زي  �لع�شكري 
)�ل��ف��ا���ش��ل ب���ني �ل���ب���ل���دي���ن(، على 
مرتفعات  من  �ملمتد  �ملحور  ط��ول 
�ل�����وز�ين وح��ت��ى م��رت��ف��ع��ات �شبعا 

وكفر �شوبا.
ويف �شياق �لتوتر �ملت�شاعد، ك�شف 
�جل��ي�����ش �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع��م��ا �شماه 
لل�شو�ريخ  م�������ش���روع  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
ميلي�شيات حزب  ت�شلمته  �لدقيقة 
ون�شر  �إي������ر�ن،  م���ن  �ل��ل��ب��ن��اين  �هلل 
من  عليه  �لقائمني  و�أ�شماء  �شور 

�شخ�شيات لبنانية و�إير�نية.

�نتهكت  م�شرية  �إ�شر�ئيلية  طائرة 
�مل���ج���ال �جل�����وي ل���ل���ب���لد، �لأح�����د، 
م�����و�د حارقة  ب���اإ����ش���ق���اط  وق���ام���ت 
�أحر�ج  منطقة  يف  �لنري�ن  �أ�شعلت 

على �حلدود.
ب���ي���ان: خرقت  وذك�����ر �جل��ي�����ش يف 

للعدو  ت���اب���ع���ة  م�������ش���رية  ط����ائ����رة 
�لأج����و�ء   ،11.15 �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
�للبنانية من فوق مزرعة ب�شطرة، 
وق��ام��ت ب��اإل��ق��اء م���و�د ح��ارق��ة على 
�ملنطقة، مما  �ل�شنديان يف  �أح��ر�ج 

�أدى �إىل ن�شوب حريق.

�للبناين  �جل��ي�����ش  ب��ي��ان  و�أ����ش���اف 
�أن����ه ي��ت��اب��ع ت���ط���ور�ت ه���ذ� �خلرق 
�لتابعة  �ل�����ش��لم  ق���و�ت حفظ  م��ع 
للأمم �ملتحدة دون ذكر مزيد من 

�لتفا�شيل.
وق����ال �جل��ي�����ش �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي قبل 

خالل االجتماع الرابع للجنة الوطنية لالنتخابات
العوي�ش: العمل امل�سرتك والوعي ال�سيا�سي 

للمواطن هو الأ�سا�ش لإجناح العملية النتخابية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد معايل عبد �لرحمن �لعوي�ش وزير �ل�شحة ووقاية �ملجتمع، وزير �لدولة ل�شوؤون 
�لوطنية  �للجنة  �أن  �لوطنية للنتخابات  �للجنة  رئي�ش  �لوطني �لحت��ادي،  �ملجل�ش 
ت�شهم  �لتي  و�لو�شائل  �لإمكانيات  جميع  لتوفري  �لكبرية  �جلهود  تبذل  للنتخابات 
يف حتقيق �لنجاح للعملية �لنتخابية ومبا يعزز مكانتها لتكون خطوة مكملة لغر�ش 
�أكر  ليكون  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ش  مكانة  وتعزيز  �ل�شيا�شية،  �مل�شاركة  ثقافة 

متثيًل و�لت�شاقاً بق�شايا �لوطن و�حتياجات ومتطلبات �ملو�طنني. 
�لوطنية  للجنة  �لر�بع  �لجتماع  عقد  مبنا�شبة  خا�شة  ت�شريحات  يف  معاليه  وق��ال 
للنتخابات: �إن �إجناح �لعملية �لنتخابية م�شوؤولية م�شرتكة، تتطلب تفاعل جميع 
�شر�ئح �ملجتمع وقطاعاته �ملختلفة، ولترتك ب�شمتها وتوؤكد على دورها ومكانتها يف 
م�شرية �لعمل �لربملاين يف دول��ة �لإم��ار�ت �لتي حتر�ش على تر�شيخ من��وذج برملاين 

فريد تتعزز من خلله م�شرية �لريادة و�لتميز لدولة �لإمار�ت.  )�لتفا�شيل �ش3(

احلملة االنتخابية التون�سية تنطلق اليوم
احرتازات واعرتا�سات حول املناظرات الرئا�سية!

•• الفجر - تون�س

تنطلق �ليوم �لإثنني �حلملة �لنتخابية للمرت�شحني للنتخابات �لرئا�شية 
�لتون�شية �ملزمع �إجر�وؤها ب�شفة مبكرة يوم 15 �شبتمرب �جلاري.

�أعلنت  ما  وف��ق  مرت�شحا   26 �لنتخابي  �ل�شتحقاق  ه��ذ�  يف  و�شيتناف�ش 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة للنتخابات.                    )�لتفا�شيل �ش12(

عملية �شحب �لقرعة

االتفاق بني جون�سون واإليزابيث الثانية:
كيف نفهم اللجوء اإىل هذه ال�سلطة امللكية؟

•• الفجر -مارتني بينيت-ترجمة خرية ال�شيباين

و�فقت �مللكة �إليز�بيث �لثانية على تعليق �لربملان بناًء 
على طلب بوري�ش جون�شون. ومت �عتبار هذه �خلطوة 

مبثابة هجوم على �لدميقر�طية �لربيطانية.
منذ قرون، مت ��شتخد�م �ل�شلحيات �ملتبقية، �لتي ل 
تز�ل حتتفظ بها �مللكية �لإجنليزية، بتقتري. ولفرتة 
�لعامة.  �ل�شاحة  ور�ء  �ل�شلطات  تلك  بقيت  طويلة، 
ومع ذلك، فاإن �لتعليق �ملحتمل ملجل�ش �لعموم ي�شع 

حد� لهذ� �لتو�زن.
ي��ذّك��رن��ا ه���ذ� �ل���ق���ر�ر ب����اأن �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة ل تز�ل 
كانت  �إذ�  ول��ك��ن  ب��رمل��ان��ي��ة.  ك��ان��ت  و�ن  ح��ت��ى  م��ل��ك��ي��ة، 

نتانياهو: �سنفر�ش ال�سيادة اليهودية على امل�ستوطنات!
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

قال رئي�ش �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي، بنيامني نتانياهو، �لأحد، �إن تل �أبيب �شتفر�ش 
�ل�شيادة �ليهودية على جميع �مل�شتوطنات يف �ل�شفة �لغربية و�لقد�ش باعتبارها 

جزء� من �أر�ش �إ�شر�ئيل.
�لأ�شو�ت  و�نتز�ع  �لناخبني  �إقبال  زيادة  �إىل  �لليكود  وحزبه  نتانياهو  وي�شعى 

من �لأحز�ب �ليمينية �لأخرى �لقريبة من �حلركة �ل�شتيطانية.
 600 ن��ح��و  1967، ح��ي��ث يعي�ش  �ل��غ��رب��ي��ة ع���ام  �ل�����ش��ف��ة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �ح��ت��ل��ت 
وتعترب  �ل�شرقية.  و�لقد�ش  �لغربية  بال�شفة  م�شتوطنات  يف  �إ�شر�ئيلي  �أل��ف 
�مل�شتوطنات غري قانونية مبوجب �لقانون �لدويل وعقبة رئي�شية �أمام حتقيق 
من  ج��زء  �أنها  �لفل�شطينيون  ي��رى  حمتلة  �أر�����ش  على  مقامة  لأنها  �ل�شلم 
�إلكانا يف  �أمام جمهوره يف م�شتوطنة  دولتهم �مل�شتقبلية. وقال رئي�ش �لوزر�ء 
�هلل،  بعون  �ملجتمعات  جميع  على  �ليهودية  �ل�شيادة  �شنطبق  �لغربية  �ل�شفة 

كجزء من �أر�ش �إ�شر�ئيل �لتور�تية وكجزء من دولة �إ�شر�ئيل.

ت�����ش��ت��خ��دم �ل�شلطة  �أغ��ل��ب��ي��ة ���ش��غ��رية ج����ًد�  ح��ك��وم��ة 
�مللكية لأغر��شها، متجاوزة �لتفوي�ش �لدميقر�طي 
�ل�شروري ل�شرعية عملها، فاإن �لدميقر�طية ت�شبح 

مهددة ب�شكل خطري.             )�لتفا�شيل �ش14(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ش اأوزبك�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل، برقية تهنئة �إىل فخامة 
�شوكت مريزيايف رئي�ش جمهورية �أوزبك�شتان، وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقلل بلده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ش �شوكت مريزيايف.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل عبد�هلل عاريبوف رئي�ش وزر�ء جمهورية �أوزبك�شتان.

ت�سكيل جلنة برئا�سة من�سور بن زايد لتفعيل توجيهات حممد بن را�سد يف ر�سالته للحكومة االحتادية خالل 100 يوم

حممد بن را�سد يف جمل�ش الوزراء: الر�سالة التي بعثناها و�سلت.. والأفعال اأهم من الأقوال.. 
و�سنتابع ما وعدنا به.. واأجدد ثقتي يف كافة الوزراء والقادة لتحمل م�سوؤولياتهم اأمام �سعبنا 

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد جمل�ش �لوزر�ء ت�شكيل جلنة 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة 
نائب رئي�ش جمل�ش  �آل نهيان  ز�يد 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، ت�شم 
و�مل�شوؤولني،  �ل��وزر�ء  من  جمموعة 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  لتفعيل  وذل���ك 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم 
جم��ل�����ش �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
وجمل�ش  �لإحت��ادي��ة  للحكومة  �هلل 
�لر�شالة  �ل��وزر�ء، وذلك مبا يعك�ش 
لأبناء  �ل�شمو  �شاحب  وجهها  �لتي 
�لإم����������ار�ت وك����اف����ة �مل�������ش���وؤول���ني يف 
بدء مو�شم جديد  �لدولة مبنا�شبة 
تعمل  بحيث  و�لإجن����از،  �لعمل  م��ن 
�للجنة على توفري �لأطر �لقانونية 
توجيهات  ل��رتج��م��ة  و�لإج���ر�ئ���ي���ة 
�شموه على �لأر�ش، ورفع خطة �أول 
على نحو يكفل  ل�شموه،  يوم   100
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  باأد�ء  �لرتقاء 
و�خل��ا���ش��ة يف �ل���دول���ة، وي�����ش��ه��م يف 
تعزيز �لأد�ء �لقت�شادي و�ملجتمعي، 
و�شعادتهم،  �ملو�طنني  ر�شا  ويحقق 
وي���ن���ت���ق���ل ب�����احل�����ر�ك �ل���ت���ن���م���وي يف 
�لدولة يف كافة �لقطاعات �إىل �آفاق 

جديدة.
ج���اء ذل���ك خ���لل �ج��ت��م��اع جمل�ش 
�لوطن  ق�����ش��ر  يف  �م�������ش  �ل���������وزر�ء 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي���د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  رئي�ش جمل�ش 

�لرئا�شة .
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أكد �شاحب 
بن ر��شد �آل مكتوم : �لر�شالة �لتي 
ب��ع��ث��ن��اه��ا و���ش��ل��ت.. و�لأف����ع����ال �أهم 
وعدنا  م��ا  و�شنتابع  �لأق�����و�ل..  م��ن 
�لوزر�ء  كافة  و�أج���دد ثقتي يف  ب��ه.. 
�أمام  م�شوؤولياتهم  لتحمل  و�لقادة 

�شعبنا.
و�أ�������ش������اف �����ش����م����وه: �أح����لم����ن����ا يف 
�أق����د�م����ن����ا على  �ل�������ش���م���اء.. ول���ك���ن 
��شتيعاب  ول����دي����ن����ا  �لأر�����������������ش.. 
يف  و�ل��و�ق��ع��ي��ة  �لعملية  للتحديات 
�حليوية..حكومتنا  قطاعاتنا  كافة 
�شتبقى م�شخرة خلدمة �ملو�طنني.. 
حياة  وتوفري  �ملو�طنني..  ورفاهية 
تعلمنا  هكذ�  للمو�طنني..  ع��زي��زة 

من ز�يد.
و�أ�شاف �شموه: “ثقتي كبرية فيمن 
�مل�شوؤولية..  ر�أ����ش  على  و�شعناهم 
�أد�ء  ك���ث���رية  ت���ق���اري���ر  ون���ت���اب���ع ع���رب 
�مل����در�ء �مل�����ش��وؤول��ني.. ول �أح���د فوق 

�ملحا�شبة«.
�ل�شيخ  �شمو  ..�أثنى  �ل�شياق  هذ�  يف 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ب���ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 
�لتي وجهها  �ملو�شم �جلديد  ر�شالة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
وبناته  لأب���ن���ائ���ه  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
خمتلف  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  ول���ك���اف���ة 
�لدولة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لإحتادية  “�حلكومة  م���وؤك���د�ً:   ..
ل���دي���ه���ا من�������وذج ع������ايل وع�����امل�����ي يف 
�لأد�ء.. وتوجيهات حممد بن ر��شد 
�لد�ئمة �شنعت منوذجاً ُيحتذى به 

دولياً يف �لأد�ء �حلكومي«.
وقال �شموه: “�شمعة دولة �لإمار�ت 
بناها ز�يد.. ويرعاها �ليوم �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 

“حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان  �آل 
ر��شد  بن  حممد  ويحميها  �هلل”.. 
وحم��م��د ب���ن ز�ي����د مب��ت��اب��ع��ة د�ئمة 

وقر�ر�ت حا�شمة«.
يف ه���ذ� �لإط�����ار، ول��رتج��م��ة �ملبادئ 
�لتي �شملتها ر�شالة �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�ملجل�ش  �ل������وزر�ء  جم��ل�����ش  وج���ه   ..
و�شائل  ب�شبط  ل��لإع��لم  �ل��وط��ن��ي 
�ل����ت����و������ش����ل �لج����ت����م����اع����ي وو����ش���ع 
�لوطن  ع��ن  للدفاع  عالية  معايري 
يف و�شائل �لتو��شل تخاطب �لعقول 
ر�شيد  م��ن  وت��ع��زز  �لقلوب  وتك�شب 
دول��ة �لإم���ار�ت عربيا ودول��ي��اً.. كما 
مت توجيه مكتب �لت�شال �حلكومي 
�ل����وزر�ء  ملجل�ش  �ل��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة 
�ملبا�شر،  �لبث  و�شائل  كافة  مبتابعة 

متكامل بني كافة �جلهات �لإحتادية 
�شحية  منظومة  وتبني  و�ملحلية، 
ت�شارك فيها كافة �لقطاعات �ملعنية 
�ل�شحة  م��ع��دلت  رف��ع  على  وتعمل 
�لرفاهية  م���ن  وت���ع���زز  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
و�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة ل��ل�����ش��ك��ان من 

مو�طنني ومقيمني.
و����ش��ت��م��ل��ت ح��زم��ة �ل����ق����ر�ر�ت على 
�لقيم  ت��و���ش��ي��م  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ع���ت���م���اد 
و�ل�شيا�شة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لوطنية ملكافحة �لأمر��ش �ل�شارية 
قانون  م�شروع  و�عتماد  �لدولة،  يف 
�حتادي يف �شاأن �ل�شحة �لعامة، �إىل 
جانب �إعادة ت�شكيل �ملجل�ش �ل�شحي 

يف �لدولة.
�شمن  �ملجل�ش  �عتمد   .. وتف�شيًل 
تو�شيم  ���ش��ي��ا���ش��ة  �ج��ت��م��اع��ه  �أج���ن���دة 

ملنتجات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ق��ي��م  لتمييز 
و�شوحاً،  �أك�����ر  ب�������ش���ورة  �ل���ط���ع���ام 
�لطازجة  �لأطعمة  منها  وت�شتثنى 
و�للحوم  و�خل�������ش���رو�ت  ك��ال��ف��و�ك��ه 
�مل�شروبات  وك���ذل���ك  و�لأ�����ش����م����اك، 
�ل��غ��ازي��ة وم�����ش��روب��ات �ل��ط��اق��ة، على 
على  �لتطبيق  �أث���ر  تقييم  ي��ت��م  �أن 
و�جلهات  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف 
ذ�ت �لعلقة وذلك متهيد�ً لفر�شها 
�ملر�حل  خ����لل  �إل���ز�م���ي���ة  ب�������ش���ورة 
�لتقييم،  نتائج  على  بناء  �ل��ق��ادم��ة 
مما ي�شهم يف زيادة ��شتهلك �أفر�د 
ومبا  �ل�شحية،  ل��لأغ��ذي��ة  �ملجتمع 
ينعك�ش ب�شكل �إيجابي على �شحتهم 
وب���ال���ت���ايل ع��ل��ى ���ش��ع��ادت��ه��م وج����ودة 

حياتهم.
�لوطنية  �ل�شيا�شة  �عتماد  مت  كما 

و�ل��ت��اأك��د م��ن جت��اوب كافة �جلهات 
ومطالب  ��شتف�شار�ت  �لإحتاديةمع 

�ملو�طنني.
تخ�شي�ش  على  �لت��ف��اق  مت  كذلك، 
جل�شة قادمة ملجل�ش �لوزر�ء لبحث 
�أك��د �شاحب  �ل��ت��وط��ني، حيث  ملف 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
مكتوم �أن �لأولوية يف �ملو�شم �جلديد 

�شتكون لهذ� �مللف حتديد�ً.
�ل��وزر�ء يف جل�شته  و�عتمد جمل�ش 
و�لقو�نني  �ل����ق����ر�ر�ت  م���ن  ح���زم���ًة 
�ل�شحي لدعم  �ملجال  �لإحتادية يف 
�لدولة،  يف  �لعامة  �ل�شحة  تعزيز 
وت���وف���ري �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة على 
هذه  ت��ه��دف  ح��ي��ث  ع��امل��ي،  م�شتوى 
وطني  ن��ه��ج  تر�شيخ  �إىل  �ل���ق���ر�ر�ت 
�شامل يف �لقطاع �ل�شحي وبتن�شيق 

�لهادفة  للمنتجات،  �لغذ�ئية  �لقيم 
�لعامة  �ل�شحة  �أمن���اط  تعزيز  �إىل 
�لبد�ئل  �ختيار  وتبني  �ملجتمع  يف 
�لغذ�ئية �ل�شحية، حيث �شيتم من 
�ختياري  وب�شكل  �ل�شيا�شة  خ��لل 
�لغذ�ئية  �ملكونات  معلومات  و�شع 
���ش��ه��ل��ة وب�����ش��ي��ط��ة على  ب���ط���ري���ق���ة 
�لقيم  ب��ي��ان��ات  وت���وف���ري  �مل��ن��ت��ج��ات، 
ذ�ت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  للعنا�شر  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لتاأثري �لكبري على �ل�شحة �لعامة، 
و�لأم����لح  �ل�����ش��ك��ر  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
�ل�شعر�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  و�ل���ده���ون، 
�حل����ر�ري����ة ع��ل��ى �ل���وج���ه �لأم���ام���ي 

لعبوة �ملنتج.
و���ش��ت��ع��ت��م��د ط��ري��ق��ة �ل��ع��ر���ش على 
�ألو�ن  ثلثة  ذ�ت  مرئية  م��دل��ولت 
و�خل�شر�ء”  و�ل�شفر�ء  “�حلمر�ء 

ملكافحة �لأمر��ش �ل�شارية يف دولة 
تعزيز  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �لإم�����ار�ت، 
�لإمار�تي  و�ملجتمع  �ل��ف��رد  �شحة 
يف �إط�����ار ب��ي��ئ��ة ���ش��ح��ي��ة خ��ال��ي��ة من 
خم����اط����ر �لأم�������ر���������ش �ل�������ش���اري���ة، 
�أهم  ملو�كبة  �ل��دول��ة  جهود  وتعزيز 
�مل�����ش��ت��ج��د�ت و�ل��ت��ط��ور�ت يف جمال 
�ل�شارية،  �لأم���ر�����ش  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
ح���ي���ث ���ش��ت��م��ث��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �إط������ار� 
ملكافحة  �ل��ق��ط��اع��ات  متعدد  وطنيا 
لها  و�لت�شدي  �ل�شارية  �لأم��ر����ش 
يف  �ل�شحية  باخلدمات  و�لنهو�ش 
�لدولة مل�شتويات �أعلى، ومن خلل 
منهج �شحي موحد ومتكامل ي�شن 
ع�����دة ق���ط���اع���ات ل���و����ش���ع �ل���رب�م���ج 
جانب  �إىل  �ل�����لزم�����ة،  و�خل����ط����ط 
و�شمان  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  تطوير 

�ملرتبطة  �لتهديد�ت  �شد  �لتكاتف 
بالأمر��ش �ل�شارية ذ�ت �لأولوية.

ويف �ل�شوؤون �لت�شريعية .. مت �عتماد 
�شاأن  يف  �إحت�������ادي  ق���ان���ون  �إ�����ش����د�ر 
لتعزيز  �ل���ه���ادف  �ل��ع��ام��ة،  �ل�����ش��ح��ة 
�شحة �لإن�شان و�ملجتمع و�ملحافظة 
�لتي  �ملخاطر  من  وحمايتها  عليها 
ت�شر بال�شحة �لعامة بكافة �شورها، 
وتعزيز �لتعاون و�لتن�شيق على كافة 
يف  و�خلارجية  �لد�خلية  �مل�شتويات 
جمال �لتاأهب و�ل�شتجابة ملو�جهة 

�مل�شاكل �ل�شحية.
�حلكومية  �لتنظيمية  �ل�شوؤون  ويف 
ت�شكيل  �إع�����ادة  ق����ر�ر  �ع��ت��م��اد  مت   ..
�مل��ج��ل�����ش �ل�����ش��ح��ي ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ش��ح��ة  وزي������ر 
تطوير  بهدف  �شنو�ت  ث��لث  ومل��دة 
�مل���ن���ظ���وم���ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف �ل���دول���ة 
�ملعنية  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  ومت��ث��ي��ل 
ي��ع��زز من  �ل�شحة، ومب��ا  يف جم��ال 
لأف���ر�د  و�ل�����ش��ع��ادة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 

�ملجتمع.
ع�شويته  ���ش��م��ن  �مل��ج��ل�����ش  وي�����ش��م 
�أبوظبي،  ب����اإم����ارة  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
دب��ي، وهيئة  ب��اإم��ارة  �ل�شحة  وهيئة 
�ل�����ش��ارق��ة �ل�����ش��ح��ي��ة، وم��دي��ن��ة دبي 
بوز�رة  �لطبية  و�خلدمات  �لطبية، 
�ل��د�خ��ل��ي��ة، و�خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة يف 
�لقو�ت �مل�شلحة، وموؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للخدمات �ل�شحية، و�ملكتب �لطبي 
جانب  �إىل  �لرئا�شة،  �شوؤون  ب��وز�رة 
ع��دد م��ن �لأع�����ش��اء �ل��ذي��ن ميثلون 

�لقطاع �خلا�ش.
ت�شكيل  �إع����ادة  �ملجل�ش  �عتمد  كما 
�ملجل�ش �لتن�شيقي لل�شناعة برئا�شة 
و�إ�شافة  و�ل�شناعة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر 
عدد من �لأع�شاء بهدف تعزيز �أد�ء 
�لتجارب  من  و�ل�شتفادة  �ملجل�ش، 
م�شاركة  ف��ر���ش  لتعزيز  �ل��ن��اج��ح��ة 
�لقطاع،  هذ�  يف  �لوطنية  �ل�شركات 
و�إ������ش�����ر�ك خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات يف 
�ل�شرت�تيجيات  و���ش��ع  يف  �ل��دول��ة 

و�لإمكانات �ل�شناعية.
�عتمد   .. �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��لق��ات  ويف 
و�����ش����ادق �مل��ج��ل�����ش ع���ل���ى ع�����دد من 
ت�شمنت  و�ل�����ت�����ي  �لإت�����ف�����اق�����ي�����ات، 
�لت�شديق على �تفاقية بني حكومة 
جمهورية  من  كل  وحكومة  �لدولة 
قرب�ش  جمهورية  وح��ك��وم��ة  م��ايل 
و�لفني،  �لقت�شادي  �لتعاون  ب�شاأن 
و�لت�شديق على بروتوكول لتعديل 
�إت����ف����اق����ي����ة ب�����ني ح���ك���وم���ة �ل����دول����ة 
بيلرو�شيا  ج��م��ه��وري��ة  وح���ك���وم���ة 
�ل�شريبي  �لزدو�ج  جت��ن��ب  ب�����ش��اأن 
وم��ن��ع �ل��ت��ه��رب �مل����ايل ف��ي��م��ا يتعلق 
و�لعقار�ت،  �لدخل  بال�شر�ئب على 
جمهورية  حكومة  م��ع  و�تفاقيتني 
ب�������ش���اأن جتنب  �ل���������ش����ود�ن  ج����ن����وب 
�لتهرب  وم��ن��ع  �ل�شريبي  �لزدو�ج 
على  بال�شر�ئب  يتعلق  فيما  �مل��ايل 
�ل�شتثمار،  ب�����ش��اأن  و�أخ����رى  �ل��دخ��ل 
�لت�شديق  �لت��ف��اق��ي��ات  �شملت  كما 
ع����ل����ى �ت����ف����اق����ي����ة م������ع ج���م���ه���وري���ة 
تعاون  �لإحت��ادي��ةب�����ش��اأن  �ل���رب�زي���ل 
و��شتملت  �ل���ش��ت��ث��م��ار.  وت�����ش��ه��ي��ل 
�لت��ف��اق��ي��ات ك��ذل��ك �مل�����ش��ادق��ة على 
�إتفاقية �لتاأ�شي�ش و�لنظام �لأ�شا�شي 
ل�شركة �ملدفوعات �خلليجية، وعقد 
�ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��رق��م �ل���دويل 

�ملعياري للكتب.

جمل�س الوزراء يعتمد جمموعة من القرارات 
ب�سبط و�سائل التوا�سل الجتماعي وو�سع معايري عالية للدفاع عن الوطن يف و�سائل التوا�سل تخاطب العقول وتك�سب القلوب وتعزز من ر�سيد دولة الإمارات عربيًا ودوليًا لالإعالم  الوطني  املجل�ش  • توجيه 

التوطني.. وحممد بن را�سد يوؤكد اأن الأولوية يف املو�سم اجلديد �ستكون لهذا امللف حتديدًا مللف  خم�س�سة  الوزراء  ملجل�ش  قادمة  • جل�سة 

بالأمانة العامة ملجل�ش الوزراء مبتابعة كافة و�سائل البث املبا�سر والتاأكد من جتاوب كافة اجلهات الإحتادية مع ا�ستف�سارات ومطالب املواطنني  الإمارات  حلكومة  الإت�سال  مكتب  • توجيه 

 حممد بن را�سد: 
ا�ستيعاب للتحديات العملية والواقعية يف كافة قطاعاتنا احليوية  ولدينا  الأر�ش..  على  اأقدامنا  ولكن  ال�سماء..  يف  • اأحالمنا 
م�سخرة خلدمة املواطنني.. ورفاهية املواطنني.. وتوفري حياة عزيزة للمواطنني.. هكذا تعلمنا من زايد  �ستبقى  • حكومتنا 
امل�سوؤولية.. ونتابع عرب تقارير كثرية اأداء املدراء وامل�سوؤولني.. ول اأحد فوق املحا�سبة  راأ�ش  على  و�سعناهم  من  يف  كبرية  • ثقتي 
اأنهم اأجنزوا يبداأون بالرتاجع.. والأمم ل تتقدم اإل اإذا راجعت ح�ساباتها ب�سكل م�ستمر  يظنون  الذين  والقادة  تناف�سيتها..  تفقد  ترتاخى  التي  • احلكومات 

 من�سور بن زايد: 
عايل وعاملي يف الأداء.. وتوجيهات حممد بن را�سد الدائمة �سنعت منوذجًا ُيحتذى به دوليًا يف الأداء احلكومي  منوذج  لديها  الحتادية  • احلكومة 
الإمارات بناها زايد.. ويرعاها اليوم رئي�ش الدولة.. ويحميها حممد بن را�سد وحممد بن زايد مبتابعة دائمة وقرارات حا�سمة  دولة  • �سمعة 

املجل�ش الوطني لالإعالم يوؤكد على اللتزام بتوجيهات القيادة وباأعلى املعايري املهنية
•• اأبوظبي-وام:

�شاحب  بتوجيهات  �ع��ت��ز�زه  ل��لإع��لم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ش  �أك���د 
�لدولة  رئي�ش  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئ��ي�����ش جمل�ش �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل �ل��ت��ي ك��ل��ف بها 
معايري  وو�شع  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ل�شبط  �ملجل�ش 

عالية ملن يد�فع عن �لوطن.
دولة،  وزي��ر  �جل��اب��ر،  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  وق��ال 
توجيهات  ع��ال��ي��اً  “نثمن  ل��لإع��لم:  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ش  رئي�ش 
على  �لعمل  فوري  وب�شكل  �ملجل�ش  و�شيبا�شر  �لر�شيدة  �لقيادة 
مع  ين�شجم  مبا  �لتطبيق  مو�شع  وو�شعها  �لتوجيهات  تنفيذ 

روؤية �لإمار�ت �لقائمة على �لت�شامح و�لعتد�ل وقبول �لآخر، 
لتعزيز �خلطاب �لعقلين �لذي يو�شل ر�شالة �لدولة ويد�فع 
دولة  ر�شيد  م��ن  ي��زي��د  ومب��ا  وحكمة  رق��ي  بكل  مو�قفها  ع��ن 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  ومكانتها  �شمعتها  ويعزز  �لإم��ار�ت 
و�لدويل”، موؤكد�ً معاليه �أن �لكلمة هي �أمانٌة كبرية، و�نتماءنا 
لدولة �لإمار�ت �شرف عظيم، وكلماتنا يجب �أن تكون مدرو�شة 
ونوؤديها  �لأمانة  نحِمل  �أن  �لر�شيدة  �لقيادة  من  تعلمنا  لأننا 

على خري وجه.
متو�زيني  م�شارين  �شمن  �شيعمل  �ملجل�ش  �أن  معاليه  و�أ�شاف 
وفق  �لعمل  �شيتم  حيث  �لر�شيدة،  �لقيادة  توجيهات  لتنفيذ 
و�شائل  ���ش��ب��ط حم��ت��وى  ي�شمن  وت��ن��ظ��ي��م��ي  ت�����ش��ري��ع��ي  م�����ش��ار 

�ل�شارية يف  �لقو�نني  مع  تن�شجم  بحيث  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لدولة و�لتي تنبذ خطاب �لكر�هية و�لتمييز، فيما يركز �مل�شار 
�لثاين على �لتوعية و�لتثقيف مبا ين�شجم مع �ل�شمعة �لطيبة 
�ملا�شية ويزيد  �ل�شنو�ت  �لتي بنتها دول��ة �لإم��ار�ت على م��د�ر 

من ر�شيدها ول ينق�ش منه.
و�أو�شح معاليه �أن �ملجل�ش �شيقوم بالتو��شل مع كافة �جلهات 
�ملعنية للبدء بحو�ر �شامل حول �لإطار �لتنظيمي و�لت�شريعي، 
�إطار  �شياغة  بهدف  ملحظاتها  �جل��ه��ات  كافة  ت�شع  بحيث 
�شامل لكافة �أوجه �لعمل، مبا يتو�ءم مع �لتوجيهات وي�شمن 
�أو مم��ار���ش��ة خطاب  �لإ�����ش����اءة  دون  و�ل��ت��ع��ب��ري  �ل������ر�أي  ح��ري��ة 

�لكر�هية.
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اأخبـار الإمـارات
اجتماع للهيئة العليا للمجل�ش العربي لالخت�سا�سات ال�سحية اليوم

•• القاهرة -وام: 

تعقد �ليوم مبقر �لمانة �لعامة للجامعة �لعربية �أعمال �جتماع �لهيئة �لعليا للمجل�ش �لعربي 
للخت�شا�شات �ل�شحية .

و�شرحت �ل�شفرية �لدكتورة هيفاء �بو غز�لة �لمني �لعام �مل�شاعد رئي�ش قطاع �ل�شوؤون �لجتماعية 
52 ملجل�ش  1 �ل�شادر عن �لدورة �لعادية  باأن �لجتماع يعقد يف �إطار متابعة تنفيذ �لقر�ر رقم 

وزر�ء �ل�شحة �لعرب، �لتي �نعقدت يومي 19 و20 مايو �ملا�شي بجنيف.
ونائبا  �لعليا  �لهيئة  رئي�ش  �نتخاب  منها  �ملو�شوعات  �لعديد من  يناق�ش  �لجتماع  �أن  و�أو�شحت 
عر�ش  بالإ�شافة  �ملحدثتني  للمجل�ش  �لد�خلية  و�للئحة  �ل�شا�شي  �لنظام  وم�شروع  �لرئي�ش 
�لأمانة �لعامة نتائج ت�شليم وت�شلم مهام �لأمني �لعام للمجل�ش �لعربي للخت�شا�شات �ل�شحية 

بالأردن وعر�ش �لأمني �لعام للو�شع �حلايل للمجل�ش �لعربي للخت�شا�شات �ل�شحية.

اإح�ساء اأبوظبي ي�سارك يف الكونغر�ش العاملي لالإح�ساء 
•• اأبوظبي-وام:

��شتعر�ش مركز �لإح�شاء �أبوظبي خلل م�شاركته يف �لكونغر�ش �لعاملي للإح�شاء �لذي �أقيم 
يف كو�لملبور ثمان �أور�ق عمل �شملت ��شتخد�م م�شادر   بيانات جديدة، و�لبيانات �لكبرية، 
�إ�شافة �إىل طرح وبحث �أ�شكال مبتكرة وتطبيقات ذكاء ��شطناعي تخدم �ملجال �لإح�شائي 
�لتي تنتج وت�شتخدم  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  �لبيانات وتقا�شم مناهج وروؤى جديدة مع  وتبادل 
�أحمد �ل�شويدي مدير  �لإح�شاء�ت �لر�شمية. �شارك �ملركز يف �ملوؤمتر بوفد تر�أ�شه عبد�هلل 

عام �ملركز بالإنابة وعدد من قياد�ت �ملركز .
و�أكد عبد�هلل �أحمد �ل�شويدي �أهمية �مل�شاركة يف مثل هذه �لأحد�ث �لدولية للوقوف على 
�أف�شل �لفعاليات �لإح�شائية �لعاملية .. م�شري�ً �إىل �شعي �ملركز لتحقيق خطته �ل�شرت�تيجية 
�أبوظبي يف م�شاف  لإم��ارة  �لإح�شائي  �لنظام  و�شع  �إىل  تهدف  �لتي  �مل�شتقبلية،  وتطلعاته 

�لنظم �لعاملية �ملتقدمة.

قمة اأقدر العاملية يف مو�سكو تختتم اأعمالها وت�سدر بيانها اخلتامي 

القمة ت�ساهم يف ن�سر ثقافة متكني املجتمعات وتعزيز ال�ستقرار والأمن وال�سلم العاملي، وتعزيز ودعم قيم الأخوة الإن�سانية

�لعاملي لتمكني �ملجتمعات- مو�شكو 
�حلكومات  �إىل  موجها   ”2019
و�ملوؤ�ش�شات  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  و�ل����دول 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 

و�لدولية ذ�ت �لعلقة .
دولة  “ تتقدم   : �ل��ب��ي��ان  وج���اء يف 
بال�شكر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لرو�شية  �حل��ك��وم��ة  �إىل  �جل��زي��ل 
�لرو�شي  �ل�������ش���ع���ب  ع����م����وم  و�إىل 

عمدة  �شوفياين  �شريجي  ومعايل 
م��و���ش��ك��و ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون �مل��ث��م��ر يف 

�إجناح فعاليات �لقمة .
مكانة  تعزيز  على  �لقمة  و�أك����دت 
لل�شعي  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  �مل���ج���ت���م���ع���ات 
�أكر  لأجيال  �آم��ن  م�شتقبل  لبناء 
��شتقر�ر  لأه��م��ي��ة  و�إدر�ك�������اً  وع���ي���اً 
�أمنها وتعزيز  جمتمعاتها و�شمان 
�إن�شانية  ح�شارة  ب��ن��اء  يف  �أدو�ره����ا 

�لكرمية  �شيافته  ع��ل��ى  �ل�����ش��دي��ق 
�لعاملية  �أق�������در  ق���م���ة  ل���ف���ع���ال���ي���ات 
و�ل���ت���ي نظمها  �ل��ث��ال��ث��ة  ب���دورت���ه���ا 
�أقدر   - للتمكني  خليفة  ب��رن��ام��ج 
للموؤمتر�ت  �ندك�ش  مع  بالتعاون 
و�ملعار�ش وجاءت �لقمة لهذ� �لعام 
حتت �شعار متكني �ملجتمعات عاملًيا: 

�لتجارب و�لدرو�ش �مل�شتفادة.
»كما ت�شكر حكومة مو�شكو �ملحلية 

•• مو�شكو -وام:

�خ��ت��ت��م��ت ق��م��ة �أق������در �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�م�ش  �أع��م��ال��ه��ا  �ل��ث��ال��ث��ة  ن�شختها 
دورة  ق��دم��ت  �أن  ب��ع��د  م��و���ش��ك��و  يف 
و�شط   ، �ل��ع��امل  لها  �شهد  متميزة 
م�����ش��ارك��ة �إم��ار�ت��ي��ة و����ش��ع��ة عززت 
�ملتميز  وم��وق��ع��ه��ا  �ل���دول���ة  �شمعة 

على �خلارطة �لعاملية.
�لتي  �ل���ق���م���ة  �أع����م����ال  ن���ه���اي���ة  ويف 
����ش��ت��م��رت ع��ل��ى م����د�ر �أرب���ع���ة �أي���ام 
رئي�شية  جل�شات  �شملت  متتالية 
وور�ش عمل ولقاء�ت حو�رية تقدم 
�مل�����ش��ارك��ون ب��ال�����ش��ك��ر �جل��زي��ل �إىل 
ر�عي �لقمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
لهذ�  رعايته  �مل�شلحة على  للقو�ت 

�حلدث �لعاملي.
�لكلمة  �ل���ق���م���ة  �أع�����م�����ال  ����ش���ه���دت 
�ل�شيخ  �شمو  للفريق  �لفتتاحية 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����ش 
و�لتي �أكد فيها على متانة �لعلقة 
�لإمار�تية �لرو�شية، بالإ�شافة �إىل 
�أه��م��ي��ة مت��ك��ني خم��ت��ل��ف قطاعات 

وتقدمها،  �لأمم  رق��ي  يف  �ملجتمع 
ك����م����ا �����ش����ه����دت ك����ل����م����ات ل���������وزر�ء 
تناولو�  �إم���ار�ت���ي���ني  وم�����ش��وؤول��ني 

مو��شيع خمتلفة.
و �ن��ع��ق��دت �ل��ق��م��ة ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
مب�شاركة  �لعاملي  مو�شكو  منتدى 
و��شعة،  ودول��ي��ة  و�إقليمية  رو�شية 
�لدوليني  �ل�شركاء  مع  وبالتعاون 
من  و�ل����ع����دي����د  �مل���ت���ح���دة  و�لأمم 
و�ملر�كز  �لأك���ادمي���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملجتمع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لعلقة  ذ�ت  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل���دين، 
�إقليمياً ودولياً وح�شرها م�شاركون 
حول  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  مي��ث��ل��ون 

ق�شايا متكني �ملجتمعات.
وق���دم���ت �لم��������ار�ت ورو����ش���ي���ا من 
�مل�������ش���رتك لهذ�  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  خ����لل 
�إيجابيا  من��وذج��ا  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث 
للعامل لتبادل �لتجارب و�خلرب�ت 
من �جلانبني وتكوين من�شة دولية 
للم�شاهمة  �ل��ق��ط��اع��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
لل�شعبني  �مل��ج��ت��م��ع��ات  مت��ك��ني  يف 

و�لعامل.
�أق����در �لعاملية  �أ����ش���درت ق��م��ة  وق���د 
�ليوم  م��و���ش��ك��و  �خ��ت��ت��م��ت يف  �ل��ت��ي 
“�لبيان  بيانا ختاميا حتت عنو�ن 

عاملية توحد جميع �شعوب �لأر�ش 
و�مل�شاو�ة  �لإيجابي  �لتعاي�ش  نحو 
�إ�شافة  و�لإم��ك��ان��ي��ات،  �لفر�ش  يف 
�إىل �لعمِل على ن�شِر ثقافة متكني 
ي���رت���ب���ط بذلك  وم�����ا  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
على  تعمل  ��شرت�تيجية  روؤى  من 
و�ل�شلم  و�لأم��ن  �ل�شتقر�ر  تعزيز 
�ل��ع��امل��ي، وت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �ل���دويل 
لن�شر  �لد�عم  �مل�شرتك  و�لإن�شاين 
و�ل�شر�كة  �لإن�شانية  �لأخ���وة  قيم 

و�ملو�طنة �لعاملية.
من�شة  �إ�شتحد�ث  �ىل  -1�لدعوة 
ت��ك��ون مرجعاً  ع��امل��ي��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة 
�ملتنوع  �ل��ت��م��ك��ني  مل��ف��اه��ي��م  ع��امل��ي��اً 
ومناهج  �ط���ر  وف���ق  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

علمية معتمدة.
�لأكادميية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  -2دعوة 
تعزيز  �إىل  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لدر��شية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل���ن���اه���ج 
وفكرية  م���ع���رف���ي���ة  مب���ن���ظ���وم���ات 
�أج���ي���ال طلبية  ب��ن��اء  ت�����ش��اه��م يف 
�ملو�طنة  م��ف��اه��ي��م  حت��ق��ق  وط��ن��ي��ة 

�لعاملية.
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  �ىل  -3�لدعوة 
�ل���دول يف تطبيق  جت��ارب خمتلف 
�لتطوعي  �ل���ت���ج���ن���ي���د  م���ف���اه���ي���م 

و�خل�����دم�����ة �ل���وط���ن���ي���ة و�آل���ي���ات���ه���ا 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مب���ا يعزز  وخ��ط��ط��ه��ا 
يف  م����وح����دة  ع���امل���ي���ة  روؤى  وج������ود 

حتقيق �ملو�طنة �لعاملية.
مر�شد  ��شتحد�ث  �ىل  -4�لدعوة 
�لبحثية  �ملر�كز  من  معتمد  عاملي 
بهدف  �ملعنية  و�ملنظمات  �لدولية 
حماربة �لفكر �ملتطرف ومو�جهة 
وحت�شينها  �ملجتمعية  �لتحديات 

من �لكر�هية و�لتع�شب.
�ىل  �لعامل  دول  خمتلف  -5دعوة 
جتاربها  م��ن  �مل�شرتكة  �ل�شتفادة 
فيما بينها و�لإ�شادة بتجارب دولة 

�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ومدينة 
مو�شكو يف خمتلف ق�شايا �لتمكني 
و�لعلمي  و�ل�����ش��ب��اب��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي 

و�لتكنولوجي.
جلنة  ت�����ش��ك��ي��ل  �إىل  �ل���دع���وة   6-
م�شرتكة ت�شم عدد�ً من �مل�شاركني 
ومم��ث��ل��ني ع��ن ���ش��رك��اء ق��م��ة �أق���در 
خمرجات  تنفيذ  ملتابعة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��ق��م��ة وت��و���ش��ي��ات��ه��ا م��ن خ���لل “ 
متكني  ح��ول  �لعاملي  مو�شكو  بيان 
�خلطط  وو�����ش����ع  �ملجتمعات”، 
تتطلب  �لتي  �لتنفيذية  و�لرب�مج 

ذلك.

مركز �سلطان بن زايد يختتم م�ساركته يف معر�ش ال�سيد والفرو�سية�سفارة الدولة جتلي 75 مواطنا من فلوريدا واملدن املجاورة قبل و�سول اإع�سار دوريان
•• وا�شنطن-وام:

ولية  من  �إمار�تيا  مو�طناً   75 باإجلء  و��شنطن  يف  �لدولة  �شفارة  قامت 
�ملتوقع  دوري���ان  �إع�����ش��ار  و���ش��ول  قبل  �آم��ن��ة  �إىل وجهة  �لأمريكية  ف��ل��وري��د� 

حدوثه �ليوم �لإثنني.
و�أحد  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  مو�طني  م��ن  جمموعة  �أج��ل��ت  كما 

�لز�ئرين �ملقيمني يف �لدولة بعد �أن طلبو� من �ل�شفارة م�شاعدتهم.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  معايل  ووج��ه 
�لأمريكية باإن�شاء غرفة عمليات تتكون من ممثلني من �ل�شفارة يف و��شنطن 
دي �شي وملحقياتها “�لع�شكرية، و�ل�شرطية، و�لثقافية، وملحقية �أدنوك”، 
مع  مبا�شرة  للتو��شل  نيويورك  يف  للدولة  �لعامة  �لقن�شلية  �إىل  �إ�شافة 
�ملو�طنني و�لإطمئنان على �أو�شاعهم و�شتعمل �لغرفة على مر�قبة �لأو�شاع 
�إج��لء مو�طني �لدولة من �ملناطق  عن كثب و�لإ���ش��ر�ف على تنفيذ خطة 

�لتي �شتتاأثر بالإع�شار دوريان.
�أولويات �لقيادة يف دولة �لإم��ار�ت تتمثل يف �حلر�ش على  �أن  و�أك��د معاليه 

�شلمة مو�طنيها و�أمنهم �أينما وجدو�.

وقد �أمنت �شفارة �لدولة طائرة خا�شة لإجلء جميع �ملو�طنني �لإمار�تيني 
�ل��ذي��ن مل ي��غ��ادرو� �ل��ولي��ة بعد .ومت��ت عملية �لإج���لء �أم�����ش م��ن مدينة 

ميامي �ىل وجهة �أكر �أماناً.
�ملناطق  باجتاه  دوري��ان  �لإع�شار  م�شار  ي�شهده  �ل��ذي  �ل�شريع  �لتغري  ومع 
حثت   .. كارولينا  ون��ورث  كارولينا  و���ش��اوث  جورجيا  ولي��ات  يف  �ل�شاحلية 
�شفارة �لدولة �ملو�طنني �ملقيمني يف �لوليات �ملذكورة و�ملناطق �ملت�شررة على 
�لت�شال يف حالة �ل�شرورة على �خلطوط �ل�شاخنة �لتالية: - �شفارة �لدولة 
يف و��شنطن دي �شي على �لرقم �لتايل: 202-431-5530 - �لقن�شلية 
�لعامة للدولة يف نيويورك على �لرقم �لتايل: 646-630-2575 - كما 
ميكنهم �أي�شاً �لت�شال برقم �لطو�رئ يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل: 

�لق�شوى. �ل�شرورة  حالت  يف   0097180044444
وكان �ملركز �لوطني �لأمريكي للإع�شار قد �أعلن م�شاء يوم �جلمعة �ملا�شية 

�أن �إع�شار دوريني �شي�شل �إىل �لدرجة �لر�بعة يف ت�شنيف �لأعا�شري.
�ل�  فلوريد� من  يقيمون يف  �إم��ار�ت��ي  175 مو�طنا  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جت��در 
�أنحاء  جميع  يف  و�لقاطنني  �مل�شجلني  �لإمار�تيني  �ملو�طنني  من   1850

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

•• اأبوظبي-وام:

�ختتم مركز �شلطان بن ز�يد م�شاركته �لفاعلة يف �لدورة �ل� 17 من �ملعر�ش 
�لدويل لل�شيد و�لفرو�شية 2019 �لذي نظمه نادي �شقاري �لإمار�ت يف 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ش.
و�مل�شوؤولني  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن  كبري  ب��اإق��ب��ال  �مل��رك��ز  جناح  وحظي 
�شمو  لدور  تقديرهم  عن  �أعربو�  �لذين  و�ملهتمني  و�ملثقفني  و�لإعلميني 
�ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة رئي�ش 
�جليل  وتعريف  توثيقها  على  وحر�شه  �ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافة  دع��م  يف  �مل��رك��ز 

�جلديد بها.
ممثل  دي��و�ن  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  ر��شد  علي  عبيد  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
�إن  ز�ي��د  بن  �شلطان  مركز  ع��ام  مدير  نائب  �ل��دول��ة  رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب 
م�شاركة �ملركز يف �ملعر�ش جاءت بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�آل نهيان دعما للمبادر�ت �لوطنية خا�شة �لتي توثق وتعرف وتاأ�شل للرت�ث 

ملا له من ذ�كرة مادية ومعنوية يف �ملجتمع .

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  مقدمتهم  ويف  �ملعر�ش  على  �لقائمني  بجهود  و�أ���ش��اد 
�شقاري  ن��ادي  رئي�ش  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
تر�ث  وتوثيق  وحفظ  �ل�شيد  مفاهيم  تر�شيخ  يف  �ملعر�ش  ل��دور  �لإم���ار�ت 

�لإمار�ت �لغني ونقله �إىل �جليل �جلديد .
�لتي  �إ�شدر�ته  من  عدد  وتوزيع  بعر�ش  متثلت  �ملركز  م�شاركة  �أن  و�أو�شح 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ش  بالقائد  يت�شل  وم��ا  �لوطنية  باملو�شوعات  تتعلق 
�شلطان “رحمه �هلل”، �إ�شافة �إىل مو�شوعات ثقافية متنوعة تدعم �لتنمية 
�لتي  �ل�شهرية  �ملجلت  من  �أع���د�د�  وزع  �ملركز  �أن  �إىل  م�شري�  �مل�شتد�مة.. 
�إىل  �إ�شافة  �لإب��ل  وجملة  �ل�شعر،  وبيت  �لثقافية،  �لإم���ار�ت  وهي  ي�شدرها 

جملة تر�ث.
وبارك �شعادته للقائمني على �ملعر�ش �مل�شتوى �ملتقدم �لذي و�شل �إليه وما 
ت�شمنته �لأجنحة �لعار�شة من مفرد�ت تر�ثية متميزة.. موؤكد� �أن معر�ش 
�أبوظبي �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية ي�شكل نافذة �شنوية تلقي �ل�شوء على 
حدث  ك��اأك��رب  ر�ئ���دة  مكانة  ويحتل   ، وح�شارتها  تر�ثنا  م��ن  حيوي  جانب 

متخ�ش�ش بال�شيد و�لفرو�شية يف �ملنطقة.

م�ساندة تنجز م�سروع الطرق والبنية التحتية ملنطقة �سرق 25 
•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة م�شاندة عن �إجنازها لكافة �أعمال 
�أبوظبي  يف   25 �شرق  ملنطقة  �لتحتية  و�لبنية  �لد�خلية  �لطرق  م�شروع 
مع�شكر �آل نهيان �ملرحلة �لثانية بالتعاون مع بلدية مدينة �أبوظبي بتكلفة 

�إجمالية بلغت 163.4 مليون درهم.
ويقع �مل�شروع جغر�فيا �شرق جزيرة �أبوظبي يف �لطرف �ل�شمايل بني �شارع 
�ل�شعادة و�شارع دملا على م�شاحة قدرها 630 �ألف مرت مربع، حيث �شيتم 
ربط طريق �ل�شيخ ز�يد مع �لطريق �ملوؤدي لكلية �لأركان، �إىل جانب ربط 
باأكادميية  �ملرور بطريق مزدوج مرور�ً  �أي�شاً مع �شارع  �ل�شيخ ز�يد  طريق 

�ملعمورة لت�شهيل �حلركة �ملرورية.
�لقيادة  روؤي��ة  جت�شيد  على  حر�شها  �إط��ار  يف  �مل�شروع  “م�شاندة”  ونفذت 
�ل��ر���ش��ي��دة ن��ح��و ت��وف��ري ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ع��ال��ي��ة �جل����ودة ت��ل��ب��ي ح��اج��ات �لفرد 

و�ملجتمع، وتتما�شى مع �أف�شل �ملعايري �لعاملية.
ومياه،  كهرباء،  �لتحتية من  �لبنية  �أعمال  تنفيذ جميع  �مل�شروع  وت�شمن 
و�شرف �شحي و�ت�شالت، ور�شف طرق، و�شبكة رى، ور�شف طرق، و�إنارة 
كبري�ً  �شيخدم قطاعاً  �ل�شكان، حيث  �حتياجات  وذلك مبا يخدم  �ل�شو�رع 

من �ملو�طنني و�ملقيمني يف منطقة �شرق 25.

حتقيق اأمنية تطلق حملتها التوعوية »ال�سرطان ي�سرق الطفولة واأمنية تعيدها« 
•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية �م�ش حملة 
�ل�شرطان  عنو�ن  حتت  خريية  توعوية 
ي�شرق �لطفولة و�أمنية ُتعيدها، وت�شتمر 
حرم  م��ن  بتوجيهات  وذل��ك  يوما   30
�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 
�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�ش 
بن  �شيف  بنت  �شيخة  �ل�شيخة   ، �لدولة 
�لفخري  �ل��رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان،  �آل  حم��م��د 

للموؤ�ش�شة.
وقال هاين �لزبيدي، �لرئي�ش �لتنفيذي 
�ملنا�شبة  بهذه   - �أمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة 
�لتوعية  ب�����ش��ه��ر  �لح���ت���ف���ال  ن���ري���د   :  -
حتقيق  خ��لل  م��ن  �لطفولة  ب�شرطان 

بال�شرطان،  �ملُ�شابني  �لأط��ف��ال  �أمنيات 
ومّدهم مع �أ�شرهم بالقوة و�لأمل �لذي 

يحتاجونه«.
و�أ������ش�����اف مت���ت���ّد �حل���م���ل���ة ط������و�ل �شهر 
�ملوؤ�ش�شة  ����ش���ت���ب���ث  ح����ي����ث  ����ش���ب���ت���م���رب، 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  على  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ائ��ل 
مر�ش  دور  ح��ول  وموقعها  �لجتماعي 
�لأط��ف��ال يف  �شرقة فر�شة  �ل�شرطان يف 
�لطفولة �لعادية �إ�شافة �إىل �إبر�ز �لآثار 
و�ل��ع��زل��ة وفقد�ن  �جل�����ش��دي��ة و�خل����وف 
�ح����رت�م �ل����ذ�ت �ل��ت��ي مت��ّث��ل ب��ع�����ش��اً من 
�أ�شعب �لآثار �لنف�شية �لتي يتعامل معها 
�لأطفال خلل هذ� �لوقت، كما تت�شّمن 
�حلملة �أي�شاً �إر�شال ر�شائل ن�شية جلمع 
ُت�شاهم يف حتقيق �ملزيد  �لتربعات �لتي 

من �أمنيات �لأطفال �مل�شابني بال�شرطان 
�لذي ُيهّدد حياتهم.

�ملوؤ�ش�شة  حتقيق  �أن  �ل��زب��ي��دي  و�أو���ش��ح 
لأم��ن��ي��ات �لأط���ف���ال �مل��ر���ش��ى ه��و تدخل 
�إي��ج��اب��ي يف ح��ي��ات��ه��م، ي�����ش��اع��ده��م على 
�لعاطفية،  و�ل���رف���اه���ي���ة  �مل����رون����ة  ب���ن���اء 
وه���و �ل���ت���و�زن �ل���ذي ي����و�زن ب��ني جميع 
�ل���ت���ج���ارب �ل�����ش��ل��ب��ي��ة �مل��رت��ب��ط��ة مبر�ش 
ي�شكل  �لأمنية  حتقيق  فرتّقب  خطري. 
و�لقوة  �لأمل  ُيحّل م�شاعر  يومياً  �إلهاًء 
�ملرت�فقة  �ل�شيئة  �مل�شاعر  حمّل  و�لفرح 
كما  �ل�شرطان  وت��اأث��ري�ت  �لعلجات  مع 
كل  �أمنيته  حتقيق  بعد  �لطفل  ي�شتعيد 
و�ملرح  و�خليال  و�للعب  �ل�شعادة  جتارب 

�لتي �شرقها �لت�شخي�ش باملر�ش.
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اأخبـار الإمـارات

انطالق الدورة الأوىل من معر�ش عجمان للطوابع والعمالت يف الثالث من �سبتمرب 
•• عجمان-الفجر:

تز�مناً مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي، 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����ش �لأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان، م��ق��ال��ي��د �حل��ك��م، ت��ن��ظ��م د�ئ���رة 
�لتنمية �ل�شياحية بعجمان، �لدورة �لأوىل من معر�ش عجمان للطو�بع 
�لفرتة  �أي��ام، خ��لل  مل��دة خم�شة  و�لعملت، يف فندق فريمونت عجمان 
لهو�ة  �لإم���ار�ت  جمعية  مع  بالتعاون  �ملقبل،  �شبتمرب   7 �إىل   3 بني  ما 
60 عار�شاً و15 تاجر�ً من �لإمار�ت، و�ل�شعودية،  �لطو�بع، ومب�شاركة 
و�لكويت، و�لبحرين، �إىل جانب عدد كبري من �لهو�ة و�لزو�ر �لقادمني 

من خمتلف �أنحاء �لعامل. 
بالإرث  �لتعريف  �إىل  �مل��ع��ر���ش،  ه��ذ�  تنظيم  ور�ء  م��ن  �ل��د�ئ��رة  وت��ه��دف 

�حل�شاري �لثقايف و�لتاريخ �لربيدي �لعريق يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
و�لعملت  �ل��ربي��د  ط��و�ب��ع  م��ن  ع��رب عر�ش جمموعات مم��ّي��زة  �ملتحدة، 
تعود  متنوعة  ت�شكيلة  �إىل عر�ش  بالإ�شافة  باأع�شاء �جلمعية،  �خلا�شة 
�إىل �أع�شاء يف جمعيات �شقيقة من دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي، وتوفري 
من�شة للهو�ة يف �ملنطقة لقتناء �لطو�بع و�لعملت و�لإك�ش�شو�ر�ت �لتي 

تلزمهم لتو�شيع جمموعاتهم من هذه �ملقتنيات. 
وقال �شعادة �شالح �جلزيري، مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان: 
�لن�شخة �لأوىل من �ملعر�ش �لتي تاأتي حتت رعاية �ل�شيخ  “�شتكون هذه 
عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي، رئي�ش �لد�ئرة، فر�شة للمجتمع و�لزو�ر 
�لربيدية  �لطو�بع  من  ون���ادرة  قّيمة  ت�شكيلت  على  للطلع  و�ل��ه��و�ة 
و�لعملت �لورقية و�ملعدنية، و�لتي ت�شكل جزء�ً من تاريخ دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�ملنطقة، و�شيتم عر�شها وفقاً لأحدث �ملعايري �لدولية 
�ملحكمني  م��ن  و�لعديد  �لطو�بع  ل��ه��و�ة  �لإم����ار�ت  جمعية  م��ع  بالتعاون 

و�خلرب�ء يف هذ� �ملجال«. 
و�لت�شكيلت  �ملجموعات  يف  �لتنوع  مر�عاة  متت  �أن��ه  �إىل  �شعادته  ولفت 
�هتمامات  مع  تناغمها  ومدى  و�مل�شتوى،  �ملو�شوع  حيث  من  �ملعرو�شة، 
�شي�شهد م�شاركة جتار  �ملعر�ش  �أن  �لهو�ة، م�شيفاً  �أنو�ع  و�أذو�ق خمتلف 
�شركة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وم�شتلزماتها،  �ل��ن��ادرة  و�ل��ع��م��لت  �ل��ط��و�ب��ع  بيع 
�ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  م��ن  �لورقية  �لعملت  بتقييم  متخ�ش�شة 
يوم �جلمعة  م�شاء  و�لعملت  للطو�بع  م��ز�د�ً  �ملعر�ش  ج��دول  ويت�شمن 
مبجموعات  �خلا�شة  �لتحكيم  جلنة  تعيني  ومت  �ملقبل.  �شبتمرب   6
�لطو�بع من قبل �للجنة �ملنظمة ملعر�ش عجمان 2019، لت�شم نخبة 

�لدويل  �لحتادين  يف  �ملعتمدين  و�لآ�شيويني  �لدوليني  �ملحكميني  من 
)FIP( و�لآ�شيوي )FIAP( لهو�ة �لطو�بع �لربيدية. وت�شم �للجنة 
كذلك حمكمني �إقليميني معتمدين من جمعية �لإمار�ت لهو�ة �لطو�بع 
�جلو�ئز  ومنحها  �مل�شاركات  بتقييم  �ملعّينة  �للجنة  و�شتقوم   .)EPA(
و�لأهمية،  �ملعاجلة  ه��ي:  �أ�شا�شية  معايري  �أرب��ع��ة  على  ب��ن��اًء  �لتقديرية 

و�ملعرفة و�لبحث و�لدر��شات، و�حلالة و�لندرة، وطريقة �ل�شرد.
من  �إق��ب��اًل كبري�ً  �خلم�شة  �أيامه  ط��و�ل  �ملعر�ش  ي�شهد  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
هو�ة وع�شاق جمع �لطو�بع و�لعملت، �شو�ًء من د�خل �لإم��ار�ت �أو من 
ومقتنياتهم  عملتهم  تقييم  يف  �لر�غبني  �أولئك  من  وكذلك  خارجها، 
�لثمينة، �إىل جانب زيارة �ل�شكان و�ل�شياح �لر�غبني بالطلع على تاريخ 

�ملنطقة. 

عمار النعيمي يتفقد مدر�سة �سيخة بنت �سعيد للبنات.. ويوجه بتطبيق الأ�ساليب التعليمية احلديثة
•• عجمان -وام:

�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان برعاية �لقيادة 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �حلكيمة 
�مليادين  بجميع  و�لتقدم  و�لرقي  �لنهو�ش  مل�شرية  �هلل”  “حفظه  �لدولة 
و�هتمامه ودعمه وم�شاندته مل�شرية �لعلم و�لتعليم خا�شة �إمياناً من �شموه 
باأن �لتعليم �أ�شا�ش حت�شر �ل�شعوب وتقدم �لأوطان و�للبنة �لأوىل يف بناء 
�لإمار�ت  �أبناء  ليو��شل  و�ملعرفة  بالعلم  و�ملت�شلح  و�ملثقف  �ملبدع  �لإن�شان 

م�شرية �لتنمية �ل�شاملة بوترية مت�شارعة مل�شتقبل م�شرق للوطن.
وتقدم �شموه بجزيل �ل�شكر وعظيم �لمتنان ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش  بن ر��شد 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أع�شاء �ملجل�ش �لأعلى حكام �لإمار�ت على متابعتهم و�هتمامهم وحر�شهم 
على �أن ت�شري �لعملية �لتعليمية وغريها من �لقطاعات �ملختلفة بالطريق 
من  �لآخ���رون  �إليه  و�شل  ما  �إىل  ن�شل  حتى  و�لتطور  للرتقاء  �ل�شحيح 

�زدهار يف �ملجالت كافة وخا�شة �لتعليم.
ر��شد  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وم�شاندة  باهتمام  �شموه  و�أ���ش��اد 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم عجمان لدوره �لد�عم ل�شرت�تيجية 

�لتعليم يف �لدولة.
جاء ذلك عقب �لزيارة �لتفقدية �لتي قام بها �شموه �م�ش ملدر�شة �شيخة 
بنت �شعيد للتعليم �لثانوي للبنات يف عجمان مبنا�شبة بد�ية �لعام �لدر��شي 
�لطلبة  �أبنائه  �شموه على م�شاركة  2020- حر�شاً من   2019 �جلديد 

و�لطالبات �لحتفال بعودتهم �إىل �ملد�ر�ش.
ر�فق �شموه خلل �لزيارة �شعادة علي ح�شن �حلمادي مدير منطقة عجمان 
�لتعليمية و�شعادة يو�شف �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات و�ل�شيافة و�شعيدة 

�أحمد �حلمادي مديرة �ملدر�شة و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وعدد من كبار 
�لدر��شي  �لعام  ل�شتقبال  �ل�شتعد�د�ت  على  �شموه  �طلع  حيث  �مل�شوؤولني 
وتلبيتها  �مليد�نية  �لحتياجات  على  و�ل��وق��وف  �لأول  �ليوم  منذ  �جلديد 
ودعم �لأ�شرة �لرتبوية و�أهم �ملناهج و�لرب�مج �لتي �شيتم تدري�شها �شمن 
�أربعة  ت�شم  و�لتي  �لإمار�تية”  “�ملدر�شة  م�شمى  حتت  �لتطوير  مد�ر�ش 

م�شار�ت هي “ �لعام و�ملتقدم و�لنخبة و�لتطبيق«.
�لتي مت تنفيذها من  �ملتميزة و�مل�شاريع �ملهمة  و�أثنى �شموه على �لأعمال 
منها  �ل�شتفادة  لهن  ميكن  و�لتي  �ملا�شي  �لعام  يف  �ملدر�شة  طالبات  قبل 
و�قرت�ح مبادر�ت و�أفكار جديدة و�لعمل على تنفيذ م�شاريع ما يدل على 
�أن هذه �مل�شار�ت �أ�شبحت لها فو�ئد كثرية جتعل �لطالب ي�شمم ويخطط 
لل�شعي  وت�شجعهم  �لآخ����رون  منها  ي�شتفيد  �أه��م��ي��ة  ذ�ت  م�شاريع  وينفذ 
وم�شاركة زملئهم يف تطوير �ملبادر�ت و�لرب�مج �حلديثة .. موجها �شموه 
�حلديثة  �لتعليمية  و�لتطبيقات  �لأ�شاليب  �أحدث  تطبيق  من  بال�شتفادة 

�لتي ت�شقل مهار�ت و�أفكار �لطلب وت�شهم يف تنمية قدر�تهم �لإبد�عية.
ودعا �شمو ويل عهد عجمان �لطالبات و�لهيئة �لتدري�شية للتعاون لتخريج 
�إجناز�تهن  خ��لل  م��ن  �ل��ن��رية  و�لأف��ك��ار  بالعلم  يتميزن  بناتنا  م��ن  جيل 
�لعلمية حتى يكن قادر�ت على تربية �أجيال �لغد ورجال �مل�شتقبل وقياديات 
مديرة  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �شموه  مثمنا  �مل�شوؤولية..  حتمل  ي�شتطعن 
�ملدر�شة و�لهيئة �لتدري�شية يف تاأهيل و�شقل �لطالبات وم�شاعدتهن على 

�إنتاج �أعمال تخدم �لعملية �لتعليمية.
ما  عن  �أهمية  تقل  ل  باملد�ر�ش  تقدم  �لتي  �لل�شفية  �لأن�شطة  �أن  و�أك��د 
تنمية  على  و�لطالبات  �لطلب  ي�شاعد  مما  �لدر��شة  ف�شول  د�خ��ل  يقدم 
يقومون  ما  خ��لل  من  مو�هبهم  و�شقل  و�لذهنية  �لإب��د�ع��ي��ة  مهار�تهم 
�أن  .. مو�شحا  �لعلمية  و�لأفكار  و�لإبد�عات  �مل�شاريع  بع�ش  تنفيذ  به من 
�جلديدة  �لتعليمية  �لأ�شاليب  وتطوير  تعزيز  يف  ت�شاهم  �لأن�شطة  تلك 
لدى  �ل��ذ�ك��رة  تنمية  على  ت�شاعد  مناهج  و�لتفكري يف  �لبتكار  خ��لل  من 

�إىل مبتغاهم  و�لو�شول  �لعلمي  �لتح�شيل  �لطلب ومتكينهم من  جميع 
يف �لرتبية و�لتعلم.

و�أ�شار �شموه �إىل �أن �شباب �لوطن هم فخر �لدولة وم�شتقبلها �مل�شرق وهم 
على  �لطالبات  بناته  �شموه  حاثاً   .. و�لتطلعات  �لآم��ال  عليهم  تعقد  من 
حت�شيلهن  يف  و�لإب����د�ع  �لتميز  دروب  على  و�ل�شري  و�لعطاء  �جلهد  ب��ذل 
�لدر��شي خلدمة وطنهن وجمتمعهن ومو��شلة عملية �لبناء و�لتنمية كما 
�مل�شرية  خدمة  يف  �جلهد  بذل  على  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  �شموه  حث 
�مل�شتقبل متمنياً  �إع��د�د جيل  �لدولة لأنهم ركيزة من ركائز  �لتعليمية يف 

لهم �لتوفيق و�لنجاح يف م�شريتهم.
مديرة  قبل  م��ن  ب�شموه  بالرتحيب  ب���د�أت  ق��د  �لتفقدية  �جل��ول��ة  وك��ان��ت 
و�للفتة  �ملدر�شة  بزيارة  لت�شريفه  و�لطالبات  �لتدري�شية  و�لهيئة  �ملدر�شة 

�لكرمية و�لدعم و�مل�شاندة �ملتو��شلة من �شموه.
غرف  بينها  وم��ن  �لأن�شطة  غ��رف  م��ن  �لعديد  عجمان  عهد  ويل  وتفقد 
�لإر�شاد �لأكادميي وتقنية �ملعلومات وم�شادر �لتعليم و�ملخترب و�لذي ي�شم 
�أحدث �لأجهزة من �أجل �إعد�د وت�شميم �مل�شاريع حيث ��شتمع �إىل �شرح و�ف 
من �لطالبات ملا يتلقينه من علوم ومعرفة حول �لتقنية �حلديثة وعلوم 
�شموه  �طلع  كما  �لأجهزة  تلك  ل�شتخد�م  �ل�شحيحة  و�لطرق  �لكمبيوتر 
على �أحد �مل�شاريع وهو عبارة عن م�شباح ذكي يعمل بطريقة مبتكرة حيث 

يتاأثر بال�شوت ومت �إعد�ده وت�شميمه من قبل �لطالبات يف �لعام �ملا�شي.
و�شاهد �شموه ومر�فقوه ور�شة منوذجية عن �لتعليم يف �ملا�شي “�ملطوعة” 
بع�ش  م��ن  جانب  بح�شور  �شموه  ���ش��ارك  كما  �ملا�شي  يف  �لتدري�ش  وط��رق 
�ملدر�شة  يف  �حلديثة  �لتدري�ش  و�أ�شاليب  �لدر��شية  و�حل�ش�ش  �ل��درو���ش 

�لإمار�تية .
وما  �لعلمية  و�ملخترب�ت  �حلا�شوب  ومنها  �لرتبوية  �مل��ر�ف��ق  على  و�طلع 
�لتجارب  بع�ش  لإج��ر�ء  عمليا  �لطالبات  ت�شتخدمها  �أجهزة  من  حتتويه 

�لعلمية فيها.

عهد  ويل  ل�شمو  �لتفقدية  �ل��زي��ارة  �أن  �حل��م��ادي  ح�شن  علي  �شعادة  و�أك���د 
عجمان تدل على �هتمامه �لبالغ ب�شوؤون �لتعليم يف �إمارة عجمان ومتابعة 
�مل�شرية  دع��م  �إىل  �إ���ش��اف��ة  كافة  �مل��ر�ح��ل  يف  للطلب  �ل��در����ش��ي  �لتح�شيل 
�ملو�شم  بد�ية  يف  وخا�شة  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل  م�شري�  �لتعليمية.. 
باملد�ر�ش  �لتدري�شية  و�لهيئة  �لأب��ن��اء  على  �إيجابي  م��ردود  لها  �لدر��شي 
وت�شد من �أزر �لعاملني لبذل مزيد من �جلهد و�لعطاء .. موجها �ل�شكر 

و�لتقدير �إىل �شموه على هذه �لزيارة.
�أعربت �شعيدة �أحمد �حلمادي عن �شعادتها �لغامرة لت�شريف  من جانبها 
وتفقده  �ملدر�شة  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو 
�لدر��شي  للمو�شم  و�ل��ت��ح�����ش��ري�ت  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  على  و�ط��لع��ه  �مل��ر�ف��ق 
�جلديد و�لرب�مج �ملزمع تنفيذها وبع�ش من �لأفكار و�ملبادر�ت و�مل�شاريع 

�لتي �شيتم �لعمل على تنفيذها خلل هذ� �لعام .
�أعلي  �إىل  �ل��و���ش��ول  للعمل على  ح��اف��ز�  تعد  �ل��ت��ي  �شموه  ب��زي��ارة  و�أ���ش��ادت 
�لدرجات و�لتميز يف ن�شر �لعلم و�لتعليم و�لقيم �لأخلقية و�لرتبوية يف 
�لأد�ء  �لتناف�ش وتعزيز  ت�شهم يف حث �جلميع على  �لوطن كما  رب��وع هذ� 
�ملتميز من قبل �لهيئة �لتدري�شية .. معربة عن تطلع �ملدر�شة لتكر�ر هذه 

�لزيار�ت �لتفقدية من قبل �لقائمني على �لعملية �لرتبوية.
و�أكدت �أن زيارة �شمو ويل عهد عجمان �شتكون د�فعا لتنفيذ �أعمال تربوية 
وم�شاريع جديدة تهدف �إىل تنمية مهار�ت �لطالبات وتوفري تعليم يتو�فق 
مع معايري �لتعليم �لذي نن�شده.. م�شرية �إىل �أن �لزيارة تعد دعما ومكافاأة 

للجهود �ملبذولة من �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�شية.
وقالت �حلمادي �إن زيارة �شموه للمدر�شة تعني �لنتماء و�لهوية �لوطنية 
�لزيارة  �أن  موؤكدة   .. �لطالبات  نفو�ش  يف  وغر�شها  بتعزيزها  نقوم  و�لتي 
حققت �لهدف �لكبري �لذي ن�شعى �إليه يف عزة وحب �لوطن و�لنتماء له.. 
ف�شل عن �أنها تعزز �لتو��شل بني �لقيادة و�ل�شعب و�لرتقاء بالإيجابيات 

لت�شل �إىل �لأد�ء �ملتميز �لذي ين�شده �جلميع.

مبادرة اإن�سانية

�سرطة راأ�ش اخليمة ت�سمح لنزيل مبرافقة اأطفاله يف اول يوم درا�سي
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ط��ل��ق��ت 
ر�����ش �خل��ي��م��ة م���ب���ادرة �ن�����ش��ان��ي��ة يف 
متثلت  �ل���در�����ش���ي  �ل���ع���ام  �ي����ام  �ول 
�ملو�ش�شة  ن����زلء  لأح����د  �ل�����ش��م��اح  يف 
مبر�فقة  و�لإ���ش��لح��ي��ة  �ل��ع��ق��اب��ي��ة 
�يام  �ول  يف  �مل��در���ش��ة  �ىل  �ط��ف��ال��ه 
 2020 �ل��در����ش��ي -2019  �ل��ع��ام 
م���ن خ����لل �ل����ش���ت���ف���ادة م���ن نظام 
�لكرتونية  �ل�����ش��رط��ي��ة  �مل���ر�ق���ب���ة 
�ل�����ش��و�ر �لل���ك���رتوين �ل���ذي يحدد 

مكان تو�جد حامله .
و�����ش���ار �ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�شرطة  ع��ام  ق��اي��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
هذه  �ط���لق  �ن  �ىل  �خليمة  ر�����ش 
�ملبادرة �لهادفة �ىل تعزيز �لرو�بط 
�لأ�شرية و�ملجتمعية ور�شم �لفرحة 
قلوب  ويف  ���ش��ف��اه  ع��ل��ى  و�ل��ب��ه��ج��ة 
�لعقابية  �مل��و���ش�����ش��ة  ن�����زلء  �ب���ن���اء 
�ملبادر�ت  �شمن  ياتي  و�لإ�شلحية 

، لفتا  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن  �مل�شتفيد 
�ملبادر�ت  من  �لنوعية  ه��ذه  �ن  �ىل 
�لن�شاين  �ل��وج��ه  �ظ��ه��ار  يف  ت�شهم 
يحر�ش  �ل�����ذي  �ل�����ش��رط��ة  جل���ه���از 
�لن�شانية  �ل���رو�ب���ط  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

�ل�شباحية يف �ول �يام �لعام �لدر��شي 
�و��شر  لتج�شيد  ت�شعى  ���ش��ورة  يف 
�ملحبة  وتعزيز  �ملجتمعي  �لتلحم 
يف  بينهم  و�ل�شرور  �لفرح  و��شاعة 
�لوقت �لذي مت فيه �ل�شتفادة من 

�لن�شان  �ج����ل  م���ن  �لل���ك���رتون���ي���ة 
�ل���ي���وم يف تعزيز  ن�����ش��خ��ره  وه���و م���ا 
وبناء  و�لأ�شري  �ملجتمعي  �لتلحم 
�لن�����ش��ان �لم���ار�ت���ي . و�ك���د �للو�ء 
ر��ش  �شرطة  م�شي  على  �لنعيمي 

�شرطة  حت���ر����ش  �ل���ت���ي  �ل���ن���وع���ي���ة 
ب�شكل  �طلقها  على  �خليمة  ر����ش 

م�شتمر يف خمتلف �ملنا�شبات .
و��شاف �ن �ملبادرة ت�شمنت مر�فقة 
لأب��ن��ائ��ه يف رحلتهم  �ل���ن���زلء  �ح���د 

و�ملجتمعية وتوفري �لأمن و�لأمان 
يقيم  م��ن  ولكل  �مل��و�ط��ن��ني  جلميع 

على هذه �لأر�ش �لطيبة .
وز�رة  �ن  �����ش����ع����ادت����ه  و�و��������ش�������ح 
�ملر�قبة  نظام  ��شتحدثت  �لد�خلية 

ن��ظ��ام �ل�����ش��و�ر �لل���ك���رتوين �لذي 
���ش��اب��ق و�لذي  مت �ط��لق��ه يف وق���ت 
يتيح متابعة ومر�قبة �لنزلء عرب 
�للكرتونية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
�لنزيل  ح��رك��ة  ت��ت��ب��ع  يف  �حل��دي��ث��ة 

�ط��لق مثل هذه  �خليمة قدما يف 
�ملبادر�ت �ميانا منها باهميتها على 
و�ملجتمعي  �ل���ف���ردي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن 
وز�رة  وروي����ة  �ه����د�ف  ويف حت��ق��ي��ق 

�لد�خلية .

ا�ستفاد منها اأكرث من 630 �سائقًا 

 مرور دبي تنظم حما�سرات توعوية ل�سائقي احلافالت املدر�سية
•• دبي-الفجر

�شمن ��شتعد�د�ت �شرطة دبي للعام 
برنامج  و�شمن  �جلديد  �لدر��شي 
�لتي  حو�دث”  ب���ل  “يوم  ح��م��ل��ة 
�ل�شائق  �شلوك  تقومي  �إىل  تهدف 
بامل�شوؤولية،  �ل�����ش��ر�ك��ة  خ���لل  م��ن 
م�شتويات  �أع���ل���ى  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
�ل�����ش��لم��ة �مل����روري����ة ح��ف��اظ��اً على 
وحتقيق  و�مل���م���ت���ل���ك���ات  �لأرو�ح 
�ملوؤ�شر  �ل��ن��ج��اح يف  م��ع��دلت  �أع��ل��ى 

�لجتماعي  ب���ال���و�ج���ب  و�ل�����ش��ع��ور 
�شائق  �مللقى على كاهل كل  �لكبري 
و�ملجتمع،  �لأ���ش��ر  قبل  م��ن  حافلة 
يوؤديه  �ل����ذي  �ل�����دور  �أن  م��و���ش��ح��اً 

هوؤلء �ل�شائقون كبرٌي جّد�ً. 
�شويد�ن،  ب��ن  جمعة  �لعقيد  و�أك���د 
وتكثيف  ت��ط��وي��ر  يف  �لإد�رة  �شعي 
�لرب�مج �لتوعية �ملرورية باأ�شاليب 
حديثة وفّعالة من خلل �لو�شائل 
�حلديثة،  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  �مل���ت���ع���ددة 
�لطريق  م�����ش��ت��خ��دم��ي  وت���ع���ري���ف 

طلب وطالبات �ملد�ر�ش..
���ش��امل بن  �ل��ع��ق��ي��د جمعة  و�أو����ش���ح 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  ����ش���وي���د�ن، 
للمرور بالوكالة يف �شرطة دبي �أنه 
�جلديد  �لدر��شي  للعام  ��شتعد�د� 
و�لتوعية  �حل��م��لت  �إد�رة  نظمت 
مو��شلت  م��ع  بالتعاون  �مل��روري��ة 
�ملحا�شر�ت  م��ن  �شل�شلة  �لإم����ار�ت 
�ملرورية  �ل�شلمة  حول  �لتوعوية 
“630” �شائقاً  ��شتفاد منها نحو 
ل��ل��ح��اف��لت �مل��در���ش��ي��ة �ل��ذي��ن تقع 

�ل���وط���ن���ي �خل���ا����ش ب��خ��ف�����ش عدد 
�ل����ط����رق. نظمت  وف���ي���ات ح������و�دث 
من  �شل�شلة  للمرور  �لعامة  �لإد�رة 
ل�شائقي  �ل��ت��وع��وي��ة  �مل���ح���ا����ش���ر�ت 
�حلافلت �ملدر�شية من مو��شلت 
�إىل  دبي” تهدف  “فرع  �لإم����ار�ت 
�للتز�م مبعايري �لأمن و�ل�شلمة، 
و�ح�����رت�م ق��و�ع��د �ل�����ش��ري و�مل����رور، 
و�آد�ب  �مل��روري��ة،  �ل�شلمة  و�أنظمة 
�أرو�ح  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل���ط���ري���ق، 
م�شتخدمي �لطريق ويف مقدمتهم 

�ملحافظة  م�شوؤولية  عاتقهم  على 
عملية  �أث��ن��اء  �لطلبة  �شلمة  على 

�لنقل �ملدر�شي.
��شتملت  �ملحا�شر�ت  �أن  �إىل  و�أ�شار 
على �لإجر�ء�ت و�لقو�نني �لو�جب 
�تباعها خلل عملية نقل �لطلبة، 
�ل�شرعة �ملحددة،  منها عدم جتاوز 
�لإلز�مي،  �ل�شري  بخط  و�لل��ت��ز�م 
�لقيادة،  �أثناء  و�لرتكيز  و�لنتباه 
�لأطفال  جت��اه  �مل�شوؤولية  وحتمل 
و�لطلبة، و�حلفاظ على �شلمتهم، 

�ل�شري و�أنظمة �ملرور، وذلك لرفع 
م�����ش��ت��وى �ل���ك���ف���اءة �مل����روري����ة لدى 

بقو�نني �لأمن و�ل�شلمة �ملرورية، 
بهدف توعيتهم وتثقيفهم بقو�عد 

و�شلمة  �أم��ن  وتعزيز  �ل�شائقني، 
�لأرو�ح و�ملمتلكات.
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اأخبـار الإمـارات

معدلت ن�سب احل�سور باملدار�ش طالب ومعلمني تب�سر بعام درا�سي كفو 
•• دبي- حم�شن را�شد 

منهاج  ت��در���ش  �لتي  و�خلا�شة  �حلكومية  �ل��دول��ة  م��د�ر���ش  ��شتقبلت 
و�ل��ط��ال��ب��ات يف  �لطلبة  م��ن  �أب��ن��اءه��ا  �أم�����ش،  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
خمتلف مر�حل �لتعليم، �م�ش مببادرة مرحبا مدر�شتي، �لتي جاءت 
حتت عنو�ن” كفو” ، حيث تفاعل معها خمتلف فئات �مليد�ن �لرتبوي، 
مبهجة  �نطلقة   ،2020-2019 �لدر��شي �جلديد  �لعام  لي�شجل 

جت�شد معاين �ل�شعادة.
�لدر��شي  �ل��ع��ام  لبد�ية  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �حل�شور  م��وؤ���ش��ر�ت  و�شجلت 

خمتلف  يف   ،  .96%-85 ب��ني  ت���ر�وح���ت  ح�����ش��ور  ن�شبة  �جل���دي���د، 
�ملد�ر�ش �حلكومية، فيما بلغت %100 يف بع�ش مد�ر�ش �لطالبات، 
يف  �لطلبة  �نتظام  �لتعليمية،  مناطقها  م��ع  �ل����وز�رة  تابعت  وق��ت  يف 
فرق متخ�ش�شة  تنفذها  ميد�نية  زي��ار�ت  �ملد�ر�ش، من خلل  جميع 
�شمن مبادرة »مد�ر�شنا م�شوؤوليتنا«، �لتي تركز على جاهزية �ملد�ر�ش 
و�لطمئنان على �شري �لعملية �لتعليمية، و�نتظام �لطلبة، و�حتياجات 

�ملد�ر�ش و�لوقوف على �لنو�ق�ش.
لكن  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت  �إىل مد�ر�ش خا�شة مبختلف  �لكتب  ت�شل  ومل 
�أي  لتذليل  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �ملن�شة  على  �لكتب  �لرتبية،  وز�رة  وف��رت 

�لأ�شبوع  �ملطبوعة  �لكتب  و�شول  �ملعلمني، حلني  تو�جه  قد  معوقات 
�ملقبل.

 
دبي: %95 ن�سبة احل�سور الطالبي

�شهدت مد�ر�ش دبي ��شتقر�ر�ً يف دو�م �لطلبة، �إذ فعلت »مبادرة مرحباً 
و�ملدر�شة  �لبيت  علقة  فيها  بدت  جديدة  مظاهر  و�شط  مدر�شتي«، 
�ملدر�شة  و�أن�شطة  �لأم��ور يف فعاليات  �أولياء  �أرقى �شورها، و�شارك  يف 

�ل�شباحية.
�إد�ر�ت مد�ر�ش خا�شة، عدم توريد �لكتب �جلديدة، مبختلف  و�أكدت 

بد�ية  �مل���د�ر����ش  و���ش��ول��ه��ا  �مل��ت��وق��ع  م��ن  ح��ي��ث  �ل�����در��شية،  �مل�����ر�حل 
ملتزمات  غري  لطالبات  طفيف  ح�شور  عن  ف�شًل  �ملقبل،  �لأ�شبوع 
بالزي �ملدر�شي لعدم تو�فر �ملقا�شات �خلا�شة بهم يف مر�كز بيع �لزي 

�ملدر�شي  .
بني  ن�شبته  بلغت  �إذ  دب��ي،  مد�ر�ش  يف  لفتاً  �لطلبي  �حل�شور  وج��اء 
%95، يف وقت �أكد مديرو مد�ر�ش �أن ن�شبة ح�شور �لهيئات  90 �إىل 
�لإد�ري������ة و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة ب��ل��غ��ت %100.، ح��ي��ث ن��ظ��م��ت م���د�ر����ش يف 
�حل�شة �لأوىل من �ليوم �لدر��شي �لأول حما�شر�ت للطلبة تت�شمن 

�لرتحيب بهم وتهيئتهم للعام �لدر��شي �جلديد.

اإدارات املدار�س والنطاق �سركاء يف جاهزية املدار�س من عدمه

الرتبية تعمم ا�ستمارة لر�سد معدلت الإجناز من مبنى مدر�سي واكتمال الهيئة الإدارية والتعليمية
ل�سد ال�سواغر باللغة االجنليزية تكليف املعلمني االأجانب واالأوائل بـ 30 ح�سة ا�سبوعيًا

�ملعلمني  حتميل  على  و�لتاأكيد   ،
ح�شة   30 ب��ن�����ش��اب  �لأج�����ان�����ب، 
على  �ملعينني  و�ملعلمني  �أ�شبوعيا، 
ح�شة   28 بن�شاب  خا�شة،  عقود 
�أق�������ش���ى،  نظر�ً  �أ���ش��ب��وع��ي��ا ك��ح��د 
�ملادة  ت��ل��ك  يف  �ل��ك��ب��رية  لل�شو�غر 
لكم �ل���ش��ت��ق��الت �ل��ت��ي ت��ق��دم بها 
تعيينات  ي��ق��اب��ل��ه  ومل  م��ع��ل��م��ني 

جديدة .
�لوز�رة  �شددت  �أخ��رى  جهة  وم��ن 
وريا�ش  �مل����د�ر�����ش  م���دي���ري  ع��ل��ى 
على  �ملحافظة  باأهمية   �لأطفال، 
مد�ر�ش  يف  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �مل�����ش��ادر 
�لإحلل و�ملد�ر�ش، �لتي مت تغيري 
يف  �لت�شرف  وع��دم  فيها،  �حللقة 
�لرجوع  دون  �لتعليمية  �مل�����ش��ادر 
�إد�رة م�شادر �لتعلم و�حللول  �إىل 
�ملنا�شب  �لقر�ر  لتخاذ  �لتعليمية 
�ل���ت���دوي���ر، حفاظا  وو����ش���ع خ��ط��ة 
على �ملال �لعام وحتقيق �ل�شتفادة 

، وك���اف���ة و���ش��ائ��ل �لمن  وت��ه��وي��ة 
، و�كتمال �لحتياجات  و�ل�شلمة 
ل�شحاب  �مل��ب��ن��ى  يف  �ل���ش��ا���ش��ي��ة 

�لهمم .  

قطاعات  تكليف  للم�سداقية 
اخرى باملتابعة غري العمليات

هناك  �ن  �مل�������ش���ادر  ذ�ت  و�ك������دت 
ق����ي����اد�ت �أخ������رى ب��ق��ط��اع��ات غري 
باملتابعة  ����ش���ت���ق���وم   ، �ل���ع���م���ل���ي���ات 
و�لر�شد �أي�شا من خلل �د�ر�تها 
للتاأكد من جاهزية �ملد�ر�ش ، حتى 
ل يتم �لعتماد كلياً على �ملعلومات 
�لو�ردة من مدر�ء �لنطاق ، وذلك 
و�مل�شد�قية  �ل���دق���ة  يف  �إم���ع���ان���ا 
�ملعلومة  نقل  وجدية  و�ل�شفافية 
�ل������وز�رة  ق����ي����اد�ت  و�ن  ل���ش��ي��م��ا   ،
�أي ق�شور يف جاهزية  �ن  �شتعترب 
�ملد�ر�ش، لن يقع على كاهل �د�ر�ت 
�مل��د�ر���ش وح��ده��ا ، و�إمن���ا �شيكون 

و�لو�ئل  و�لقطاع  �لنطاق  مل��در�ء 
يف  �ملحا�شبة  م��ن  �أي�����ش��ا  ن�شيب   ،
�أي ق�����ش��ور جل��اه��زي��ة �مل���د�ر����ش ، 
باإعتبارهم كانو� وخلل �لفرتة ما 
قبل نهاية �لعام �لدر��شي �ملن�شرم  
�لدر��شي  �ل���ع���ام  وب����دء  و�ل��ع��ط��ل��ة 
�جل���اري ، ه��م��زة �ل��و���ش��ل ب���اد�ر�ت 
�ملركزية  �ل��وز�رة  و�د�ر�ت  �ملد�ر�ش 
جاهزية  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د   ، �مل��ع��ن��ي��ة 
�ملد�ر�ش لنطلق عام در��شي دون 
، وم��ن ثم ظهور �ي  �ي��ة معوقات 

ق�شور �شيتم حما�شبتهم عليه.
ن�ساب كامل لالجانب واالوائل 

ل�سد ال�سواغر
�لوز�رة،  وجهت  �أخر  جانب  وعلى 
م����دي����ري وم������دي������ر�ت �مل�����د�ر������ش، 
بتحميل �ملعلمني �لأو�ئل �لتابعني 
بن�شاب  �لإجنليزية،  �للغة  لق�شم 
ك����ام����ل ل�������ش���د �ل�������ش���و�غ���ر ب����امل����و�د 
�لإجنليزية  �للغة  لق�شم  �لتابعة 

•• دبي – حم�شن را�شد 

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ق��ام��ت 
كل  �لنطاق  م���در�ء  كافة  بتكليف 
جاهزية  مب��ت��اب��ع��ة   ، ن���ط���اق���ه  يف 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  ل��ب��دء  م��د�ر���ش��ه��م 
، وذل���ك م��ن خ��لل ����ش��ت��م��ار�ت مت 
ور�شد  مل��ت��اب��ع��ة  عليهم  تعميمها 
ن�شب �لجن���از م��ا مت منه وم��ا مل 
بن�شب  م��ن��ه  ج����زء  وم����ا مت   ، ي��ت��م 
�لجن�����از ح��ددت��ه��ا �ل�������وز�رة ب����دء�ً 
 75%  -  50%  -  25% م���ن 
وذل����ك   ،   100% ب�����  و�إن����ت����ه����اء 
م�شادر  ب�����ه  ����ش���رح���ت  م�����ا  وف������ق 
م�����ش��وؤول��ة ب���ال���وز�رة ، �����ش���ارت �ىل 
تعميمها  مت  �لتي  �ل�شتمار�ت  �ن 
�كتمال  ما يخ�ش  فيها كل  حت��دد 
من  و�لتعليمية  �لد�ري����ة  �لهيئة 
�لهيكل  وف��ق  مدر�شة  بكل  ع��دم��ه 
�ملعلمني  �ن�����ش��ب��ة  وك����ذ�   ، �مل��ع��ت��م��د 

�إم�������ار�ت،   6 يف  م���در����ش���ة   335
دب�����ي،  يف  م����در�����ش����ة   67 ب�����و�ق�����ع 
و�ل�شرقية،  �ل�����ش��ارق��ة  يف  و102 
�أم  يف  و15  ب���ع���ج���م���ان،    34 و 
بالفجرية،  و72  �لقيوين، و45 
ت�شمنت  فيما  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�����ش  يف 
“ �لركن  �مل��وردة  �ل�شركات  قائمة 
–�لب�شتان-جبل  �لخ���������ش����ر 
�ل�����ش��ام- هلثيا-  د�ن����ة  �ل���زي���ت���ون- 
�مل��خ��رب �جل��دي��د-م��وؤ���ش�����ش��ة ن�شر 
لتنظيم �لفر�ح-ما�شرت خلدمات 

�لتموين- باغيت«.
تعميم  يف  �ل�������������وز�رة  وط����ال����ب����ت 
ل��ه��ا ي��خ��اط��ب م���دي���ري �مل���د�ر����ش 
وري�����ا������ش �لأط������ف������ال، ب�������ش���رورة  
ت��زوي��د �مل��وردي��ن ب��اأع��د�د �لطلب 
و�خ��ت��ي��ار �ل��وج��ب��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة من 
�لتي  �ملعتمدة،  �لغذ�ئية  �لقائمة  
�لعام  يف  حم��ت��وي��ات��ه��ا  ت��ع��دي��ل  مت 
�ل��در����ش��ي �جل��دي��د، ح��ر���ش��اً على 

وم���ب���ا����ش���رت���ه���م ل��ل��ع��م��ل و�خ������لء 
و�لندب  �لنقل  وتنفيذ   ، �ل��ط��رف 
ل�شد �ل�شو�غر و�كتمال �لن�شبة .

�ن  �مل�����������ش�����ادر  ذ�ت  و�������ش�����اف�����ت 
�ل�شتمار�ت ت�شمنت �ي�شاً جاهزية 
�جلدول �ملدر�شي وقو�ئم �لطلب 
��شتلم  وك������ذ�   ، ل��ل�����ش��ع��ب  وف����ق����اً 
�لت�شغيلية  �مل���ي���ز�ن���ي���ة  وت��ف��ع��ي��ل 
على  �ل��ط��لب  ت�شجيل  و�ك��ت��م��ال 
، و�لن����ت����ه����اء من  �مل���ن���ه���ل  ن����ظ����ام 
�ل��ن��ق��ل �جل���م���اع���ي �مل���رتت���ب على 
دم����ج م���د�ر����ش و�ح�����لل �خ����رى ، 
�لبنية  يخ�ش  ما  �ىل   بال�شافة 
جاهزية  وم���ع���اي���ري  و�ل�������ش���ي���ان���ة 
و�ملكيفات  �ملدر�شي  �ملبنى  و�شيانة 
�ل���غ���ري �شاحلة  �مل���ظ���لت  و�ز�ل������ة 
و�مل�شرح  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل�����ش��ال��ة   ،
و�ملخترب�ت   ، �مل��در���ش��ي  و�مل��ل��ع��ب 
و�لف�شول  �مل���در����ش���ي  و�مل��ق�����ش��ف 
�لدر��شية من كثافة �شفية و�نارة 

�لتعليمية  �مل�شادر  من  �لق�شوى 
يف �ملد�ر�ش .

للمقا�سف  �سنفًا   37 اعتماد 
واال�سعار ما بني 2-4 دراهم

�نطلقة  م��ع  مت�شل،  �شياق  ويف 
 ،2020-2019 �لدر��شي  �لعام 
و�لتعليم   �لرتبية  وز�رة  �أعتمدت 
ق��ائ��م��ة �ل����ش���ن���اف �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة يف 
و�ملناطق  دب��ي  مب��د�ر���ش  �ملقا�شف 
�ل�شمالية، �إذ ت�شمنت �لقائمة 37 
�شنفاً ، وترتو�ح �لأ�شعار بني 4-2 
�ل��و�ح��د، يف وقت  لل�شنف  در�ه���م 
�شركات  ت�شعة  على  �لختيار  وقع 
للمقا�شف  �لأغ�����ذي�����ة  ل���ت���وري���د 
و�شتكون  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  �مل��در���ش��ي��ة 
ت�شغيل  عن  كامل  ب�شكل  م�شوؤوله 
�مل��در���ش��ي��ة م��ن وجبات  �مل��ق��ا���ش��ف 

غذ�ئية ومعد�ت وعاملني.
�مل�شتهدفة  �مل����د�ر�����ش  ع����دد  وب���ل���غ 

���ش��ح��ة �ل��ط��ل��ب��ة، ف�����ش��ل ع��ن رفع 
�لغذ�ئية،  �لأ�شناف  بع�ش  �أ�شعار 
مبا يتما�شى مع تطبيق �ل�شريبة، 
للمنتجات  �أف�شل  ج��ودة  وت��وف��ري 

�ملقدمة للمتعلمني.
�ل�شركات  ع��ل��ى  �ل�����وز�رة  و����ش���ددت 
�مل��وردة،  وجوب �أن يكون �لطحني 
% طحني   30 و  % �أ�شمر   70
 0.5 �مللح  تزيد كمية  �أبي�ش، ول 
�لدقيق،  يف  ج���ر�م  و100  ج���ر�م، 
�ملناقي�ش  ت�شنيع  للمورد  ويجوز 
�ملدر�شة  �إع��د�ده��ا يف  يتم  ط��ارج��ه 
و�لزعرت   “�جلبنة  م��ث��ل  ي��وم��ي��ا 
ل  �أن  ع��ل��ى  و�لبتز�”،  و�ل��ل��ب��ن��ة 
 120-100 ع���ن  وزن���ه���ا  ي���زي���د 
جر�م وتباع باأربعة درهم، و�شددت 
طازجة،   �ل�شلطات  ت��ب��اع  �أن  على 
عن  ف�شل  �أ�شبوعيا،  و�ح���د  م��رة 
�لفو�كة �لتي �شددت على �ن تقدم 

يوميا ول تقل عن 3 �أ�شناف.

طبيبات الإمارات يتطوعون مبليون ون�سف املليون �ساعة تطوع خلدمة الإن�سانية
•• اأبوظبي-وام:

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  برنامج  يف  �ملتطوعات  من  �لإم���ار�ت  طبيبات  جنحت 
مبا  و�لعاملي  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لإن�شانية  خدمة  يف  للتطوع  مبارك 
يزيد عن مليون ون�شف �ملليون �شاعة تطوع حتت �شعار كلنا �أمنا فاطمة” يف 
منوذج مبتكر لتمكني �ملر�أة يف �لعمل �لتطوعي و�لعطاء �ملجتمعي و�لت�شامج 
�لإن�شاين يف �شتى بقاع �لعامل و�ن�شجاما مع عام �لت�شامح ومببادرة كرمية 
من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ش 
�أن  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  و�أك��دت  �لأ�شرية. 
�لتطوعية  �لطبية  �لإن�شانية  �حلملت  �إد�رة  من  متكن  �لإم���ار�ت  طبيبات 
من  كل  يف  �مليد�نية  و�مل�شت�شفيات  �ملتنقلة  �لعياد�ت  وت�شغيل  �لتخ�ش�شية 
و�وغند�  و�ل�شومال  ولبنان  و�لزجنبار  وم�شر  و�ل�شود�ن  و�ملغرب  �لإم��ار�ت 
�ل�����ش��دي��ق��ة و�ل�شقيقة مما  �ل����دول  و�ل�����ش��ود�ن وب��ن��ج��لدي�����ش وغ��ريه��ا م��ن 
��شتقطاب  خ��لل  من  �لفقر�ء  معاناة  من  �لتخفيف  يف  فعال  ب�شكل  �شاهم 
�لت�شخي�شية  �أف�شل �خلدمات  لتقدمي  وتاأهيلها ومتكينها  �لكفاء�ت  �أف�شل 

و�لعلجية و�لوقائية للأطفال و�لن�شاء.
وقالت �إن دولة �لإم��ار�ت �شباقة يف جمالت �لعمل �لإن�شاين وتبو�أت مر�كز 
�لتطوعي  �لعمل  يف  �مل���ر�ة  وب��الأخ�����ش  �ل�شباب  متكني  جم��ال  يف  متقدمة 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دعائمه  �أر�شى  �ل��ذي  �لإن�شاين  و�لعطاء 
ز�يد حتت  وبنات  �أبناء  و�لعطاء  ثر�ه” ويو��شل م�شرية �خلري  �هلل  “طيب 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
�لدولة “حفظه �هلل”و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وترجمة لروؤية 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�ش  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�ل�شباب  �لتطوعي بني  �لعمل  باأهمية تر�شيخ ثقافة  �لإم��ار�ت  �لأعلى حكام 

خا�شة �ملر�أة �لإمار�تية ومتكينها من خدمة �ملجتمعات حمليا وعامليا.
و�أ�شافت نورة �ل�شويدي �أن �ملر�أة �لمار�تية ت�شري على خطى �ملوؤ�ش�ش �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد �لذي كان له �لدور �لأ�شا�شي يف تطور�حلركة �لإن�شانية من 
بقاع  �شتى  يف  ملمو�شة  خ��ريي��ة  وم�شاريع  و��شحة  تنموية  ب�شمات  خ��لل 
�لعامل .. م�شرية �إىل حر�ش “�أم �لإمار�ت” على تبني مبادر�ت غري م�شبوقة 
لتمكني �ل�شباب خا�شة �ملر�أة �لمار�تية يف جمالت �لعمل �لتطوعي و�لعطاء 
�لإن�شاين للتخفيف من معاناه �لفقر�ء و�ملعوزين حتت �إطار تطوعي ومظلة 

�إن�شانية.
و�أكدت �لدور �لريادي و�لإيجابي للمر�أة يف دعم وتعزيز �آفاق �لعمل �لتطوعي 
ميد�نيا  تطوع  �شاعة  ون�شف  مليون  خلل  من  وعامليا  حمليا  �لتخ�ش�شي 
�لإن�شاين  �لعمل  بثقافة  و�ل�شمو  �لرت��ق��اء  يف  �شاهمت  و�ل��ت��ي  و�إل��ك��رتون��ي��ا 
و�إب��ر�ز �لدور �لريادي للدولة يف جمالت �لعمل �لإن�شاين  �آفاق و��شعة  �إىل 
و�لتطوعي ومكن �ملر�أة �لإمار�تية من �إحد�ث نقلة نوعية يف جمالت �لعمل 

�لتطوعي و�لعطاء �ملجتمعي و�لت�شامح �لإن�شاين.
�أم  و�شكرت مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لإمار�ت على �لدعم �لكبري لرب�مج �لعمل �لتطوعي وت�شجيع �أبناء �لوطن 
�ملر�أة من خلل تبنيها برنامج تخ�ش�شي  �لتطوعي وبالأخ�ش  �لعمل  على 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  يف  �ل�شباب  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  وتاأهيل  ل�شتقطاب 

�لإن�شاين حملياً وعاملياً.

ز�يد  مل��ب��ادرة  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  �لعجمي  �لعنود  �شعادة  �أك���دت  جانبها  م��ن 
�لعطاء مديرة برنامج �لقياد�ت �لعربية �لن�شانية �ل�شابة �أن دولة �لإمار�ت 
وتوفري  لها  �لد�عمة  �لبيئة  وتهيئة  �مل��ر�أة  متكني  �شبيل  يف  جهد�  تدخر  ل 
كونها  �لوطن  يف  �ملهم  بدورها  �ل�شطلع  من  متكنها  �لتي  كافة  �ملقومات 

�شريكا �أ�شا�شيا يف حتقيق �إجناز�ته وتر�شيخ �أ�ش�ش رفعته وتقدمه.
وقالت �إن طبيبات �لإمار�ت �أثبنت جد�رة و��شحة يف جمال �لعمل �لتطوعي 
�لطبي �لتخ�ش�شي حمليا وعامليا حتى غدت منوذجا مميز� يحتذى ور�ئدة 
مبادر�ت  وتبني  �بتكار  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  ت�شاهم  �لإن�����ش��اين  �لعمل  رو�د  م��ن 
�لإم����ار�ت من  دول���ة  ق��ي��ادة  م��ا توليه  �لن�����ش��ان��ي��ة.. م�شيدة  مبتكرة خل��دم��ة 
�ملجال  خا�شة  �مليادين  جميع  يف  مكانتها  وتعزيز  �مل���ر�أة  لتمكني  كبري  دع��م 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ل��ه  �أ�ش�ش�ش  �ل��ذي  �لنهج  وثمنت   . و�لتطوعي  �لإن�����ش��اين 
ز�يد موؤ�ش�ش �لدولة و�لذي كان له �لدور �لأ�شا�ش يف دعم �ملر�أة و�إ�شر�كها يف 
جميع �لقطاعات وجعلها �شريكا بجانب �لرجل يف عملية بناء �لدولة �شمن 

م�شروعه �لر�ئد و�لطموح لبناء �لوطن و�لإن�شان.
و�أ�شادت �لعنود �لعجمي بالدور �لرئي�شي ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لها و�لرت��ق��اء مبكانتها يف  �لإمار�تية من دعم وتوجيه  �مل��ر�أة  به  ملا حظيت 
�ل��ع��دي��د من  و�ل��ت��ط��وع��ي��ة وتبنيها  �لإن�����ش��ان��ي��ة  وب��الأخ�����ش  �مل��ج��الت  جميع 
مبارك  بنت  فاطمة  “برنامج  وموؤخر�  و�لعاملية  �ملحلية  �لإن�شانية  �ملبادر�ت 
للتطوع” و�لذي �شاهم يف متكني �ملر�أة يف جمالت �لعمل �لتطوعي و�لعطاء 
�ل��ع��امل يف  دول  �مل��ع��وزة يف خمتلف  �لفئات  معاناه  م��ن  للتخفيف  �لإن�����ش��اين 
منوذج يعد �لأول من نوعه يف �لعامل. وثمنت جهود �لحتاد �لن�شائي �لعام يف 
جمال متكني �ل�شباب و�ملر�أة يف جمال خدمة �ملجتمع و�لذي �شاهم يف �إحد�ث 
.. منوهة  و�لطفل حمليا وعامليا  للمر�أة  �لتطوعية  نوعية يف �حلركة  نقلة 

بجهود �ل�شركاء يف �لإن�شانية من �ملبادرين يف �لعطاء خا�شة جمعية د�ر �لرب 
وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلريي وجمموعة �مل�شت�شفيات �ل�شعودية �لإملانية .

يف  �ملتطوعات  من  �ل�شابة  �لن�شائية  �لقياد�ت  من  ع��دد  قالت  ناحيتهم  من 
�إطلق  �شاركت يف  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إن  للتطوع  مبارك  بنت  فاطمة  برنامج 
“متكني”  �لتطوعي  �لعمل  يف  �لقيادية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  �إع����د�د  ب��رن��ام��ج 
�إىل �شقل م��ه��ار�ت �لكو�در  ي��ه��دف  ب��ل حدود” �ل���ذي  “ ت��دري��ب  وب��رن��ام��ج 
�لطبية بجانب �لعديد من �لرب�مج �لأخرى منها برنامج �لإمار�ت للتطوع 
تر�شيخ  بهدف  “م�شوؤولية”  �لجتماعية  للم�شوؤولية  �لوطني  و�لربنامج 
ثقافة �لعطاء يف موؤ�ش�شات �لدولة. و�أو�شحن �أن هذ� �لربنامج يعد �لأول من 
نوعه يف �لدولة لتفعيل م�شاركة �لقطاع �خلا�ش وتبنيه �لرب�مج �لتنموية 
و�لبيئية  و�لتعليمية  �ل�شحية  �مل��ج��الت  يف  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
�مل�شوؤولية  ثقافة  وتر�شيخ  �ملجتمع  �شر�ئح  من  �ملحتاجة  للفئات  و�لثقافية 

�لجتماعية و�لإن�شانية يف �ملوؤ�ش�شات.
و�شاهمت �ملر�أة �لإمار�تية �أي�شا يف مبادرة �لتطوع �لإلكرتوين و�لتي تهدف 
مليون  ��شتقطاب  خ��لل  من  �لتطوعي  و�لعمل  �لعطاء  ثقافة  تر�شيخ  �إىل 
متطوع وتاأ�شي�ش �أكادميية للعمل �لتطوعي و�لإن�شاين للم�شاركة �لفعالة يف 
و�لبيئية  و�لتعليمية  �ل�شحية  �ملجالت  يف  و�لقت�شادية  �ملجتمعية  �لتنمية 
�لتقنيات  �أح���دث  با�شتخد�م  وع��امل��ي��ا  حمليا  �لإن�����ش��اين  و�ل��ع��م��ل  و�لثقافية 
و�لتكنولوجيا �لفرت��شية �إ�شافة �إىل م�شاركتها يف �لتنظيم �ل�شنوي مللتقى 
�مللتقى �خلليجي  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  للتطوع  �لإم����ار�ت  �ل��ع��رب��ي وم��وؤمت��ر  �ل��ع��ط��اء 
للتطوع وتاأ�شي�ش بنك �لتطوع و�لربنامج �لعربي لتمكني �ل�شباب يف �لعمل 
بهدف  للعطاء  �ملليونية  وتد�شني �حلملة  للدو�ء  �لإم��ار�ت  وبنك  �لتطوعي 

تر�شيخ ثقافة �لعطاء و�لعمل �لتطوعي يف خمتلف فئات �ملجتمع .

�سرطة دبي تناق�ش عمليات التح�سني امل�ستمر وفق منهجية كايزن
•• دبي-الفجر 

يف  و�ل���ري���ادة  للتميز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت 
�مل�شتمر  �لتح�شني  يف  عمل  ور�شة  دب��ي  �شرطة 
�شرطة  ن��ادي �شباط  كايزن، يف  وف��ق منهجية 
دبي بالقرهود، وذلك بهدف حت�شني �لعمليات 
و�خلدمات، مبا يحقق تطلعات وروؤية �حلكومة 
يف �لو�شول للتميز وتقليل �لتكاليف، وتقدمي 

خدمات ر�ئدة.
�ملعل،  �هلل  �ل�شيخ حممد عبد  �لعميد  و�فتتح 
و�لريادة  �لتميز  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد 
�أن �شرطة دبي  بالوكالة، ور�شة �لعمل، موؤكد�ً 
تعمل ب�شكل م�شتمر على حت�شني �لعمليات مبا 
ينعك�ش على �خلدمات �لتي تقدمها، ويتنا�شب 
مع توقعات �ملجتمع يف �حل�شول على خدمات 
مب�����ش��ت��وى م��ت��م��ي��ز، وي�����ش��م��ن م��و�ك��ب��ة �ل����روؤى 
ودولة  خا�ش  ب�شكل  دب��ي  حلكومة  �مل�شتقبلية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�شكل عام.
مدير  عريقات  مو�شى  �لدكتور  �لور�شة  ق��دم 
بالوكالة،  �مل�شتمر  للتح�شني  �شيجما   6 مركز 
ق�شم  رئ��ي�����ش  �ل�����ش��وي��دي  ع��ل��ي  �أول  و�مل������لزم 
�لتح�شني �مل�شتمر بالوكالة، ومت خلل �لور�شة 
بها،  �ملرتبطة  و�لأدو�ت  كايزن  منهجية  �شرح 
�لتحديات و�ل�شعوبات  �إىل معاجلة  بالإ�شافة 

�لتي يتم مو�جهتها خلل تنفيذ �مل�شاريع.
�أن منهجية  �ل��دك��ت��ور م��و���ش��ى ع��ري��ق��ات  و�أك����د 
�لأخطاء  ومعاجلة  حت�شني  �إىل  تهدف  كايزن 
و�شائل  و�إيجاد  �لأفكار  م�شاركة  و�مل�شاكل عرب 
وطرق منا�شبة ت�شهل �لعمل �ليومي وحت�شنه 
مبا يوؤثر �إيجاباً على ر�شا �ملتعامل وت�شهم يف 

حت�شني �لأد�ء.
وت�شمنت �لور�شة كذلك ع�شفاً ذهنياً ملناق�شة 
نفذها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �لتح�شينية  �مل�����ش��اري��ع 

�حل�شور بالإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة.
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اإعــــــــــالن
بلقي�ش  �ل�ش�����ادة/ميز�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�للكرتوين
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1103731 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد علي ح�شني مقلم �خلليفي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر �شالح نا�شر
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد علي ح�شني مقلم �خلليفي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

اإعــــــــــالن
�أما  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1020028 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد علي عبد�هلل ر��شد �ل�شام�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل ر��شد �شليمان �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لينا�ش 

لل�شيانة �لعامة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1022969 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد علي عبد�هلل ر��شد �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل ر��شد �شليمان �ل�شام�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

اإعــــــــــالن
و�لنقليات  للمقاولت  �لعا�شفة  �ل�ش�����ادة/�شبية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1061556 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلوى حمود نا�شر حممد �لها�شمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر عو�ش حممد علي �لكثريي
تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل 100000

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها )4322008(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لك�شري 

   CN 2590150:ميدو للعقار�ت  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بي بي  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

بروفرمن�ش لإد�رة �لعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 2595261    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�رتيكا لعمال �لبلط و�لرخام

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1006722 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �ليا�ش غلم �شابر من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �ليا�ش غلم �شابر من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عائ�شه حممد �شليم من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عائ�شه حممد �شليم من 0% �ىل %51
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/بلرتيكا لعمال �لبلط و�لرخام 
ARTIKA TILES & MARBLE WORKS

�ىل/ب�شت �رتيكا للمقاولت �لعامة ذ.م.م
BEST ARTIKA GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط لوبهي ر��شد للرجال

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1123346 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل م�شبح حممد �ليحيائي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لوبهي ر��شد �شعيد �لهنائي
تعديل ��شم جتاري من/خياط لوبهي ر��شد للرجال 

LUWAIHI RASHED MEN'S TAILORS

�ىل/خياط بريفيكت �ك�شلن�ش للرجال
PERFECT EXCELLENCE MENS TAILOR

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

�سو ارت لتعهدات الرتفيهية- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2019/08/28 بحل وت�شفية �شركة
�سو ارت لتعهدات الرتفيهية - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-2023701 فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 

فاك�ش   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �ش.ب   026716054

�شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لعلن.

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

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

�سركة الب�سرى للتجارة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ 2019/08/22 بحل وت�شفية �شركة
�سركة الب�سرى للتجارة - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-1027687 فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 

فاك�ش   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �ش.ب   026716054

�شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لعلن.

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

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2 

ايكون لتجارة املالب�ش-�سركة ال�سخ�ش الواحد- ذ م م
�جتماع  �نه مبوجب قر�ر  لتدقيق �حل�شابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/08/29 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�شفية �شركة
ايكون لتجارة املالب�س-�سركة ال�سخ�س الواحد - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-2087443 فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 

فاك�ش    037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
�شناعية   – �لعني  مدينة   –  202075 �ش.ب    037378989

هيلي بناء عبد �هلل حممد علي �ل�شحي و�خرون مكتب رقم )3( 
و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة �أق�شاها 45 يوما 

من تاريخ هذ� �لعلن

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  2  �شبتمرب  2019 العدد 12720 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  2  �شبتمرب  2019 العدد 12720 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  2  �شبتمرب  2019 العدد 12720 

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
 اعالن حكم بالن�شر

يف  الدع�ى رقم 2018/2119 اح�ال نف�س م�شلمني 
                              �ىل �ملدعي عليه/1- علي جو�د قا�شم  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �شيما م�شطفى 
ر�شوي وميثله / حممد �حمد �شعيد �ل�شعدي - نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/10 يف 

�لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ �شيما م�شطفى ر�شوي بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :- 
1- بتطليق �ملدعية / �شيما م�شطفى ر�شوي - من زوجها �ملدعي عليه / علي جو�د قا�شم - بطلقة بائنة لل�شرر ، 

وعلى �ملدعية �إح�شاء عدتها �ل�شرعية وفق حالها �عتبار� من تاريخ �شريورة �حلكم بالتطليق باتا. 
تاريخ  �عتبار� من  �إم��ار�ت��ي  �لف دره��م  ي��وؤدي للمدعية موؤجل �شد�قها وق��دره ثلثون  بان  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   -2
ي��وؤدي للمدعية مبلغ �لف وثلثمائة دره��م �شهريا  �ل��ز�م �ملدعي عليه بان   -3  ، �شريورة �حلكم بالتطليق باتا.   
  ، باتا  بالتطليق  �حلكم  �شريورة  وحتى  2018/12/6م  تاريخ  من  �عتبار�  �لنفقة  �وج��ه  جميع  �شاملة  زوجية  نفقة 
4- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية تكاليف ولدة �لولد / حممد وقدرها ثلثة ع�شر �لفا وثمامنائة و�شتة 
و�شتون درهما  ، 5- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة �لأثاث �لذي ��شرتته مل�شكن �لزوجية وقدره ت�شعة 
و�ربعون �لفا و�شتمائة و�ثنان درهم  ، 6- �ثبات ح�شانة �ملدعية للولد )حممد(  ،  7- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية نفقة للولد )حممد( وقدرها �لف ومائتني درهم �شهريا �شاملة جميع �أوجه �لنفقة عد� �ل�شكن �عتبار� 
من تاريخ 2018/10/21  ،  8- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ خم�شة و�ربعون �لف درهم �شنويا �جرة 
�لف درهم  و�ملياه و�لإنرتنت و�لهاتف فيما ل يجاوز  �لكهرباء و�لهاتف  ب�شد�د ر�شوم  �لز�مه  ، مع  م�شكن ح�شانة 
�شهريا وتزويده باثاث منا�شب مببلغ ع�شرة �لف درهم يدفع ملرة و�حدة وذلك �عتبار� من تاريخ 2018/12/13 م.  ، 
9- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي لها �جرة ح�شانة وقدرها �لف درهم �شهريا �عتبار� من تاريخ خروجها من �لعدة  ، 
10- �لز�م �ملدعي عليه بان ي�شلم للمدعية ��شل بطاقة �لهوية �خلا�شة بالولد )حممد( و��شل جو�ز �شفره و��شل 
بطاقة �لتاأمني �ل�شحي.  ،  11- رف�ش ما عد� ذلك من طلبات.  ، 12- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات و�لف 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                         يف الدع�ى رقم 2019/3098 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شويرب هولدينج ليمتد 2-�شويرب �ف�شور مارين 
بيه تي دي �ل تي دي - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
مينار للم�شاريع - �ش م ح  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )534297.36( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له 
بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                         يف الدع�ى رقم 2019/3108 تنفيذ جتاري  

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ب��د�هلل �ح��م��د ���ش��ال��ح �ل��ب��ل��و���ش��ي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لإ�شلمي )�شركة 
م�شاهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )192150.8( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                         يف الدع�ى رقم 2019/3161 تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �لقيادة لل�شحن و�لتخلي�ش - �ش ذ م م 2-في�شل 
�لتنفيذ/  حممد عمر �جلابري - جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
يو�شف  عبد�لعزيز  �حمد  منى   / وميثله  ع  م  ���ش   - �لتجاري  دب��ي  بنك 
و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�شباغ 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )789597.58( درهم بالت�شامن �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12720 بتاريخ 2019/9/2

اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 
                         يف الدع�ى رقم 2017/1560 تنفيذ جتاري  

حمل  جم��ه��ول  �شينغ   �ن���د�ر  �شا�شار  �شينغ  ه��ارج��ي��ت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
دبي وميثله  فرع   - �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �لقامة مبا 
/ حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 
 15 درهم خلل   )1886640.07( وقدره  مبلغ  ل�شد�د  �علنكم   2019/5/29
نخلة   : مبنطقة   - �ر���ش  )قطعة  �لعقار  بيع  و�إل  �لتبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم 
C-120 مبنى : غ��ر�ن��دور -  جمري� - رق��م �لر���ش : 1723 - �ل��وح��د�ت 
ن�ش  ملقت�شيات  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  لكم  و�لعائدة  ماوريا(    - ري�شيدن�ش 

�ملادة 29 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�إعتمدت وز�رة تنمية �ملجتمع بع�ش 
�لأ�شا�شي  �لنظام  على  �لتعديلت 
�لعمومية  �جلمعية  �أق��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ل�شحفيني  جلمعية  �ل��ع��ادي��ة  غ��ري 
�أبريل  �ج��ت��م��اع��ه��ا  يف  �لإم����ار�ت����ي����ة 

�ملا�شي. 
�إد�رة  �مل��ن��اع��ي، م��دي��ر  وق����ال ح��م��د 
بوز�رة  �لعام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات 
قامت  �ل����وز�رة  �أن  �ملجتمع،  تنمية 
مبر�جعة كافة مو�د �لنظام �لأ�شا�شي 
�ل�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  م����ن  �مل����ق����دم 
�جلمعية  �أقرتها  �لتي  بالتعديلت 
هذه  و�أن  �ل��ع��ادي��ة،  غ��ري  �لعمومية 
�ملو�د تتو�فق مع �لقانون �لحتادي 
�شاأن  يف   2008 ل�����ش��ن��ة   2 رق�����م 

ذ�ت  �لأهلية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات 
�لنفع �لعام. 

رئي�ش  �حل�����م�����ادي،  حم���م���د  وق������ال 
�ل�شحفيني  جمعية  �إد�رة  جمل�ش 
على  �ل��ت��ع��دي��لت  �أن  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
كانت  �لأ�شا�شي  �لنظام  م��و�د  بع�ش 
�لقدمي  �ل���ن���ظ���ام  و�أن  ����ش���روري���ة، 
 ،2000 ع��ام  �جلمعية  �إن�شاء  منذ 
وطر�أت تغيري�ت يف و�قع �ل�شحافة 
و�لإعلم، �لأمر �لذي �شجع جمل�ش 
�لتعديلت  ب��ع�����ش  ل��ط��رح  �لإد�رة 
�لأ�شا�شي  �ل��ن��ظ��ام  على  �جل��وه��ري��ة 

ليتو�كب مع �لو�قع �لآن.
�أب�������رز  �أن  �حل�������م�������ادي،  و�أ��������ش�������اف 
طر�أت  �لتي  �جلوهرية  �لتعديلت 
ع��ل��ى �ل���ن���ظ���ام �جل���دي���د ه���ي قبول 
لل�شحفيني  �جل��م��ع��ي��ة  ع�����ش��وي��ة 

�لأخبار  م��ر�ك��ز  يف  يعملون  �ل��ذي��ن 
و�ملر��شلون  و�لإذ�عية  �لتليفزيونية 
و�ملذيعون و�مل�شورين �لتليفزيونني 
و�مل����������ح����������ررون �لإل������ك������رتون������ي������ون 
�لعاملون  و�مل�����ش��ورون  و�مل��ر����ش��ل��ون 

�لإخبارية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��و�ق��ع  يف 
و�ملوؤ�ش�شات �لإخبارية �ملرخ�شة من 
و�أي�شا  ل��لإع��لم.  �لوطني  �ملجل�ش 
�ملجل�ش  ع�����ش��وي��ة  م����دة  ت���ك���ون  �أن 
لرئي�ش  ولي�����ش��م��ح  ���ش��ن��و�ت  ث���لث 
جمل�ش �لإد�رة �لبقاء يف من�شبه �إل 
مدة دورتني متتالني فقط و�أع�شاء 
جمل�ش �لإد�رة ثلث دور�ت متتالية 

فقط.
ودعا �حلمادي �لزملء �لإعلميني 
على  للح�شول  ب��اأور�ق��ه��م  للتقدم 
ل�شروط  ط��ب��ق��اً  �جلمعية  ع�شوية 

بنود �لنظام �لأ�شا�شي.
�ملخل�شة  �جل��ه��ود  �حل��م��ادي  و�شكر 
جمعيات  �إد�رة  ب��ه��ا  ق���ام���ت  �ل���ت���ي 
ملعاونة  �لتنمية  ب��وز�رة  �لعام  �لنفع 

�جلمعية على �أد�ء ر�شالتها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لتوعية  �ل��ت��ث��ق��ي��ف  �إط������ار  ���ش��م��ن 
�لعمل  بحظر  �ل��ق��ر�ر  تطبيق  ب�شاأن 
تخطيط  قطاع  عقد  �لظهرية  وق��ت 
باإد�رة �لبيئة و�ل�شحة  �ملدن  متمثل 
توعوية  ع���م���ل  ور�����ش����ة  و�ل�������ش���لم���ة 
لكيانات قطاع �لبناء يف مقر �لبلدية 
مقاول   300 م���ن  ح�����ش��ره��ا  �أك�����ر 
ت��ع��زي��ز �لوعي  ب��ه��دف  و����ش��ت�����ش��اري، 
�للزمة  �لإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  باأهمية 
برنامج  مبتطلبات  تنفيذ  و�لإمل�����ام 
قبل  م���ن  �حل������ر�ري  �لإج����ه����اد  �إد�رة 
�أ����ش���ح���اب �ل��ع��م��ل و�مل�������ش���رف���ني على 
�حل��ر  و�آثاره  م��ن  لوقايتهم  �لعمال 
�ل�شحية �ل�شلبية، وذلك متا�شيا مع 
�لظهرية  وق��ت  �لعمل  حظر  ق��ان��ون 
�مل�������و�رد  وز�رة  ق���ب���ل  م����ن  �ل���������ش����ادر 
�لمار�ت  لدولة  و�لتوطني   �لب�شرية 
يقت�شى  و�ل����ذى  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أ�شعة  حت����ت  �لأع�����م�����ال  �أد�ء  مب���ن���ع 
من  �ملك�شوفة  �لأم���اك���ن  �ل�شم�ش  يف 
�ل�شاعة    12:30 ظهر� حتى  3:00  
 ع�شر� و ي�شتمر ملدة ثلثة �شهور من 

  15    يونيو �إىل   15   �شبتمرب. 
هدى  �ل��دك��ت��ورة  �أك����دت  جانبها  م��ن 
و�ل�شحة  �لبيئة  �إد�رة  مدير  �ل�شاملي 

�أبوظبي  مدينة  بلدية  يف  و�ل�شلمة 
 خ����لل ك��ل��م��ت��ه��ا �ل���ت���ي �ف��ت��ت��ح��ت بها 
�مل���ب���ادرة  ه����ذه  �أن  �ل���ور����ش���ة  �أع����م����ال 
�لعاملة  �لكيانات  توعية  �إىل  تهدف 
و�لعمال  و�لإن�����ش��اء  ق��ط��اع  �لبناء  يف 
�لعمل  حظر  قانون  تطبيق  باأهمية 
وق������ت �ل����ظ����ه����رية، وت����ب����ي����ان �لآث�������ار 
�ل�شحية �ل�شلبية  للإ�شابة بالإجهاد 
�حل���ر�ري، وذل��ك لرفع �ل��وع��ي لدى 
�لقائمني على �إد�رة �ملو�قع �لإن�شائية 
و�ل�شحة  �لبيئة  يف  �شاأن  و�ملخت�شني 

و�ل�شلمة للقيام بدورهم يف تطبيق 
�لقر�ر  مبتطلبات  �للتز�م  ومر�قبة 
�لعمال  متطلبات  �شلمة  وت��وف��ري 
نتيجة  �لإ����ش���اب���ة  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م 
�ملبا�شرة  �ل�شم�ش  لأ�شعة  لتعر�شهم 
لرت��ف��اع  درجات  نتيجة  �لإج��ه��اد  �أو 

�حلر�رة و�لرطوبة. 
يتوجب   على   �أ�شحاب   �أن���ه  و�أ����ش���ارت 
 �لعمل   �تخاذ   �لإج�������ر�ء�ت   �للزمة  
 حلماية   �لعاملني   م����ن   �لإج����ه����اد  
 �حلر�ري   مثل   توفري   فرت�ت   للر�حة، 

و�ملياه   ب�شكل   د�ئم   و�أماكن   مظللة، 
�إىل  �لور�شة  هذه  خلل  من  ون�شعى 
�لإج����ر�ء�ت  �أه���م  على  �إل��ق��اء  �ل�شوء 
�ل��وق��ائ��ي��ة �ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا حماية 
�ل�شم�ش  �أ����ش���ع���ة  �آث������ار  م���ن  �ل���ع���م���ال 
وو�جباتهم،  �أد�ء  �أعمالهم  �أث���ن���اء 
)�ل�شلمة  �لور�شة  ه��ذه  تاأتي  حيث 
�لربنامج  �إط������ار  ���ش��م��ن  �حل�����ر(  يف 
تنفذه  و�مل�����درو������ش  �ل�����ذي  �مل��ن��ه��ج��ي 
�لوعي  م�شتوى  رف��ع  بهدف  �لبلدية 
�ل�شلمة  متطلبات  ب�شاأن  و�لتثقيف 

وبال�شكل  �لذي  و�ل�����ش��ح��ة،  و�لبيئة 
و�ل�شمان  �لأم����ان  م��ن  مظلة  ي��وف��ر 
�لعاملني  وجميع  للعمال  و�ل�شلمة 

يف هذه �ملو�قع. 
�أف�شل  �إر���ش��اء  �أن  �ل�شاملي  و�أ���ش��اف��ت 
�لحتياطية  و�لإج����ر�ء�ت  �ملمار�شات 
�لتي  بالقو�نني  و�لتقيد   ، و�لوقائية 
�حلر  �أوق����ات  يف  �ل��ع��م��ال   تنظم عمل 
�لإ�شابات  بخف�ش  ك��ف��ي��ل  �ل�����ش��دي��د 
لأ�شعة  �ل���ت���ع���ر����ش  ع�����ن  �ل����ن����اجت����ة 
ذلك  يتحقق  �أن  ميكن  �ل�شم�ش،  ول 

�إل من خلل �لتكامل و�لتعاون فيما 
�أف�شل  بني جميع �لأط���ر�ف لإر���ش��اء 
مو�قع  يف  �ل�شحيحة   �لحتياطات 
م�شببات  وخف�ش  و�لإن�����ش��اء،  �لبناء 
للتعر�ش  �ل�شلبية  ب��الآث��ار  �لإ���ش��اب��ة 
رفع  ذ�ت��ه  وبالوقت  �ل�شم�ش،   لأ�شعة 
م�شتوى �لأم��ان و�ل�شلمة يف جميع 
يتما�شى  ه���دف  وه����ذ�  �مل���و�ق���ع  ه���ذه 
وحر�ش  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإم�������ار�ت  م���ع  قيم 
و�شلمة  حياة  حماية  على  قيادتها 
جميع �لفئات مبن فيها فئة �لعمال 

و�لعاملون  يف مو�قع �لإن�شاء. 
و�أع��رب��ت �ل��دك��ت��ورة ه��دى ع��ن �أملها 
جتاه  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تعزيز  يف 
ه��ذ� �لهدف و�ل��و�ج��ب ، م��وؤك��دة ثقة 
�لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع  ب��رغ��ب��ة   �لبلدية 
�أف�شل  �إيجاد  �ملعنيني بهذ� �لأم��ر يف 
بيئات �لعمل و�أكرها �أمانا، و�شلمة، 
 د�عية للعمل معاً كي يكون �شيف هذ� 
�لعام خالياً من �حلو�دث و�لإ�شابات، 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة  �لجتماعية  وجت�����ش��ي��د 
�لإن�شاين  وو�ج���ب���ن���ا  و�لأخ����لق����ي����ة 

و�لتز�منا �لقو�نني و�للو�ئح �ملعمول 
�إد�رة مو�قع  �لإن�شائية  بها يف جمال 
�لعمال  حياة  بحماية  يتعلق  ما  وكل 

و�شحتهم و�شلمتهم. 
�لور�شة  �شهدت  ذ�ت���ه  �ل�شعيد  على 
�لعديد من �ملحاور �شملت : تعليمات 
�إد�رة  ق��دم��ت��ه��ا  و�لإخ�������لء  �ل�����ش��لم 
قانون  و�ل�شلمة،  �لبيئة  و�ل�شحة 
قدمتها  �لظهرية  وقت  �لعمل  حظر 
وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، كما 
و�ل�شلمة  �لطو�رئ  قدمت  مديرية 
بيانا  �ملجتمعي  – �لإ���ش��ع��اف  �لعامة 
ت��خ��ي��ل��ي حلالة  ل�����ش��ي��ن��اري��و  ع��م��ل��ي��ا 
�لبيئة  ق���دم���ت  �إد�رة  ث����م  ط����ارئ����ة، 
و�ل�����ش��ح��ة و�ل�������ش���لم���ة ورق�����ة عمل 
حتت عنو�ن �لإجهاد �حلر�ري .. دور 
مدينة  �أبوظبي،  بلدية  وم�شوؤولية 
   keesafety  ش��رك��ة��� ق��دم��ت  ث���م 
وم�شوؤولياتها  دوره�����ا  ح����ول   ورق����ة 
قدمت  وب���ع���ده���ا  �مل�����ج�����ال،  ه������ذ�  يف 
و�لإمناء  للتجارة  �لوطنية   �ملوؤ�ش�شة 
�ملمار�شات  �أف�شل  عنو�ن  حتت  ورق��ة 
ل��لإج��ه��اد �حل����ر�ري، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
 عقد جل�شة حو�رية يف ختام �لور�شة 
ب�شاأن  و�ل�شتف�شار�ت  �لآر�ء  لتبادل 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات مل��و�ج��ه��ة �ل�شيف 

 وحماية �لعمال من �أ�شعة �ل�شم�ش . 

•• ابوظبي-الفجر:

�ختتم �لأر�شيف �لوطني م�شاركته 
يف  �لعاملية  �أق���در  قمة  فعاليات  يف 
�ل��ث��ال��ث��ة و�ل���ت���ي عقدت  ن�����ش��خ��ت��ه��ا 
�ملجتمعات  مت���ك���ني  ����ش���ع���ار  حت����ت 
ع����امل����ي����اً: �ل����ت����ج����ارب و�ل������درو�������ش 
�مل���������ش����ت����ف����ادة و�ل�����ت�����ي �أق����ي����م����ت يف 
مو�شكو،  �ل���رو����ش���ي���ة-  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
حت���ت رع���اي���ة ك��رمي��ة م���ن �شاحب 
�آِل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة، يف  �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�جلاري  29�أغ�شط�ش  من  �لفرتة 
2019وتز�منت  1�شبتمرب   –
منتدى  ف���ع���ال���ي���ات  �ن����ط����لق  م����ع 
�ل�������ذي جمع  �ل����ع����امل����ي،  م���و����ش���ك���و 
حت���ت ���ش��ق��ف��ه ن��خ��ب��ة م���ن �ل������وزر�ء 
و�لأكادمييني  �مل�����ش��وؤول��ني،  وك��ب��ار 
و�لباحثني �لإمار�تيني، و��شتهدف 
م��ن م�شاركته  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف 
�لقمة  �إثر�ء فعاليات  �لدورة  بهذه 
�لإمار�ت  لدولة  �لتاريخي  بالبعد 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة، و�لإع���������لن 
�ملجل�ش  ك���وجن���ر����ش  ع����ن  ع���امل���ي���اً 
�لذي   2020 للأر�شيف  �ل���دويل 

�لعام  يف  �أب���وظ���ب���ي  �شت�شت�شيفه 
�لقادم.

وجاءت م�شاركة �لأر�شيف �لوطني 
�لقمتني  يف  ع����ادت����ه  ع���ل���ى  ج����ري����اً 
و�لتي  �أق�����در  ق��م��ة  �ل�����ش��اب��ق��ت��ني يف 
�لثالثة حدثاً  �أ�شبحت يف ن�شختها 
حملياً ودولياً فريد�ً؛ لتقدم للعامل 

�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لتاريخي  �لبعد 
للبيئة  كنموذج  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
و�إمياناً  �لت�شامح،  ي�شودها  �ل��ت��ي 
باأن م�شرية  �لوطني  �لأر�شيف  من 
قيام �حتادها  �لإم���ار�ت منذ  دول��ة 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  بقيادة 
ث��ر�ه- و�شوًل  – طيب �هلل  نهيان 

�إىل ما بلغته من تطور و�زدهار يف 
�شارت  �لتي  �حلكيمة  �لقيادة  ظل 
جديرة  �ملوؤ�ش�ش  �لقائد  نهج  على 
نهجاً  لتكون  �لعامل  �إىل  ت�شل  باأن 
مثالياً يف متكني �لإن�شان و��شتقر�ر 

�ملجتمعات وتطويرها �مل�شتد�م. 
كوجنر�ش  �أه��م��ي��ة  �إىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

�ملجل�ش �لدويل للأر�شيف 2020 
�ل�������ذي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه �أب����وظ����ب����ي يف 
به  وي�شارك  �ملقبل،  �لعام  نوفمرب 
خمتلف  م���ن  �لأر���ش��ي��ف��ي��ني  �آلف 
ق�شايا  ويناق�شون  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء 
�لأر�شفة  عاملية يف جمال  �أر�شيفية 
�لوطني  �لأر�شيف  ف��اإن  و�لتوثيق، 

موؤمتر  يف  �مل�شاركني  ُيطلع  �شوف 
ق��م��ة �أق������در �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ن��ع��ق��دة يف 
�ملجل�ش  ك��وجن��ر���ش  ع��ل��ى  م��و���ش��ك��و 
�لذي   2020 للأر�شيف  �ل���دويل 
)متكني  �����ش����ع����ار  حت�����ت  ����ش���ي���ع���ق���د 

جمتمعات �ملعرفة(.
�لأر�شيف  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل���دي���ر 

ع���ل���ى هام�ش  ن���ظ���م  ق����د  �ل���وط���ن���ي 
��شتمل  وث��ائ��ق��ي��اً  م��ع��ر���ش��اً  �ل��ق��م��ة 
تقدم  �لتي  �لتاريخية  �ل�شور  على 
ل��ل��ج��م��ه��ور �ل���رو����ش���ي ج���و�ن���ب من 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لتاريخي  �لبعد 
�ملعر�ش  وي���ربز  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
ز�يد  �ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����ش  �ل��ق��ائ��د  دور 

– طيب �هلل  �آل نهيان  بن �شلطان 
ث����ر�ه- يف م��رح��ل��ة �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش بكل 
�إىل  بالدولة  وو�شوله  حتدياتها، 
زمن  يف  وو���ش��ع��ه��ا  �ل��ت��ق��دم،  ع�شر 
قيا�شي يف م�شاّف �لدول �ملتقدمة، 
وعلى خطاه �شارت �لقيادة �حلكيمة 
�أوج �زدهارها  حتى بلغت �لإم��ار�ت 
يدعم  مم�����ا  وه��������ذ�  وت�����ط�����وره�����ا، 
�لعلقات بني �لبلدين �ل�شديقني 

من خمتلف جو�نبها.
للجمهور  �لوطني  �لأر�شيف  ووزع 
�لقمة ع��دد�ً كبري�ً من  �مل�شارك يف 
)ز�يد  ك��ت��اب:  �لتالية:  �إ���ش��د�ر�ت��ه 
رج���ل ب��ن��ى �أم������ة(، وك���ت���اب: )ز�ي���د 
�إىل �لحتاد( وكتاب:  من �لتحدي 
�مل�شتقبل(،  �إىل  رح���ل���ة  )خ��ل��ي��ف��ة 

وكتاب: )ق�شر �حل�شن(.
�لوطني  ل���لأر����ش���ي���ف  �أن  وي���ذك���ر 
�أن�شطة وفعاليات ذ�ت علقة متينة 
ن�شختها  يف  �أق������در  ق��م��ة  مب���ح���اور 
�ل���ث���ال���ث���ة، و�أن��������ه ع����رب م���ب���ادر�ت���ه 
و�إجن���از�ت���ه �ل��ب��ن��اءة ي��ع��ّد م��ن �أبرز 
يف  �ملتميزة  �لإم����ار�ت  دول��ة  معامل 
ثقافة  ن�شر  تعزز  عديدة  جم��الت 
�لت�شامح و�لتعاون و�ملحبة �لقادرة 
على مو�جهة �لتحديات �ملعا�شرة.  

•• دبي-الفجر:

�لز�ئرين  �لأط��ب��اء  ج���دول  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ك�شفت 
نخبة  من    29 من  �أك��ر  ي�شم  و�ل��ذي  �شبتمرب،  �شهر  يف  مل�شت�شفياتها 
م�شت�شفى   13 �إىل  ��شتقطابهم  مت  �لعامل،  حول  �ل�شت�شاريني  �لأطباء 
�لتد�خلية  �لقلب  �أم��ر����ش  خرب�تهم،  جم��الت  وت�شمل  ل��ل��وز�رة.  تابعه 
�لروماتيزم،  �أم��ر����ش  �لأمل،  وع���لج  �لتخدير  ط��ب  �لتد�خلية،  وغ��ري 
�لنف�شي،  �لطب  �أم��ر����ش  �لأن���ف،  جتميل  جر�حة  �ل�شيخوخة،  �أم��ر����ش 

�أمر��ش �لأع�شاب للأطفال.

بالإ�شافة لأمر��ش �جلهاز �له�شمي للكبار و�لأطفال، جر�حة �ل�شمنة، 
�لعلج �لطبيعي، �أمر��ش �لن�شاء و�لولدة و�جلر�حات �لروبوتية، �أمر��ش 
�لرئة للأطفال، �أمر��ش �لغدد �ل�شماء و�ل�شكري، �أمر��ش �لكلى، �لأنف 
�لتجميلية  �جلر�حة  للأطفال،  �لروماتيزم  �أمر��ش  و�حلنجرة،  و�لأذن 
و�ل�شيخوخة،  للأطفال  �لنف�شي  �لطب  �أمر��ش  للأطفال،  و�لرتميمية 

جر�حة �لعظام و�ملفا�شل.
وي�شتفيد من خدمات �لأطباء �لز�ئرين ل�شهر �شبتمرب 2019، �ملر�شى 
�ملر�جعني يف عدة م�شت�شفيات تابعة للوز�رة، ومنها م�شت�شفيات عبيد�هلل 
و�شعم و�شقر بر�أ�ش �خليمة، وم�شت�شفيات �لقا�شمي و�لكويت وخورفكان 

و�لذيد وكلباء و�لقا�شمي للن�شاء و�لولدة و�لأطفال بال�شارقة، بالإ�شافة 
مل�شت�شفيات �لفجرية وم�شايف ودبا بالفجرية. وم�شت�شفى �لأمل لل�شحة 

�لنف�شية بدبي.
�آلية دقيقة لختيار �ل�شت�شاريني

و�أ�شار �لدكتور �شلطان �أحمد �ل�شريف مدير مكتب �لأطباء �لز�ئرين، �إىل 
�أن �آلية �ختيار �لتخ�ش�شات �لطبية لل�شت�شاريني تخ�شع ملعايري دقيقة 
�ملر�شى،   م�شلحة  ر�أ�شها  وعلى  �لربنامج  لأول��وي��ات  وفقاً  تطبيقها  يتم 
عند  متخ�ش�شة  علجية  جم��الت  يف  �لطبية  �لكفاء�ت  �أف�شل  و�ختيار 
�لز�ئرين  �لأطباء  برنامج  من  �ملخرجات  �أف�شل  لتحقيق  �ل�شتقطاب، 

�ل��وز�رة لتقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية  مبا يتو�فق مع ��شرت�تيجية 
�ل�شاملة و�ملتكاملة مبعايري عاملية.

يف  �ل��وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �لذكية  �لز�ئرين  �لأطباء  بو�بة  �أن  �إىل  ولفت 
�بريل �ملا�شي، �أ�شهمت يف ت�شريع �لأد�ء وت�شهيل تدفق �لبيانات، ومتابعة 
�لأطباء  برنامج  ليغدو  و�آم���ن.  �شهل  �أر�شيف  حفظ  م��ع  �لطلبات  �شري 
�لز�ئرين �أكر ديناميكية ودقة ومرونة. بالإ�شافة �إىل تقدمي ��شتبيانات 
و�مل�شت�شفيات،  �لز�ئرين  و�لأطباء  �ملر�شى  ر�شا  مل�شتوى  خم�ش�شة  ر�أي 
مبا ينعك�ش �إيجاباً على �شحة �ملر�شى و�شرعة �شفائهم د�خل �لدولة بدًل 

من عبء �ل�شفر و�لعلج يف �خلارج. 

برنامج االأطباء الزائرين ل�سهر �سبتمرب 2019
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ت�ستقطب اأكرث من 29 طبيبًا زائرًا اإىل 13 م�ست�سفى يف تخ�س�سات طبية خمتلفة 

�سمن اإطار التفاعل مع قرار منع العمل وقت الظهرية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة عمل ال�سالمة يف احلر لقطاع البناء والإن�ساء

يعّرف اجلمهور بكوجنر�س املجل�س الدويل لالأر�سيف 2020 يف اأبوظبي

الأر�سيف الوطني يرثي قمة اأقدر يف مو�سكو بالبعد التاريخي للدولة 

دعت االإعالميني لع�سويتها
وزارة تنمية املجتمع تعتمد التعديالت على النظام الأ�سا�سي جلمعية ال�سحفيني

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 133469
با�ش��م: كيلوو �نرتنا�شيونال ليمتد 

وعنو�نه: 2303 فوك�شني جاردن كا�شل ، فنجزى �شرتيت، كو�نزهو ، فوجيان ، �ل�شني 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات    

�لو�ق�عة بالفئة:  25
بتاريخ:  2013/09/02 و�مل�شجلة حتت رقم 133469 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف  10 /2019/09     وحتى تاريخ: 10 /2029/09 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �شبتمرب  2019 العدد 12720 

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
تري� فرما �شرتتتيجيك لل�شت�شار�ت ملالكها جون منر طانيو�ش �شليبا

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 230709           بتاريخ :2015/4/12   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: تري� فرما �شرتتتيجيك لل�شت�شار�ت ملالكها جون منر طانيو�ش �شليبا.
وعنو�نة: �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لدعاية و�لإعلن و�إد�رة وتوجيه �لعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة: 35
�لنكليزية  باللغة  مربع  د�خ��ل   TERRA FIRMA كلمة  عن  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 

ب�شكل ولون مميز كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  2  �شبتمرب  2019 العدد 12720 
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اأخبـار الإمـارات

•• كواالملبور-وام:

�ل�شلطان  ج���لل���ة  ���ش��اح��ب  م��ن��ح 
�مل�شطفى  �ل��دي��ن  رع��اي��ة  ع��ب��د�هلل 
معايل   .. ماليزيا  ملك  �شاه  ب��اهلل 
�ل��ع��لم��ة ع��ب��د �هلل ب��ن ب��ي��ه رئي�ش 
جمل�ش �لإمار�ت للإفتاء �ل�شرعي 
رئ��ي�����ش م��ن��ت��دى ت��ع��ري��ز �ل�����ش��ل��م يف 
�لعام  ج��ائ��زة  �مل�شلمة،  �ملجتمعات 
�أعلى  وه�����ي  �جل����دي����د،  �ل���ه���ج���ري 
ماليزيا  مم��ل��ك��ة  مت��ن��ح��ه��ا  ج���ائ���زة 
�لعامل تقدير�  �مل�شلمني يف  لعلماء 
�ل��ع��ل��م وقيم  ن�����ش��ر  جل���ه���وده���م يف 
و�لتعاي�ش  و�ل���ت�������ش���ام���ح  �ل�������ش���ل���م 
�لعامل  يف  �لإي����ج����اب����ي  و�ل����ت����اأث����ري 
وتكري�شا جلهود ماليزيا �حلميدة 
يف تكرمي �لعلماء �مل�شلمني و�لعناية 

باإحللهم �ملكانة �للئقة بهم.
و����ش��ت��ق��ب��ل م��ل��ك م��ال��ي��زي��ا معايل 

للإفتاء  �لإم����ار�ت  جمل�ش  رئي�ش 
مهاتري  معايل  بح�شور  �ل�شرعي 
�ملاليزي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����ش  حم��م��د 
�لدينية  �ل�شخ�شيات  م��ن  وع����دد 
ماليزيا  د�خ����ل  م���ن  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

وخارجها.
ون�����وه م���ع���ايل �ل���ع���لم���ة ع��ب��د �هلل 
�ألقاها  �ل��ت��ي  كلمته  يف   - ب��ي��ه  ب��ن 
- ب��ال��ن��م��وذج �مل��ال��ي��زي �ل����ذي قدم 
للعامل �لنموذج �حلي على �لرو�ية 

�لإ����ش���لم���ي���ة �لأ����ش���ي���ل���ة و�ل����روؤي����ة 
�حل�������ش���اري���ة �مل���ت���ي���ن���ة، م����ن خلل 
ع��ق��ده��م �لج��ت��م��اع��ي �ل��ق��ائ��م على 
و�لتي  و�ل���وئ���ام،  �لتعاي�ش  م��ب��ادئ 
طبعت �ل�شخ�شية �ملاليزية و�أتاحت 

�لزده����ار  �أ���ش��ب��اب  �هلل  بف�شل  ل��ه��ا 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر، وه���و �ل���و�ق���ع �لذي 
�لإمار�ت  دولة  مع  ريادته  تتقا�شم 
من  �ل�����ش��لم  دروب  �نطلقت  �ل��ت��ي 
�ختارت  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  عا�شمتها 
قيادتها �لر�شيدة �أن يكون 2019 
قناعتها  على  تاأكيد�  �لت�شامح  عام 
يف  �ل�شلم  لتعزيز  �ل��د�ئ��م  و�شعيها 

�لعائلة �لإن�شانية .
و����ش��ت��ع��ر���ش م��ع��ال��ي��ه ج��ه��ود دولة 
�لإمار�ت يف �لقيام بو�جب �لوقت، 
�ل�شلم  ت��ع��زي��ز  م��ن��ت��دى  وب���ج���ه���ود 
تاأ�شيل  �لأخ�������رية  �ل��ع�����ش��ري��ة  يف 
وتو�شيل ملفاهيم �ل�شلم، وتقدميا 
�ل�شحيحة  و�ل������روؤي������ة  ل���ل���رو�ي���ة 
للإ�شلم حيث قال : و�جب �لوقت 
�ل�شلم،  ع���ن  �ل��ب��ح��ث  ه���و  �ل���ي���وم 
حمتاجة  �ل��ي��وم  كلها  فالإن�شانية 
�لإ�شلمي  و�ل��ع��امل  �ل�����ش��لم،  �إىل 

رمبا �أ�شد فاقة �إليه من غريه، فما 
�لأخري  �لعقد  يف  �ملنطقة  �شهدته 
وم���ا ت����ز�ل ت�����ش��ه��ده ي��ف��ر���ش علينا 
جميعا �أن ن�شرف جهودنا وجهادنا 
لإطفاء �حلريق �مل�شتعل ولبث روح 
و�لت�شدي  �ل��ن��ف��و���ش،  يف  �ل�شكينة 

لتحدي �لإرهاب و�لتطرف.
و�أبرز �بن بيه �أهمية �إعلن مر�ك�ش 
�أ�شدره  �ل����ذي  �لأق���ل���ي���ات  حل��ق��وق 
و�ل�����ذي   2016 ����ش���ن���ة  �مل���ن���ت���دى 
�لإ�شلمية  �لقيم  “يجلي  ل���  ج��اء 
و�لأ�ش�ش �ملنهجية لو�جب �لتعاي�ش 
�ل�����ش��ع��ي��د و�ل��ت��ع��ام��ل �حل�����ش��ن مع 
دعا  وق��د   ،“ �لديانات  �أت��ب��اع  �شائر 
�مل�شلمني  �لإع��لن علماء ومفكري 
�ملو�طنة  مبد�أ  لتاأ�شيل  �لعمل  �إىل 
�لذي ي�شتوعب خمتلف �لنتماء�ت 
بالفهم �ل�شحيح و�لتقومي �ل�شليم 
و�ملمار�شات  �ل��ف��ق��ه��ي  ل���ل���م���وروث 

�ملتغري�ت  وبا�شتيعاب  �لتاريخية 
�لتي حدثت يف �لعامل.

وج���دد م��ع��ايل �ب���ن ب��ي��ه - يف ختام 
يف  “�إننا  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د   - ك��ل��م��ت��ه 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�لقناعة  م��ال��ي��زي��ا  يف  ن�����ش��اط��رك��م 

�لر��شخة باأنه ل م�شتقبل للب�شرية 
�إل م���ن خ���لل �ل�����ش��لم و�ل���وئ���ام، 
�لوحيد  �خل��ي��ار  ه��و  �لتعاي�ش  و�أن 
لنا يف �لعامل، هكذ� يربهن �لعقل 
وتك�شف �لتجربة �لإن�شانية، وهكذ� 

تعلمنا �لن�شو�ش �لدينية«.

•• مو�شكو-الفجر: 

للف�شاء  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
ق��م��ة �قدر  ف��ع��ال��ي��ات  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
و�لتي  �ل��ث��ال��ث��ة،  ب���دورت���ه���ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
�أقيمت يف �لعا�شمة �لرو�شية مو�شكو 
خلل �لفرتة من 29 �أغ�شط�ش حتى 
“متكني  ���ش��ع��ار  حت���ت  ���ش��ب��ت��م��رب،   1
�ملجتمعات عاملياً..�لتجارب و�لدرو�ش 
عدًد�  �لقمة  وت�شتقطب  �مل�شتفادة”، 
من �مل�شوؤولني �حلكوميني و�خلرب�ء 
و�ل�شباب  �لقر�ر  و�شّناع  و�ملخت�شني 

و�لعديد من فئات �ملجتمع.
برئا�شة  �مل�������ش���ارك  �ل����وف����د  و����ش���ل���ط 
م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د ب��ن عبد�هلل 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ل����ش���ي وزي������ر �ل���دول���ة 
و�ملهار�ت  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�����ش��وؤون 
وكالة  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش  �ملتقدمة 
�لإم���������ار�ت ل��ل��ف�����ش��اء، �ل�������ش���وء على 
للف�شاء،  �لوطني  �لإم���ار�ت  برنامج 
�مل�شتقبلية،  وخ��ط��ط��ه  وم�����ش��اري��ع��ه 
�ل���وك���ال���ة يف  ب���الإ����ش���اف���ة �إىل ج���ه���ود 
ت��ع��ل��ي��م �ل�������ش���ب���اب وحت���ف���ي���زه���م على 
�لخت�شا�شات  يف  و�لبحث  �لدر��شة 
يف  ت�شاهم  �لتي  و�لعلمية  �لهند�شية 
�لف�شائية  و�ملهار�ت  �لقدر�ت  تعزيز 

�لوطنية.
وق�����ال م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د بن 
ع���ب���د�هلل ب���ال���ه���ول �ل��ف��ل���ش��ي وزي���ر 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة 
و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
ل��ل��ف�����ش��اء يف  �لإم�������ار�ت  وك���ال���ة  �إد�رة 
�لرئي�شية  �جل��ل�����ش��ة  خ����لل  ك��ل��م��ت��ه 
“�لنطلق  ت��ن��اول��ت  و�ل���ت���ي  ل��ل��ق��م��ة 
�لتعليم  و���ش��ي��ا���ش��ات  �ل��ف�����ش��اء  ن��ح��و 
�ل��ع��ايل و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة: ت�شلط 
ق���م���ة �ق������در �ل���ع���امل���ي���ة �ل�������ش���وء على 
�لناجح بطموحه  �لإمار�تي  �لنموذج 

عن  ف�شًل  �أهد�فه،  لتحقيق  و�شعيه 
خمتلف  يف  �لعاملية  �ل�شر�كات  �إقامة 
�لقطاعات �حليوية لتبادل �خلرب�ت 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ت��ج��ارب �لناجحة 
�ملهار�ت  لتنمية  �لتعاون،  �آف��اق  وفتح 

�لب�شرّية وتوظيفها«.
دولة  ح��ل��م  “�إن  م��ع��ال��ي��ه:  و�أ����ش���اف 
�لف�شاء  �إىل  ب��ال��و���ش��ول  �لإم�������ار�ت 
قيادتنا  م�����ن  �مل�������ش���ت���م���ر  و�ل������دع������م 
�����ًع�����ت �لأ�����ش����ا�����ش  �ل�����ر������ش�����ي�����دة، َو������شَ
قالب  يف  وب��ل��ورت��ه  �ل��و�ع��د  لقطاعنا 
على  �ل��ق��درة  ومنحته  ��شرت�تيجي، 

حيث  �لتكنولوجية،  �ل��ث��ورة  مو�كبة 
مت��ل��ك دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ي��وم مكانة 
�لعاملي  �ل�شباق  م�شمار  يف  متقدمة 
�ملنفعة  حتقيق  بهدف  �لف�شاء،  نحو 
للب�شرية، وبناء جيل متمّكن، متعلم، 
�مل�شرية  مو��شلة  على  ق��ادر  ومبتكر، 

و�ملهمة �لوطنية بامتياز«.
وتر�أ�ش �شعادة �لدكتور حممد نا�شر 
�لإمار�ت  وكالة  عام  مدير  �لأحبابي 
للف�شاء خلل فعاليات �لقمة، جل�شة 
�لإم���ار�ت  “برنامج  بعنو�ن  ح��و�ري��ة 
�إىل  �حللم  م��ن   – للف�شاء  �لوطني 

على  �ل�شوء  خللها  �شلط  �لو�قع”، 
�لف�شائية  �ل���دول���ة  �إجن�������از�ت  �أه�����م 
وم�شاريعها وخططها �مل�شتقبلية، كما 
�ل�شبابية  �حللقات  يف  �شعادته  �شارك 
�لقمة،  ه��ام�����ش  ع��ل��ى  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
�لرب�مج  �أه��م��ي��ة  خللها  ��شتعر�ش 
جهود  لتعزيز  �لف�شائية  و�لأن�شطة 
�لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدول �لنا�شئة، 
كما تناول جتربة دول��ة �لإم���ار�ت يف 
من  �ل�شباب  وت��دري��ب  وتعليم  �إل��ه��ام 
ف�شائية  م�شاريع  على  �لعمل  خلل 
و�لإبد�ع  �لفخر  على  حتفز  طموحة 

و�لبتكار.
فعاليات  يف  م�شاركته  على  وتعليقاً 
�أن  “ي�شعدنا  �لأح��ب��اب��ي:  ق��ال  �لقمة 
�لعاملية  �ق���در  م��ن قمة  ن��ك��ون ج���زء�ً 
حيث  مو�شكو،  يف  �لثالثة  بن�شختها 
�آخر  على  �ل�شوء  ت�شليط  ��شتطعنا 
�لف�شاء  ق��ط��اع  وت���ط���ور�ت  �إجن�����از�ت 
ت��ع��د ه����ذه �لقمة  ك��م��ا  �لإم������ار�ت������ي، 
فر�شة مثالية للتو��شل مع �ملجتمع 
و�خلرب�ت  �ملعرفة  وت��ب��ادل  �ل���دويل، 
�لدوليني وممثلي  مع كبار �خل��رب�ء 
�لعامل،  �أنحاء  جميع  من  �حلكومات 
�لعامل  حتديات  �أك��ر  بع�ش  ملناق�شة 
�إحلاًحا، و�أهمية �ل�شتثمار يف �لف�شاء 

ل�شتمر�ر منو و�زدهار �لدول«.
�لتاأ�شي�ش،  “منذ  �لأحبابي:  و�أ�شاف 
للف�شاء  �لإم���������ار�ت  وك���ال���ة  ع��م��ل��ت 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �ل����ت����ع����اون �ل�������دويل يف 
دعم  �إىل  بالإ�شافة  �لف�شاء،  جم��ال 
و�لتكنولوجيا  �لعلمية  �لتخ�ش�شات 
�لو�شيلة  باأنه  منها  �إمياناً  و�لبتكار، 
من  �مل�شتقبل  ج��ي��ل  لإع����د�د  �لأم��ث��ل 

رو�د �لف�شاء وعلمائه«.
للف�شاء  �لإم�����ار�ت  وك��ال��ة  وف��د  وز�ر 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د بن 
ع���ب���د�هلل ب���ال���ه���ول �ل��ف��ل���ش��ي وزي���ر 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة 
و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����ش جمل�ش 
للف�شاء،  �لإم���������ار�ت  وك���ال���ة  �إد�رة 
وم�����ش��وؤول��ني م���ن م��رك��ز حم��م��د بن 

غاغارين  م���رك���ز  ل��ل��ف�����ش��اء،  ر�����ش���د 
يف  �لف�شاء،  رو�د  ل��ت��دري��ب  �ل��رو���ش��ي 
�طلعو�  حيث  �لرو�شية،  �شتار  مدينة 
ع��ل��ى �آخ����ر �مل�����ش��ت��ج��د�ت ف��ي��م��ا يتعلق 
بالتدريبات �لنهائية لر�ئدي �لف�شاء 
�لإمار�تيني هز�ع �ملن�شوري و�شلطان 
�ل��ن��ي��ادي ����ش��ت��ع��د�د�ً ل��لإن��ط��لق �ىل 
حم��ط��ة �ل��ف�����ش��اء �ل��دول��ي��ة ي���وم 25 

�شبتمرب �ملقبل.
بالهول  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �لتقى  كما 
دمييرتي  �ل�������ش���ي���د  م����ع  �ل���ف���ل����ش���ي 
�لف�شاء  وكالة  ع��ام  روغ��وزي��ن مدير 
�لرو�شية “رو�شكو�شمو�ش”، بح�شور 
�لعام و�لوفد  �ملدير  �لأحبابي  �شعادة 
�مل������ر�ف������ق، ح���ي���ث ب���ح���ث �جل���ان���ب���ان 
�مل�شرتك  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  جم���الت 

�إط����ار مذكرة  �ل��ف�����ش��اء يف  يف جم���ال 
بني  �ملربمة  �ل�شرت�تيجية  �لتفاهم 

�جلانبني. 
عقدت   �أّنالقمة  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
بتنظيم من برنامج خليفة للتمكني 
– �قدر وبالتعاون مع �شركة �ندك�ش 
للموؤمتر�ت و�ملعار�ش وبال�شر�كة مع 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  وع��دد  �ملتحدة  �لأمم 
�لدولية و�لإقليمية و�لوطنية، بهدف 
دع��م نهج دول��ة �لإم���ار�ت يف �لإبتكار 
على  �ل�شوء  وت�شليط  و�ل���ش��ت��ث��م��ار، 
�ملبتكرة  و�خلدمات  �ل�شرت�تيجيات 
�لتي ت�شهم يف متكني �لأف��ر�د، وذلك 
�إىل  للو�شول  �لعقول  تنمية  بهدف 
وم�شارك  م�شوؤول  متما�شك  جمتمع 

يف �لتنمية �لجتماعية.

•• دبي-الفجر  

�أحمد  �لطيار  �ل��ل��و�ء  �شعادة  تقدم 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  ث�����اين  ب����ن  حم���م���د 
ل�شرطة دبي بالوكالة، باأ�شمى �آيات 
�لتهاين �إىل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
و�لطلب  �لتعليمية  دبي  ومنطقة 
�لهيئات  و�أع�������ش���اء  و�ل���ط���ال���ب���ات، 
و�لفنية،  و�لإد�ري��������ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
و�أول�����ي�����اء �لأم��������ور، مب��ن��ا���ش��ب��ة بدء 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د 2019-

عاماً  للجميع  متمنيا   ،2020
و�لتوفيق،  و�لتميز  بالنجاح  مليئاً 
تبذلها  �ل���ت���ي  �جل����ه����ود  وم���ث���م���ن���اً 
�لأمنية  ك��اف��ة  �مل�����ش��وؤول��ة  �جل���ه���ات 
بيئة  لتوفري  و�لإد�ري��ة  و�لتعليمية 

ي�شودها �لأمان و�ل�شتقر�ر.
و�أو�شح �لعميد طارق تهلك رئي�ش 
�ل�شرطة  م��ر�ك��ز  م��دي��ري  جمل�ش 
وبتوجيهات  �ملجل�ش  �أن  بالنيابة، 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي بالوكالة، 
خليل  خ���ب���ري  �ل������ل������و�ء  وم���ت���اب���ع���ة 
�لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري  �إبر�هيم 

قام  �لبحث �جلنائي،  ل�شوؤون  �لعام 
م��ن خ��لل م��دي��دي �مل��ر�ك��ز بزيارة 
منطقة  ح�����ش��ب  ك���ل  �مل����د�ر�����ش  �إىل 
���ش��م��ن مبادرة  وذل����ك  �خ��ت�����ش��ا���ش��ه 

�ملد�ر�ش”. “�أمن 
و�أكد �لعميد �شعيد حمد بن �شلمان 

�شرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  م���ال���ك  �آل 
ف��ري��ق مبادرة  رئ��ي�����ش  �ل��ر����ش��دي��ة، 
دبي  �شرطة  �أن  �ملد�ر�ش”،  “�أمن 
تعليمية  بيئة  توفري  على  حري�شة 
دور  مثمنا  وذوي��ه��م،  للطلبة  �آم��ن��ة 
كافة �جلهات �لتي تعمل باإخل�ش 

�لتعليم،  مب���ن���ظ���وم���ة  ل����لرت����ق����اء 
و�مل�شاهمة يف م�شاعدة �لطلبة على 
�لتفكري و�لإبد�ع و�لبتكار ليكونو� 
و�لزدهار  �لتقدم  ج��زء� من حركة 

�لتي ت�شهدها �لدولة. 
وق�����ام �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي غ����امن مدير 

مركز �شرطة �ملرقبات، برفقه نائبه 
�لعقيد عي�شى �أحمد �شامل ، بزيارة 
�إىل �ملد�ر�ش يف منطقة �لخت�شا�ش، 
ح���ي���ث �ل���ت���ق���ى ب��ال��ط��ل��ب��ة و�ل����ك����ادر 
�لإد�ري و�لتعليمي، موؤكد� يف لقائه 
بالتعليم،  دبي  �شرطة  �هتمام  على 
قدوة  ي��ك��ون��و�  لأن  �لطلبة  موجها 
لأهلهم،  فخر  وم�شدر  لزملئهم 
و�أن ي��ب��ذل��و� م��زي��د� م��ن �جل��ه��د يف 
يتمكنو�  ح��ت��ى  �ل���درو����ش  حت�����ش��ي��ل 
�إىل  �أه��د�ف��ه��م، م�شري�  م��ن حتقيق 
�أن مركز �شرطة �ملرقبات وبالتعاون 
مع �لإد�رة �لعامة للمرور �شيكثفان 
�ل������دوري������ات يف م���ن���اط���ق �مل����د�ر�����ش 
�ن�����ش��ي��اب��ي��ة حركة  ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
بتنظيم  ���ش��ي��ق��وم��ان  ك��م��ا  �ل�������ش���ري، 

حما�شر�ت توعوية يف �ملد�ر�ش.
م����ن ج���ان���ب���ه، ن���ف���ذ �ل���ع���م���ي���د عبد 
�ل��رح��ي��م ب���ن ���ش��ف��ي��ع، م��دي��ر مركز 
�لأق�شام  وروؤ���ش��اء  �لرب�شاء،  �شرطة 
زيارة ميد�نية �إىل مد�ر�ش منطقة 
�لخت�شا�ش مقدما �لتهنئة للجميع 
دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  با�شم 

�جلديد،  �لدر��شي  �لعام  مبنا�شبة 
�لتدري�ش،  هيئة  �أع�����ش��اء  و�ل��ت��ق��ى 
م���وؤك���د�ً ح��ر���ش ���ش��رط��ة دب���ي على 
وتوفري  �مل�����د�ر������ش،  م���ع  �ل�������ش���ر�ك���ة 
�لأم��ن و�لأم��ان لهم ومتمنياً عاما 

در��شيا متميز� للجميع.
�لكتبي،  م����ب����ارك  �ل��ع��ق��ي��د  ووج������ه 
�أثناء  ���ش��رط��ة ح���ت���ا،  م���رك���ز  م���دي���ر 
زيارته لعدد من �ملد�ر�ش يف منطقة 
جمموعة  مب��ر�ف��ق��ة  �لخ��ت�����ش��ا���ش 
م��ن ���ش��ب��اط ، وج���ه �أول���ي���اء �لأم���ور 
�ل�شعود  ع��ن��د  ب��الن��ت��ب��اه  و�ل��ط��ل��ب��ة 
و�ل����ن����زول م���ن ح���اف���لت �مل���د�ر����ش، 
د�عيا �ل�شائقني �إىل �لتقيد بقو�عد 
مركز  �أن  وم��وؤك��د�  و�مل����رور،  �ل�شري 

�شل�شلة  بعقد  �شيقوم  حتا  �شرطة 
للطلب  �لتوعوية  �ملحا�شر�ت  من 
كما  �لخ���ت�������ش���ا����ش،  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�شيقوم بتكثيف �لدوريات يف �شاعات 
لت�شيري  �ل�����دو�م  ون��ه��اي��ة  �ل�����ش��ب��اح 

وتنظيم حركة �ل�شري.
�شهيل  ب��ن  جمعة  �لعقيد  نفذ  كما 
م����دي����ر م����رك����ز ����ش���رط���ة �ل���رف���اع���ة 
ب��ال��وك��ال��ة، ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة برفقة 
مد�ر�ش  م��ن  ل��ع��دد  �مل��رك��ز،  �شباط 
�إط��ار بحث  وذل��ك يف  �لخت�شا�ش، 
و�لرتحيب  �مل����د�ر�����ش،  �ح��ت��ي��اج��ات 
عليهم  �ل��ه��د�ي��ا  وت���وزي���ع  بالطلبة 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  ب���د�ي���ة  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
تنظيم  على  حر�شو�  كما  �جلديد، 

ح��رك��ة �ل�����ش��ري و�ل���ت���اأك���د م���ن �شري 
�لإجر�ء�ت ب�شل�شة و�أمان.

ر����ش��د حممد  �لعقيد  �أك���د  ب����دوره، 
بطلبة  لقائه  �ل�شحي خلل  �شالح 
�لخت�شا�ش،  منطقة  يف  �مل��د�ر���ش 
على  ح���ري�������ش���ة  دب�����ي  ����ش���رط���ة  �أن 
ومقيمي  م���و�ط���ن���ي  ك���ل  م�����ش��ارك��ة 
�ملنا�شبات  �حلبيبة  �لإم����ار�ت  دول��ة 
وذويهم  �لطلبة  مهنئا  �ل�شعيدة، 
ومنوها  �جل��دي��د،  �لدر��شي  بالعام 
معهم  �ل�����د�ئ�����م  ت���و�����ش���ل���ه���م  �إىل 
للوقوف على �حتياجاتهم. كما قام 
�ملركز بتوزيع �لهد�يا على �لطلب 
يف  و�ل��ت��وف��ي��ق  �ل��ن��ج��اح  لهم  متمنيا 

�لعام �جلديد.

•• ال�شارقة-الفجر:

ل�شهر  �لتدريبية  بر�جمها  �شل�شلة  بال�شارقة  �لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  ب��د�أت 
�لتي  �ل�شرقية  و�ملنطقة  �لو�شطى  و�ملنطقة  �ل�شارقة  مدينة  يف  �شبتمرب 

تنظمها ملوظفي جهات ودو�ئر وهيئات حكومة �ل�شارقة من كافة �مل�ش 
و�ملنطقة  �ل�شارقة  مدينة  يف  تدريبياً  برناجماً   )  15  ( تنفيذ  �شيتم  حيث 
، و�لتخطيط و�لتطوير �لإد�ري  �لو�شطى ؛ وهي: �لأمن و�ل�شلمة �ملهنية 
باخلدمة  “�لتميز  �خل��دم��ة  ومثلث   ، �لت�شامح  تعزيز  يف  �ملوؤ�ش�شة  ودور   ،
و�لعناية بالعملء و�ل�شرعة بالأد�ء” ، و�ل�شعادة �لوظيفية ، و�إد�رة �لفعاليات 
و�ملوؤمتر�ت ، و�ل�شكرتارية �لإلكرتونية ، وتنمية �ملهار�ت �لقانونية ، و�لإد�رة 
بيئة  �ل�شعادة يف  وفن �شناعة   ، �شعيدة  و�إب��د�ع��ات حكومية   ، �ل�شرت�تيجية 

�لعمل ، ومهار�ت �لتحفيز وزيادة �لإنتاجية ، وبرنامج �ل�شيخ خليفة للتميز 
�حلكومي ، وكيفية �ختيار �لأهد�ف �لذكية ، و�لذكاء �لت�شويقي . 

كما ينفذ يف �ملنطقة �ل�شرقية مبدينة كلباء وخورفكان ودبا �حل�شن ) 13 ( 
برناجماً تدريبياً للموظفني ، ي�شمل : �لدبلوم �ملهني يف �لقياد�ت �حلكومية 
�ل�شابة  �لقياد�ت  وتنمية   ، �لنف�شي  �ل�شغط  مع  و�لتعامل  بعمق  و�لتنف�ش   ،
�لثقافة �لإعلمية  ، وتنمية  ، و�لروؤية �لع�شرية للتطوير �لإد�ري  �لو�عدة 
للموؤ�ش�شات ، و�لإ�شعافات �لأولية ، و�لتعامل مع �لتحديات غري �ملتوقعة يف 
�لعمل ، و�لنطباع �لأول وبناء ثقة �لعميل ، و�لذكاء �ل�شطناعي وبناء �أفكار 
 ، �ل�شعادة  �لنف�ش نحو  ، وقيادة  ، وفن �خلطابة و�لتاأثري �جلماهريي  ذكية 

وجو�نب �لتميز يف �لقيادة و�لتاأثري ، و�إد�رة �لأزمات و�لكو�رث. 
وت�شتهدف �لرب�مج �لتدريبية كافة �ملوظفني من كافة �مل�شتويات �لوظيفية، 

ويتم �لإعلن عن مقار �إقامتها وفق مو�عيدها �ملحددة عرب مو�قع �لتو��شل 
خطط  �إط��ار  يف  �لرب�مج  هذه  تنفيذ  وياأتي  بالد�ئرة.  �خلا�شة  �لجتماعي 
�ملهنية  �مل���ج���الت  �حل��ك��وم��ة يف ج��م��ي��ع  م��وظ��ف��ي  وت��ط��وي��ر  لتنمية  �ل���د�ئ���رة 
�ملوظف  يحتاجها  ومعارف  خ��رب�ت  �إك�شابهم  بهدف  و�مل�شاندة  �لتخ�ش�شية 
�ل��د�ئ��رة خطط �لرب�مج  وت��درج    . �لأد�ء  ل��زي��ادة معدل كفاءته يف  يف عمله 
�لتدريبية دورياً عرب نظام �إد�رة �لتدريب �لإلكرتوين ، حيث يتمكن م�شوؤولو 
�لتدريب بكافة جهات حكومة �ل�شارقة و�لإمارت �لأخرى من �لطلع على 
�خل��ط��ة �لتدريبية ع��رب �ل��ن��ظ��ام ، ث��م حت��دي��د ع��دد �مل��وظ��ف��ني �ل��ذي��ن �شيتم 
ث��م تعميمها بعد �لعتماد  ، وم��ن  ك��ل جهة  �ل��رب�م��ج م��ن  تن�شيبهم يف ه��ذه 
على �ملوظفني بجهة �لعمل للتقدم بالرت�شح للرب�مج �ملتو�فقة وجمالتهم 
�لوظيفية . كما يوفر �لنظام �لفر�شة للموظف ملتابعة كافة خدمات �لتدريب 

�خلا�شة به ، �لتي تقدمها د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية كخطط �لرب�مج �لتدريبية 
�أو  للدورة  قبوله  كتاأكيد  بدور�ته  �خلا�شة  و�ملر��شلت   ، �شهرياً  ت��درج  �لتي 
تقييم  �لنظام من  . كما ميكنه  لها  �نت�شب  �لتي  �ل��دور�ت  ، وكافة  �ن�شحابه 

�لرب�مج �لتدريبية �لتي خ�شع لها . 
وحر�شاً من �لد�ئرة على �لعمل بيد و�حدة مع كافة جهات �لدولة يف تطوير 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  مع  تو��شلها  �لد�ئرة  ع��ززت  فقد  ؛  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���ش 
�لتدريب  فر�ش  باإتاحة  ؛  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  خمتلف  من  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
�خلا�شة  �لتدريبية  للرب�مج  موظفيها  بتن�شيب  �لر�غبة  �جلهات  ملختلف 
�ل��ن��ظ��ام ح�����ش��اب��ات خ��ا���ش��ة ب��ه��م متكنهم  �ل�����ش��ارق��ة . و�أن�����ش��اأت ع��رب  بحكومة 
جمال  يف  �لد�ئرة  تطرحها  �لتي  �خلدمات  كافة  من  �لتامة  �ل�شتفادة  من 

�لتدريب ، وتر�شيح موظفيهم للنت�شاب يف بر�جمها. 

موارد ال�سارقة تبداأ تنفيذ خطة �سبتمرب للربامج التدريبية

ملك ماليزيا يكرم رئي�س جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�سرعي

ابن بيه يح�سل على اأعلى جائزة ماليزية متنح لعلماء امل�سلمني يف العامل

الإمارات للف�ساء تختتم م�ساركتها يف قمة اقدر العاملية

نزول ميداين �سمن مبادرة »اأمن املدار�س«

�سرطة دبي تهنئ املدار�ش بحلول 
العام الدرا�سي اجلديد
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•• اأبوظبي -وام: 

�ملزروعي  ���ش��اري  �أح��م��د  �شعادة  ت�شّلم 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�ل����دويل �م�����ش ب���دي���و�ن ع���ام �ل����وز�رة 
�عتماد  �أور�ق  م��ن  ن�شخة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�شعادة حممد طارد بن �شفيان �شفري 

ماليزيا �ملعني لدى �لدولة.
�خل����ارج����ي����ة  وز�رة  وك����ي����ل  ومت����ن����ى 
ماليزيا  ل�����ش��ف��ري  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
عمله  مهام  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 
مب��ا ي��ع��زز ع��لق��ات �ل��ت��ع��اون �لوثيقة 

بني دولة �لإمار�ت وبلده.
���ش��ف��ري ماليزيا  �أع�����رب  وم���ن ج��ان��ب��ه 

بلده  بتمثيل  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  �جل��دي��د 
ل����دى دول�����ة �لإم��������ار�ت مل���ا حت��ظ��ى به 
مرموقة  ودولية  �إقليمية  مكانة  من 

ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  بف�شل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 

نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل.

•• اأبوظبي-وام:

�ملزروعي  ���ش��اري  �أح��م��د  �شعادة  ت�شّلم 
و�لتعاون  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�ل����دويل �م�����ش ب���دي���و�ن ع���ام �ل����وز�رة 
�عتماد  �أور�ق  م��ن  ن�شخة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
�شعادة يان ر�ينهولد �شفري جمهورية 

��شتونيا �ملعني لدى �لدولة.
ومتنى وكيل وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
��شتونيا  ج��م��ه��وري��ة  ل�شفري  �ل����دويل 
عمله  مهام  �أد�ء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 
مب��ا ي��ع��زز ع��لق��ات �ل��ت��ع��اون �لوثيقة 

بني دولة �لإمار�ت وبلده.
���ش��ف��ري جمهورية  �أع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه 

بتمثيل  �شعادته  عن  �جلديد  ��شتونيا 
ب��لده ل��دى دول��ة �لإم���ار�ت ملا حتظى 
به من مكانة �إقليمية ودولية مرموقة 

ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  بف�شل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 

نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل.

•• اأبوظبي-وام:

مد�ر�ش  مت�شي  ومعه   2020  -  2019 �جل��دي��د  �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام  �نطلق 
�ملدر�شة  وف��ق من���وذج  �مل�شتقبل  وق���ادة  �أج��ي��ال  لإع���د�د  �ل��دول��ة يف م�شريتها 
�لإمار�تية �لذي يو�فق �أف�شل �لنظم �لتعليمية �لعاملية مبا يو�كب توجهات 

�لدولة وخططتها �مل�شتقبلية.
ور�شدت جولة ميد�نية لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م يف عدد من مد�ر�ش �لدولة 
�شباح �م�ش �نتظام �لدر��شة يف �ملد�ر�ش فيما حر�شت �لإد�ر�ت �ملدر�شية على 
تنظيم فعاليات متنوعة �شمن مبادرة مرحبا مدر�شتي �لتي �أطلقتها وز�رة 
و�لطلبة  و�لإد�ري���ني  �ملعلمني  م�شتهدفة  كفو  �شعار  حتت  و�لتعليم  �لرتبية 

و�أولياء �لأمور على م�شتوى �لدولة.
و�شعت �لوز�رة من خلل هذه �ملبادرة �إىل �شحذ همم �مليد�ن �لرتبوي بكافة 
عنا�شره وتعزيز �لإيجابية يف منظومة �ملدر�شة �لإمار�تية وحتقيق �ل�شعادة يف 
�ملجتمع �ملدر�شي بجانب �إي�شال ر�شالة �شكر وتقدير لكل �لعاملني يف �مليد�ن 

�لرتبوي �لذين يبدعون ويخل�شون خلل عملهم فكر� و�إنتاجا مبا ينعك�ش 
يف �ملح�شلة �لنهائية على تقدم م�شتوى �لتعليم وحت�شني خمرجاته.

وتقدم معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم بالتهنئة 
�إىل �لطلبة و�ملعلمني وكافة كو�در �مليد�ن �لرتبوي مبنا�شبة �لعام �لدر��شي 
�أجيال  يتطلب  �لأوط���ان  وبناء  م�شتمرة  �لتعليم  رحلة  �أن  م��وؤك��د�  �جلديد 

متعلمة مرتبطة بوطنها وقيمها وقيادتها.
�أجل  �لأول من  �ليوم  بد�أ منذ  �لعمل  �أن  �إد�ر�ت مدر�شية  �أك��دت  من جانبها 
توفري بيئة تعليمية متكاملة وجاذبة للطلبة حتفزهم على �لبد�ع و�لبتكار 
“�ملدر�شة  متطلبات  يو�كب  مبا  وذل��ك  �خللقة  ملبادر�تهم  �لعنان  وتطلق 

�لإمار�تية«.
�ل��وز�رة على ترجمة روؤية �لدولة للنظام �لتعليمي و�ملت�شمنة يف  وحر�شت 
عمل  ��شرت�تيجية  �إىل   2071 �لإم���ار�ت  ومئوية   2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة 
متكاملة تهدف �إىل �لرتقاء باملنظومة �لتعليمية و�إيجاد موؤ�ش�شات تعليمية 
�ملخرجات  وحت��ق��ي��ق  �مل�شتقبل  �شناعة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  طلبة  ت�شم  متميزة 

�لتعليمية �ملن�شودة.
�لنظم  �أف�شل  ي��و�ك��ب  عامليا  تعليميا  قالبا  �لإمار�تية”  “�ملدر�شة  وتعترب 

�لتعليمية �لعاملية �لتي تتو�فق مع توجهات �لدولة وخططتها �مل�شتقبلية.
وت�شمل �ملدر�شة �لإمار�تية �أربعة م�شار�ت تعليمية ت�شم �مل�شار �ملهني و�لتقني 
مبا  وذل��ك  �لثانوية  �ملرحلة  يف  �لعام  و�مل�شار  �لنخبة  وم�شار  �ملتقدم  و�مل�شار 
يتيح للطلبة �ختيار �مل�شار �ملنا�شب لدر��شتهم ويتو�فق مع ميولهم وقدر�تهم 

وطموحاتهم �لعملية و�مل�شتقبلية.
و��شتهدفت وز�رة �لرتبية و�لتعليم �شمات عديدة عند تخريج طالب �ملرحلة 
�لثانوية من �ملدر�شة �لإمار�تية منها �شرورة �لإملام باأحدث �لتقنيات و�لقدرة 
على توظيفها توظيفا مهنيا وب�شكل فاعل و�أن يكون معتز� بهويته �لوطنية 
مبتكر� ومفكر� وناقد� وقادر� على حل �مل�شكلت بالإ�شافة �إىل متتعه بقيم 
قادر�  يكون  و�أن  �جلاد  و�لعمل  و�ل�شفافية  و�لنز�هة  �مل�شوؤولية  من  و��شحة 

على ريادة �لأعمال.
كما تعمل �ملدر�شة على تخريج طلبة لديهم �تقان لعدة لغات فجانب ثنائية 

تعليم  �إطار  2020 تو�شيع   -  2019 �لدر��شي �جلديد  �لعام  ي�شهد  �للغة 
�للغة �ل�شينية حيث ينخرط 8027 طالبا وطالبة يف تعلم �للغة �ل�شينية 
و�لتا�شع  و�ل�شابع  و�لأول  �لأط��ف��ال  ريا�ش  �شفوف  من  ع��دد  على  موزعني 

و�لعا�شر و�حلادي ع�شر.
م�شروع  �ل�شيف  ف�شل  خلل  �أطلقت  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  �إىل  ي�شار 
كل  يف  متنوعة  وبر�مج  �أن�شطة  ت�شمن  �لإمار�تية” �لذي  �ملدر�شة  “�شيف 
�ملجالت �لفنية و�ملهارية و�لريا�شية و�لهوية و�لرت�ث وذلك يف 21 مركز� 

موزعة على �إمار�ت �لدولة كافة.
�لن�شء عرب  �لإمار�تية” لدى  “�ملدر�شة  �شمات  �مل�شروع بهدف تعزيز  وجاء 
مبا  عليهم  �إيجابا  تنعك�ش  وب��ر�م��ج  فعاليات  يف  للنخر�ط  �لطلبة  ج��ذب 
تت�شمنه من �أن�شطة وفعاليات منتقاة تختزل جمموعة من �ملهار�ت و�ملعارف 
مهار�ت  لكت�شاب  لهم  �شانحة  فر�شة  ي�شكل  مبا  ج��اذب  ب�شكل  �إليهم  تقدم 
رياديني  ليكونو�  لديهم  �لد�فعية  ت�شهم يف حفز  وق��در�ت جديدة  وخ��رب�ت 

فاعلني يف جمتمعاتهم.

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شفر  ج���و�ز�ت  حملة  �لإم���ار�ت  دول��ة  مو�طني  باإمكان  �أ�شبح  �أن��ه  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
�لدبلوما�شية و�خلا�شة و�لعادية �ل�شفر �إىل جمهورية �لبار�غو�ي دون �حلاجة �إىل تاأ�شرية م�شبقة حيث دخل 

قر�ر �لإعفاء حيز �لتنفيذ �عتبار�ً من 16 �أغ�شط�ش 2019 .
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومتي  بني  �لتاأ�شري�ت  من  �ملتبادل  �لإع��ف��اء  �تفاقية  على  بناء  ذل��ك  ياأتي 
�أن��ور بن حممد  �لدكتور  2018، من قبل معايل  �شبتمرب   24 توقيعها يف  و�لتي مت  �لبار�غو�ي  وجمهورية 
قرقا�ش وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية، ومعايل لوي�ش �ألربتو كا�شتيليوين وزير خارجية �لبار�غو�ي، وذلك 

على هام�ش م�شاركة وفد �لدولة يف �جتماعات �لدورة �ل� 73 للجمعية �لعامة للأمم �ملتحدة يف نيويورك.
�إن دخول �لقر�ر حيز �لنفاذ يتيح  �أحمد �شاري �ملزروعي، وكيل وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل  وقال �شعادة 
�أر��شي جمهورية �لبار�غو�ي بدون تاأ�شرية م�شبقة ودون ر�شوم مع  حلملة جو�ز�ت �لإمار�تية �ملذكورة دخول 

�إمكانية �لبقاء فيها ملدة �أق�شاها 90 يوماً يف كل زيارة. و�أكد �شعادته �أن دخول �لتفاقية حيز �لنفاذ يعك�ش قوة 
�لعلقات بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �لبار�غو�ي و�لتي بنيت على روح �لتفاهم و�لحرت�م �ملتبادل و�لرغبة 
يف تطوير هذه �لعلقة مبا يعك�ش طموحات وتوجهات قيادتي �لبلدين ويخدم �لأهد�ف و�مل�شالح �مل�شرتكة.. 
لفتا �إىل �أن هذ� �لتفاق �شيرتك تاأثري�ت �إيجابية متعددة على قطاعات �ل�شياحة و�لتجارة و�ل�شتثمار وغريها 

ويعزز �أو��شر �لتعاون �مل�شرتك بني �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �لبار�غو�ي.
و�أ�شاف �ملزروعي �أن تقدمي خدمات قن�شلية متميزة لإ�شعاد مو�طني �لدولة يعد �أحد �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
لوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل وذلك وفقاً لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة لتوفري كل �شبل �لرعاية و�ل�شعادة 

للمو�طن �لإمار�تي حول �لعامل.
جدير بالذكر �أن هذه �لتفاقية �شهّلت ب�شكل تام دخول مو�طني دولة �لإمار�ت حملة �جلو�ز�ت �ملذكورة دون 
تاأ�شرية على خلف نظام �لدخول �ملعمول به �شابقاً يف جمهورية �لبار�غو�ي منذ 22 فرب�ير 2018، و�لذي 

�أمريكي. دولر  كان ي�شتوجب �حل�شول على تاأ�شرية عند �لو�شول بر�شوم قدرها 100 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ل��رح��م��ن �لعوي�ش  �أك���د م��ع��ايل ع��ب��د 
وزير  �ملجتمع،  ووقاية  �ل�شحة  وزي��ر 
�لوطني  �مل��ج��ل�����ش  ل�������ش���وؤون  �ل����دول����ة 
�لوطنية  �للجنة  رئ��ي�����ش  �لحت�����ادي، 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ل��لن��ت��خ��اب��ات 
�لكبرية  �جل��ه��ود  ت��ب��ذل  للنتخابات 
و�لو�شائل  �لإمكانيات  جميع  لتوفري 
�لتي ت�شهم يف حتقيق �لنجاح للعملية 
�لنتخابية ومبا يعزز مكانتها لتكون 
�مل�شاركة  ثقافة  لغر�ش  خطوة مكملة 
�ملجل�ش  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  �ل�شيا�شية، 
�لوطني �لحتادي ليكون �أكر متثيًل 
و�لت�شاقاً بق�شايا �لوطن و�حتياجات 

ومتطلبات �ملو�طنني. 

خا�شة  ت�شريحات  يف  معاليه  وق���ال 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ع���ق���د �لج���ت���م���اع �ل���ر�ب���ع 
“�إن  ل��لن��ت��خ��اب��ات:  �لوطنية  للجنة 
م�شوؤولية  �لنتخابية  �لعملية  �إجن��اح 
ت���ف���اع���ل جميع  ت��ت��ط��ل��ب  م�������ش���رتك���ة، 
�ملختلفة،  وقطاعاته  �ملجتمع  �شر�ئح 
دورها  على  وتوؤكد  ب�شمتها  ولترتك 
�لربملاين  �لعمل  ومكانتها يف م�شرية 
يف دول��ة �لإم���ار�ت �لتي حتر�ش على 
تتعزز  ف��ري��د  ب��رمل��اين  من���وذج  تر�شيخ 
و�لتميز  �ل��ري��ادة  م�شرية  خلله  من 

لدولة �لإمار�ت«.
�لوطنية  �للجنة  رئي�ش  معايل  وب��ني 
من  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �أن  للنتخابات 
�ل��ع��م��ل �ل���ربمل���اين يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
توؤ�ش�ش حلياة برملانية ثرية بالكفاء�ت 

وق���ال معاليه:  �مل��و�ط��ن��ة،  و�ل���ق���در�ت 
�ل�شيا�شي  و�لوعي  �مل�شرتك  “�لعمل 
�شر�ئحهم  مبختلف  �ملو�طنني  ل��دى 
ه��و م��ا ن��ر�ه��ن عليه يف �إجن���اح �لعمل 
و�شيبقى  كان  �ملو�طن  لأن  �لربملاين، 
�لأق������در ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ه يف 
�مل��ج��ل�����ش �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي على 
حتقيق  يف  ت�شهم  مو�شوعية  �أ���ش�����ش 
و�مل�شاهمة  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه،  متطلباته 
م�شتقبل  وبناء  باملجتمع  �لرت��ق��اء  يف 
�أبناء  �مل��ق��ب��ل��ة م��ن  �أف�����ش��ل ل��لأج��ي��ال 

�لوطن«.
و�أ�شاف معاليه: “من هنا فاإننا ندعو 
�لنتخابية  �ل��ه��ي��ئ��ات  �أع�����ش��اء  جميع 
�لنتخابية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
و�ل��ت�����ش��وي��ت مل��ن ي��رون��ه �لأم���ث���ل من 

�لحتادي،  �لوطني  �ملجل�ش  مر�شحي 
لأن هذه �مل�شاركة يف جوهرها و�جب 
معاين  لأ�شمى  ح��ي  وجت�شيد  وطني 
لقيادته  و�ل������ولء  ل��ل��وط��ن  �لن��ت��م��اء 
�ل��ر���ش��ي��دة �ل��ت��ي حت��ر���ش على متكني 
�مل��و�ط��ن وت��وف��ري جميع �ل��ق��در�ت يف 
�شبيل رفعة �شعب �لإمار�ت و�لرتقاء 
ي�شتحقها  �لتي  �مل��ر�ت��ب  �أعلى  �إىل  به 
على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي ويف 

جميع �ملجالت«.
�جتماعها  خ���لل  �للجنة  و���ش��ادق��ت 
�ل�����ر�ب�����ع ع���ل���ى حم�������ش���ر �لج���ت���م���اع 
للنتخابات،  �لوطنية  للجنة  �لثالث 
ك��م��ا �أك�����دت ع��ل��ى ع���دم �ل��ت�����ش��اه��ل مع 
يف  �مل��ر���ش��ح��ون  يرتكبها  خمالفة  �أي���ة 
�للتز�م  وع���دم  �ل��دع��ائ��ي��ة  �حل��م��لت 

�أنه  مبينة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  بالتعليمات 
ومر�جعة  م���ر�ق���ب���ة  ه���ن���اك  ���ش��ي��ك��ون 
�ملن�شو�ش  �لعقوبات  و�إ�شد�ر  حازمة 
عليها يف �لتعليمات �لتنفيذية يف حال 
ح���دوث �أي���ة خم��ال��ف��ات ومب���ا ي�شمن 
جميع �حلقوق للناخبني و�ملر�شحني.
و��شتعر�شت �للجنة خلل �جتماعها 
�ملجل�ش  ملر�شحي  �لنهائية  �ل��ق��و�ئ��م 
متهيد�ً   ،2019 �لحت���ادي  �لوطني 
�لنهائية  للقو�ئم  �لر�شمي  للإعلن 
للمر�شحني، وذلك بتاريخ 3 �شبتمرب 
�لزمني  ل��ل��ج��دول  وف���ق���اً   ،2019
لنتخابات �ملجل�ش �لوطني �لحتادي 

.2019
�إد�رة  �ل��ل��ج��ن��ة جل����ان  �ع���ت���م���دت  ك��م��ا 
�لتي ي�شل عددها  �لنتخابية  �ملر�كز 

جميع  على  م��وزع��ة  م��رك��ز�ً   39 �إىل 
يناط وح�شب  �ل��دول��ة، حيث  �إم���ار�ت 
لنتخابات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
�ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي بهذه  �مل��ج��ل�����ش 
�للجان مهمة �إد�رة �ملر�كز �لنتخابية،  
و تت�شكل كل جلنة من رئي�ش يعاونه 
�لأع�شاء  م��ن  وع����دد  �أك����ر  �أو  ن��ائ��ب 

ذوي  م��ن  بهم  �ل�شتعانة  ي��رى  مم��ن 
�خلربة.

ك��ذل��ك خ��لل �لج��ت��م��اع �عتماد  ومت 
خ����ارج  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  م�����رك�����ز�ً    118
�لدولة و�لذي �شيتم وح�شب �جلدول 
�لوطني  �ملجل�ش  لنتخابات  �لزمني 
�شبتمرب  و23   22 يومي  �لحت���ادي 

لأع�������ش���اء  ي�����ش��م��ح  ومب�����ا   ،2019
�لهيئات �لنتخابية �ملتو�جدين خارج 
�لدولة من ممار�شة حقهم �لنتخابي 
�لت�شويت  م��ر�ك��ز  زي����ارة  خ���لل  م��ن 
�ل�شفار�ت  يف  �فتتاحها  �شيتم  �ل��ت��ي 
�لدبلوما�شية  و�لبعثات  و�لقن�شليات 

لدولة �لإمار�ت.

الباراغواي تعفي مواطني الدولة من تاأ�سرية دخول اأرا�سيها

املدر�سة الإماراتية .. توا�سل رحلة اإعداد قادة امل�ستقبل

خالل االجتماع الرابع للجنة الوطنية لالنتخابات

عبد الرحمن العوي�ش: العمل امل�سرتك والوعي ال�سيا�سي للمواطن هو الأ�سا�ش لإجناح العملية النتخابية
 ا�ستعرا�س القوائم النهائية ملر�سحي املجل�س الوطني االحتادي متهيدًا لالإعالن الر�سمي 3 �سبتمرب 2019 

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من 
اأوراق اعتماد �سفري هولندا 

•• اأبوظبي-وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وكيل  �مل��زروع��ي  ���ش��اري  �أح��م��د  �شعادة  ت�شّلم 
�عتماد  �أور�ق  من  ن�شخة  باأبوظبي  �ل���وز�رة  ع��ام  ب��دي��و�ن  �م�ش  �ل��دويل 
�شعادة “�لوي�شي�ش �شوهان�ش �أدريان�ش” �شفري مملكة هولند� �ملعني لدى 

�لدولة.
هولند�  مملكة  ل�شفري  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  ومتنى 
�لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا يعزز علقات �لتعاون �لوثيقة 

بني دولة �لإمار�ت وبلده.
بتمثيل  �شعادته  عن  �جلديد  هولند�  مملكة  �شفري  �أع��رب  جانبه  وم��ن 
ودولية  �إقليمية  م��ن مكانة  ب��ه  مل��ا حتظى  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ل��دى  ب���لده 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة  بف�شل  مرموقة 

ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه �هلل« .

التمكني الجتماعي بال�سارقة تدعم 
الأيتام امللتحقني باملقاعد الدرا�سية 

•• ال�شارقة-وام: 

تنفذ موؤ�ش�شة �ل�شارقة للتمكني �لجتماعي م�شروع “�لقرطا�شية �ملدر�شية” لأبنائها 
�لأيتام �مللتحقني مبقاعد �لدر��شة تز�منا مع �قرت�ب بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد، 
بتكلفة �إجمالية بلغت 375 �ألف درهم من خلل توزيع ق�شائم �شر�ئية بقيمة 300 
منت�شبا  يتيما  طالبا   1250 منه  ي�شتفيد  �ل��ذي  �مل�شروع  ياأتي  طالب.  لكل  دره��م 

للموؤ�ش�شة �شمن �مل�شاريع �لرئي�شية �لتي تنطلق بد�ية كل عام در��شي .
تويل  �ملوؤ�ش�شة  باملوؤ�ش�شة�إن  �لجتماعي  �لرخاء  �إد�رة  - مدير  نو�ل �حلامدي  وقالت 
�لهتمام  ،وت�شع  بها  �ملعمول  خططها  يف  ك��ب��ري�  ح��ي��ز�  �لأك��ادمي��ي  �لتمكني  ج��ان��ب 

بالتعليم على ر�أ�ش �أولوياتها .

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري ماليزيا

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق 
اعتماد �سفري ا�ستونيا 

�بوطلحه   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لهند   ، �ب���وب���ك���ر  �ب���وب���ك���ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )n2246405( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566108149

فقدان جواز �سفر
�ودين  �شال   / �مل��دع��و  فقد 
بنغلدي�ش     ، �ول����ه  ���ش��ويف 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )BK0908213( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0505019008

فقدان جواز �سفر
ن�شال  عمر   / �مل��دع��و  فقد 
�����ش���رت�ل���ي���ا     ، �ل����ك����اك����ون����ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N4023822( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566614969

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد ريزو�ن 
باك�شتان     ، عا�شف  حممد 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )NV9894251( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0561033965

فقدان جواز �سفر
�شنغ  ����ش���ري  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
�ل���ه���ن���د   ، ����ش���ي���ن���غ  �����ش����ي����و� 
رقم  �شفره  ج��و�ز  �جلن�شية 
يرجى   )R2866542(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
�جلن�شية �مل���غ���رب   ،  ق������رو�ن 

ج������������و�ز�������������ش������������ف������������ره رق����������م 
)8634693CQ( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �مل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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 فرع أبوظبي - دويتشه بنك إيه جي
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 

 
 تقرير مدير الفرع

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

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

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

 للشركات نيابة عن العمالء. 
 

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

 
 نتائج السنة

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

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

 
 المدققين

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

 بأمر من اإلدارة.
 
 
 
 

 توماس هاج
 

 مدير الفرع
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 تقرير مدقق الحسابات الخارجي
 

 إلى 
 يتشه بنك إيه جي فرع أبوظبيالمساهمين في دو

 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

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

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

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

 
 أساس رأينا المقدم

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

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

 
 مسألة أخرى

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

 
 المالية مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة تجاه البيانات 

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

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

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

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

 
 (تابع) تقرير مدقق الحسابات الخارجي

 
 مسؤولية المدقق تجاه تدقيق البيانات المالية

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

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

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

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

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

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

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

 
 

 
 دبي
 2019مارس  31

 عن إتش إل بي هامت
 محاسبون قانونيون

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

 ]654[رقم التسجيل:  
 

 
 

               
  محاسبون قانونيون                   

  

 

 4 
 
  

 
 

 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�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

تو�سيحات البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 

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

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 تشكل التوضيحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التوضيح 

 رقم
2018  2017 

 أنشطة تشغيلية
 

درهم  000‘
 إماراتي

درهم  000‘ 
 إماراتي

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

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

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

 939  1,143  االستهالك وانخفاض القيمة

 ربح التشغيل قبل التغيييرات في أصول وخصوم التشغيل
 

 
1,637  

 
7,112 

     

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

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

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

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

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

     
     تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية

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

 -  (780)  صافي النقد المستخدم في أنشطة استثمارية
     

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

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

 
 توضيحات البيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

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

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

 وخدمات إدارة النقد وقبول الودائع وإقراض العمالء.
 

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

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

 ماين، ألمانيا.
 

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

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

 
تسري على الفترات   

 السنوية بداية من

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

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

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

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

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

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

 2018يناير  1

 
 األدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

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

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

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

 التصنيف والقياس: .2.1.1

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

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

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

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

 
 توضيحات للبيانات المالية (تابع)

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

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

 
 تهالك األصول: .2.1.2

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

 
 محاسبة التحوط: .2.1.3

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

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

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

 اإلفصاحات".
 

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

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

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

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

 خطوات إلثبات اإليراد: 5المعيار نهجا مكونا من 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

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

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (تابع) المعايير والتفسيرات المعمول بها في العام الحالي 2.1
 

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

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

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

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

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

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

 اإلفصاحات في البيانات المالية.

 المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية
تسري على الفترات السنوية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  أسس القياس .3.2

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

 
 أسس العرض .3.3

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

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

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

 
 الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

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

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

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

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

 
 إثبات اإليراد .3.5

 
 (تابع) الفائدة والعموالت والرسوم .3.5.1

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 خطط المنافع المحددة

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

 اكتواري مؤهل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 
 

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

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

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

 (تابع) منافع تقاعد الموظفين 3.6
 

 خطط المساهمة المحددة

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

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

 الخطة بخالف المساهمة المدفوعة شهريا.

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

 أصول غير ملموسة .3.7

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

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

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

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

 قيمة األصل غير الملموس.مؤشر على احتمال انخفاض 

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

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

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

 األصول غير الملموسة.

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

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

 عدمه.

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

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

 الدخل الشامل عند استبعاد األصل.
 

 رامجب .3.7.1

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

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

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

 لألصول كما هو موضح فيما يلي:

 سنوات 5-3 تحسينات في العقار المستأجر

 سنوات 5- 3  معدات مكتبية

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

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

 مستردة المقدرة.األصول الدفترية أكبر من القيمة ال

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

 رأس المال وانخفاض القيمة على مدى العمر المتبقي لألصول.

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

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

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

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

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

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

 العادلة مطروحا منها تكاليف البيع وقيمة المنفعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 20 
 
  

 (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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 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

 
 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 26 
 
  

 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 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية
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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 
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 صافي إيراد الرسوم والعموالت .15

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  

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

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

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

 -  860 أخرى
 3,159  3,071 

 
 دخل آخر:

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

 
 مصروفات عامة وإدارية .16

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي000‘  
    

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

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

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

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

 
 خضوع للضريبة .17

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

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

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

 1,501  1,720 في نهاية العام
 

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

الحالي للسنة.

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية
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 (تابع) الخضوع للضريبة .17

 
 2017  2018 تسوية مصروف الضريبة

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

    
    إضافة:

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

 1,501  1,720 إجمالي مصروف الضريبة الحالي
    

 %43.8  %123.9 معدل الضريبة الفعلي
                 

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

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

 2018  2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘ 

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

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

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

 
 إدارة مخاطر رأس المال .20

 
 مقدمة ونبذة عامة

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

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

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر السوق -

 مخاطر تشغيلية -

 مخاطر رأس المال -
 

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

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

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

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 إدارة مخاطر االئتمان 20.1

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

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

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

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

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

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

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

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

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

 1,656,640  1,674,035 
 

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

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

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

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

 
 خطر التركيز

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

 االقتصادي: فيما يلي التحليل حسب النشاط
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 260  - بترول وغاز

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

 8,760  168,849 تجارة
 31,220  - أخرى

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

 296,907  415,311 لقروض والسلفإجمالي ا
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
 اإلمارات العربية المتحدة -أبوظبي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
  

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان20.1
 

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

 2018  2017 
 درهم إماراتي 000‘  درهم إماراتي000‘  

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

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

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

 
  إدارة مخاطر السيولة 20.2

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

 خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الفرع.
 

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

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

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

 3أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 287,103 - 972 240,022 (425,630) 471,738 فجوة آجال االستحقاق 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر السيولة   20.2
 

 درهم إماراتي 000‘  2017ديسمبر  31
 

 األصول
 3حتى  عند الطلب

 أشهر
أشهر  3من 

 سنة 1حتى 
 1من 

سنة حتى 
 سنوات 3

أكثر 
 3من 

 سنوات

 اإلجمالي

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

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

12,727 
 
282,745 

 
1,435 

 
- 

 
- 

 
296,907 

  مبالغ مدفوعة مسبقا وذمم مدينة أخرى
- 

 
14,310 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,310 

  مديونية العمالء للقبول
- 

 
161,764 

 
37,794 

 
- 

 
- 

 
199,558 

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

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

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

 199,558 - - 37,794 161,764 - خصوم قيد القبول
 1,501 - - - 1,501 - التزام ضريبي حالي

 870,635 218,713 507,018 - - 1,596,366 
 272,814 - 1,335 (8,602) 385,678 (105,597) فجوة آجال االستحقاق  

 
 إدارة مخاطر السوق 20.3

ازته مخاطر السوق هو خطر تأثير تغيرات سعر السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة على دخل الفرع أو قيمة حي
 لألدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العائد.

 
 مخاطر معدل الفائدة:

ة التي يحتمل مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األداءة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. تشمل األدوات المالي
أن تكون عرضة لمخاطر معدل الفائدة األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحقات من المصارف والقروض 

 والسلف للعمالء والمبالغ المتسحقة للعمالء والمبالغ المستحقة للمصارف.
نقطة  100التي تحمل فوائد بنسبة  2018ديسمبر  31ية في لو زادت / انخفضت أسعار الفائدة على صافي األصول في السنة المنته

 أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة فإن التأثير على نتائج الفرع سيكون على النحو التالي:
  2018 2017 
 درهم إماراتي000‘  درهم إماراتي 000‘  

 4,814 ± 3,720 ± تغير في معدالت سعر الفائدة 

       
  لعمالت:مخاطر ا

تشمل هذه التعرضات األصول المالية والخصوم المالية للفرع  يتعرض الفرع لمخاطر العمالت من خالل المعامالت بالعمالت األجنبية.
 التي لم تصنف بعملة القياس الخاصة بالفرع. يخفف الفرع من مخاطر العمالت عن طريق إبرام عقود مشتقات بالعملة األجنبية.

 
 
 
 
 
 

 فرع أبوظبي -دويتشه بنك إيه جي 
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 ) إدارة المخاطر المالية(تابع .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر السوق 20.3
 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2018ديسمبر  31حتى 

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

512,239 561,278 143,585 7,529 1,224,631 

 421,872 - 300,006 38,190 83,676 للعمالء (إجمالي) قروض وسلف
 29,693 561 21,441 5,326 2,365 أصول مالية أخرى

 598,280 604,794 465,032 8,090 1,676,196 
      خصوم

 753,114 9,089 331,374 80,939 331,712 مستحقات لعمالء
 572,208 20 55,092 517,096 - مستحقات لمصارف
 63,024 43 43,540 8,725 10,716 خصوم مالية أخرى

 342,428 606,760 430,006 9,152 1,388,346 
 

 000‘المبالغ مقومة بالدرهم اإلماراتي  2017ديسمبر  31حتى  

 اإلجمالي عمالت أخرى دوالر أمريكي يورو درهم إماراتي األصول   

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

433,815 176,044 705,401 41,810 1,357,070 

 303,936 - 241,848 8,756 53,332 قروض وسلف للعمالء (إجمالي)
 212,587 656 186,040 7,311 18,580 أصول مالية أخرى

 505,727 192,111 1,133,289 42,466 1,873,593 
      خصوم

 1,335,699 39,800 841,154 168,847 285,898 مستحقات لعمالء
 1,499 1,499 - - - مستحقات لمصارف
 251,271 672 192,632 27,088 30,879 خصوم مالية أخرى

 316,777 195,935 1,033,786 41,971 1,588,469 
نسبة يعكس المبلغ المذكور في الجدول أدناه التأثير المحتمل ولكن المعاكس على بيان الدخل على أساس تقلب سلبي أو إيجابي للعملة ب

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. في تاريخ التقرير، لدى الفرع صافي تعرض العمالت المفتوحة التالي فيما يتعلق بالعمالت  1%
 غير المرتبطة:

            
 2018ديسمبر  31 العملة

 درهم إماراتي000‘ 
 2017ديسمبر  31

 درهم إماراتي000‘ 
  

 صافي
 التعرض

ن التأثير على بيا
 الربح أو الخسارة

 
صافي 
 التعرض

التأثير على بيان الربح أو 
 الخسارة

 (42) (4,214) (23) (2,265) جنيه بريطاني
 (51) (5,093) (14) (1,420) يورو

 - 28 - (10) فرنك سويسري
 1 118 - 4 ين ياباني

 
 مخاطر أسعار أخرى 
 يحتفظ بأي توظيف أموال في أسهم.ال يتعرض الفرع لمخاطر أسعار أخرى بشكل كبير ألنه ال  
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 إدارة المخاطر التشغيلية 20.4

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناشئة عن االحتيال أو األنشطة غير المصرح بها أو الخطأ أو اإلهمال أو عدم الكفاءة أو 
 المخاطر التشغيلية مالزمة ألي مؤسسة وتغطي مجموعة واسعة من القضايا.إخفاق األنظمة أو األحداث الخارجية. 

يخضع الفرع ألنظمة مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي الذي يتم مراقبته من خالل إدارة االمتثال والتدقيق. باإلضافة إلى 
صدار إرشادات قياسية مفصلة عالية المستوى. مما يفسر كيفية ذلك، قامت إدارة الفرع بتدوين عملية إدارة مخاطره التشغيلية من خال إ

إدارة الفرع للمخاطر التشغيلية من خالل تحديد المخاطر وتقييمها ورصدها ومراقبتها والتخفيف منها وتصحيح أحداث المخاطر التشغيلية 
 وتنفيذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية.

لفرع مسؤولية إدارة هذه المخاطر من خالل بيئة قائمة على الضوابط بحيث تكون فيها العمليات موثقة ومصرح بها ومستقلة يتحمل ا
 وتسوية المعامالت ومراقبتها. 

لية يدعم ذلك برنامج مستقل للمراجعات الدورية تقوم به إدارة االمتثال والتدقيق الداخلي للمجموعة ومراقبة أحداث المخاطر التشغي
الخارجية التي تضمن بقاء الفرع متماشيا مع أفضل الممارسات والتعلم من الدروس المستفادة من حاالت اإلخفاق التشغيلي المنشورة 

 داخل المجال.
 وبناء عليه، فإن الفرع مسؤول عن تنفيذ المعايير التالية: 
 .إسناد المسؤولية عن المخاطر التشغيلية في الفرع 
 ات لتسجيل وتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية وإعداد تقارير بالمخاطر التشغيلية بشكل مناسب ودوري.استخدام نظم معلوم 
 .تقييم المخاطر الكامنة في العمليات واألنشطة والمنتجات 
  .إبالغ اإلدارة ببيانات خسائر المخاطر التشغيلية 
 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين حيث أنه فعال من حيث التكلفة 

 
 إدارة مخاطر رأس المال 20.5 

 
 عملية إدارة رأس المال

 تتمثل أهداف الفرع عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي فيما يلي:
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال التي حددها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
 على االستمرار كمنشأة مستمرة وزيادة عوائد المساهمين.  حماية قدرة الفرع 
 .الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير أعمال الفرع 

 يحلل رأس المال التنظيمي للفرع إلى مستويين:
ألخرى المتعلقة المستوى األول من رأس المال، ويشمل رأس المال المساهم واالحتياطيات واألرباح المحتجزة والتعديالت التنظيمية ا

 بالبنود المدرجة في حقوق الملكية ولكنها تعامل بشكل مختلف ألغراض حساب كفاية رأس المال.
المستوى الثاني من رأس المال، ويشمل مخصص انخفاض القيمة واحتياطيات القيمة العادلة المتعلقة باألرباح/ الخسائر غير المحققة من 

 للبيع. تطبق حدود مختلفة على عناصر قاعدة رأس المال:  االستثمارات المصنفة على أنها متاحة
 على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة. %7.0ينبغي أن يكون رأس المال العادي من المستوى األول 

  على األقل من نسبة ألصول ذات المخاطر المرجحة.  %8.5ينبغي أن يكون رأس المال من المستوى األول 
 جمالي رأس المال المحسوب كمجموع رأس المال من المستوى األول ورأس المال من المستوى الثاني يجب أن يكون إ

 على األقل من نسبة األصول ذات المخاطر المرجحة. 10.5%
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20
 

 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5
اطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة. تشمل مخاطر االئتمان كال من المخاطر تقيم أصول الفرع من حيث مخاطر االئتمان ومخ

داخل الميزانية العمومية وخارجها. تعرف مخاطر السوق على أنها خطر الخسائر داخل الميزانية العمومية وخارجها في المواقف الناتجة 
مالت األجنبية ومخاطر تعرض حقوق الملكية ومخاطر عن تحركات أسعار السوق وتشمل مخاطر معدل الربح ومخاطر صرف الع

السلع. بينما تعرف المخاطر التشغيلية على أنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عمليات غير كافية أو فاشلة بسبب أشخاص أو أنظمة داخلية 
 أو أحداث خارجية. 

ة على النحو المسموح به من قبل مصرف دولة اإلمارات يتبع الفرع منهجا موحدا لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلي
 .3من معايير بازل  1العربية المتحدة المركزي وفقا للقاعدة رقم 

تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس منتظم من خالل إدارة الفرع باستخدام أساليب تستند على المبادئ 
لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تقدم المعلومات المطلوبة إلى الجهات التنظيمية على التوجيهية التي وضعتها 

 أساس شهري/ أو ربع سنوي. 
 لجميع متطلبات رأس المال المفروضة عليه. 2018ديسمبر  31امتثل الفرع خالل السنة المنتهية بتاريخ 

كان مطلوبا من جميع المصارف العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحفاظ على  2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية بتاريخ 
 . %10.5نسبة كفاية رأس المال عند معدل 

 ويبلغ عنها وفقا إلرشادات مصرف دولة اإلمارات العربية المركزي.  3يحتسب الفرع نسب بازل 
اإلجراءات عن العام السابق. ومع ذلك، فإنها خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل لم يتم إجراء أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو 

 اإلدارة.
 

 نسبة كفاية رأس المال
 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي هي على النحو التالي: 3تتمثل نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل 

 
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي 000‘ 

   من رأس المال  1المستوى رقم 
 246,100 246,100 رأس مال موقوف

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

 21,822 21,489 أرباح محتجزة
 - )5,200( خصم تنظيمي من رأس المال 

 272,814 267,709 من رأس المال 1 إجمالي المستوى رقم
   من رأس المال  2المستوى رقم 

 12,930 12,186 المخصص النخفاض القيمة
 285,744 279,894 من رأس المال 2إجمالي المستوى رقم 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية .20

 
 (تابع) إدارة مخاطر رأس المال 20.5

 
 (تابع) نسبة كفاية رأس المال

 وفقا للوائح مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي على النحو التالي: 2نسبة كفاية رأس المال بموجب معيار بازل  تتمثل
 3بازل     
 2018 2017 
 درهم إماراتي 000‘ درهم إماراتي000‘  

 285,744 279,894 إجمالي قاعدة رأس المال 
   

   ذات المخاطر المرجحة  األصول
 468,594 437,376 في الميزانية العمومية األصول ذات المخاطر المرجحة -ر االئتمان مخاط

 565,801 537,466 خارج الميزانيةالعمومية لألصول ذات المخاطر المرجحة -مخاطر االئتمان 
 123 2,957 مخاطر السوق
 108,822 103,974 مخاطر تشغيلية

 1,143,340 1,081,773 إجمالي األًصول ذات المخاطر المرجحة
   

   نسبة رأس المال
 %24.99 %25.87 إجمالي نسبة رأس المال

   
 %23.86 %24.75 من نسبة رأس المال 1المستوى رقم 

 
 تصنيف المحاسبة والقيم العادلة .21

 .ةيبين الجدول أدناه تصنيف الفرع لكل فئة من فئات األصول المالية والخصوم والقيم العادل

 
 ترتيب القيمة العادلة 

 تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لألصول والخصوم المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ذات الطبيعة قصيرة األجل (حتى عام واحد) تعادل
 من ترتيب القيمة العادلة. 3قيمتها الدفترية. وبالتالي فإنها تصنف ضمن المستوى رقم 

 
 

 
 األصول

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2018 

درهم 000‘ 
 إماراتي

 القيمة العادلة
2018 

درهم  000‘
 إماراتي

تقاس بالتكلفة 
 المطفأة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

 القيمة العادلة
2017 

 درهم إماراتي000‘ 

أرصدة لدى المصرف المركزي بدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

579,283 579,283 535,655 535,655 

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

 212,587 212,587 28,597 28,597 أصول مالية أخرى 
 1,668,538 1,668,538 1,866,564 1,866,564 

     خصوم 
 1,335,699 1,335,699 753,115 753,115 مستحقات لعمالء

 1,499 1,499 572,208 572,208 مستحقات لمصارف
 251,271 251,271 63,023 63,023 خصوم مالية أخرى 

 1,388,346 1,388,346 1,588,469 1,588,469 
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 معامالت مع أطراف ذات صلة .22
تعتبر األطراف مرتبطة إذا كان لدى أحد األطراف القدرة على التحكم في الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبير عليه عند اتخاذ القرارات 
المالية أو التشغيلية. وفي حالة الفرع، تشمل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين في المقر الرئيسي والشركات التابعة له وموظفي 

العليا والشركات الذين هم مالكها الرئيسيين. تجرى المعامالت المصرفية مع األطراف ذات الصلة وفقا للشروط واألحكام المتفق  اإلدارة
 عليها المعتمدة من اإلدارة.

  اآلرصدة والمعامالت مع أطراف ذات صلة بخالف المفصح عنه في أي مكان آخر في البيانات المالية هي كما يلي:
 

 ذمم مدينة داخل المجموعة -مدفوعة مسبقا والذمم المدينة األخرى المبالغ ال
 2018 

 درهم إماراتي 000‘
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
 6,810  844 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة

 1,677  1,256 فروع دويتشه بنك في ألمانيا 
 928  2,770 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 4,870  9,415 
 

 ذمم دائنة داخل المجموعة -خصوم أخرى 
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 32,729  8,304 فروع دويتشه بنك في اإلمارات العربية المتحدة

 153  420 فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة
 514  637 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 4,848  1,425 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 786  773 فروع دويتشه بنك في سنغافورة

 1,095  1,389 فروع دويتشه بنك في دول أخرى

 12,948  40,125 
 

 
 2018 أرصدة أخرى مع أطراف ذات صلة

درهم  000‘
 إماراتي

 2017 
 درهم إماراتي 000‘

    المحتفظ به لدى أطراف ذات صلة النقد والنقد المعادل

 45,065  565,346 فروع دويتشه بنك في ألمانيا
 89,274  76,539 فروع دويتشه بنك في الواليات المتحدة األمريكية

 641,885  134,339 
 

 بما في ذلك ودائع سوق المال التي جميعها ذات طبيعة قصيرة األجل.
 

    دى أطراف ذات صلةودائع سوق المال ل
    مستحقات من مصارف 

 459,187  533,900 المقر والفرع الرئيسي لدويتشه بنك
    

    مستحقات لمصارف 
 1,499  572,208 فروع دويتشه بنك في ألمانيا

 
 مليون درهم إماراتي من المقر الرئيسي للتعرضات الكبيرة. 517بما في ذلك قرض بقيمة 

 
 
 

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

 
 (تابع) توضيحات للبيانات المالية

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 38 
 
  

 معامالت مع أطراف ذات صلة)(تابع)( .22
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي 000‘
    معامالت مع أطراف ذات صلة:

 8,738  1,412 صافي دخل الرسوم والعموالت المكتسبة من أطراف ذات صلة
 15,707  6,296 صافي دخل الفائدة من أطراف ذات صلة

 23,976  18,224 )16رسوم داخل الكيان (توضيح رقم 
 

 أجر اإلدارة العليا
 2018 

 درهم إماراتي000‘ 
 2017 

 درهم إماراتي000‘ 
 1,796  1,986 رواتب
 685  350 منافع

 135  107 عالوات
 2,443  2,616 

 
 منافع نهاية الخدمة .23

 
 حركات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

   2018 
 اراتيدرهم إم000‘ 

 2017 
 درهم إماراتي 000‘ 

 2,012  2,661  يناير 1االلتزام االفتتاحي لمنافع نهاية خدمة الموظفين في 
 (68)  (253)  مدفوعات مباشرة من صاحب العمل

 60  84  تكلفة فائدة
 395  524  تكلفة الخدمة الحالية

 158  (297)  تحويالت بين الفروع
 104  -  الدخل الشامل اآلخرخسارة اكتوارية مثبتة في 

 2,661  2,719  ديسمبر  31الرصيد حتى 
 

 افتراضات اكتوارية
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية المطبقة في حساب التزام المنفعة المحدد على النحو التالي:

   2018 2017 
 سنويا %3.10 سنويا %3.10 معدل الخصم

 سنويا %2.00 سنويا % 2.00 متوسط زيادة الراتب المتوقعة
 سنة 60 سنة 60 التقاعد العادي (للذكور واإلناث) سن

 
 أرقام المقارنة .24

أعيد تصنيف أرقام مقارنة محددةعند الضرورة لتتماشى مع عرض العام الحالي. ترى اإلدارة أن تأثيرها محدود على اإلفصاحات 
 ومتطلبات العرض فقط.

دويت�سه بنك اإيه جي فرع اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات اخلارجي 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
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عربي ودويل

�لوزر�ء، �شنذهب �إىل �ملحكمة �لد�شتورية. وكان حتالف 
�لليرب�ليني و�لدميوقر�طيني من ي�شار �لو�شط، تخلى 

عن د�ن�شيل بان�شحابه من �حلكومة. 
وتريد رئي�شة �حلكومة تعيني وزر�ء جدد من حزبها يف 

مكان �مل�شتقيلني قبل �حل�شول على ثقة �لربملان.
�لزدر�ء  عن  وحتدث  مقرتحاتها،  رف�ش  �لرئي�ش  لكن 
للرومانيني يف معاملة �حلزب �ل�شرت�كي �لدميوقر�طي 

وحتالف �لليرب�ليني و�لي�شار.
وق��ال: ل يجب �أن يفاجىء ذلك �أح��د�ً، بل بالعك�ش �إنه 
�حلكم  م��ن  �ل�شنة  ون�شف  ل�شنتني  �ملنطقية  �لنتيجة 

�لفو�شوي وغري �ملوؤهل و�لفا�شد.

•• بوخاري�شت-وكاالت:

�ل�شرت�كية  �ل���روم���ان���ي���ة  �ل���������وزر�ء  رئ��ي�����ش��ة  �أع���ل���ن���ت 
�لدميوقر�طية �أنها �شتقا�شي �أمام �ملحكمة �لد�شتورية، 
�لذي  يوهاني�ش  ك��لو���ش  �ليميني  �جلمهورية  رئي�ش 
تعيني  على  �مل��و�ف��ق��ة  ورف�����ش  بالف�شاد  حكومتها  �ت��ه��م 

وزر�ء جدد.
وقالت فيوريكا د�ن�شيل ل�شحافيني وكو�در يف حزبها: 

“�شنذهب �إىل �لق�شاء.
تكون  �أن  يجب  لكن  �شهل  �ل�شفات  �إط���لق  و�أ���ش��اف��ت 
�إذ� مل ُيعني  ب��اأي ف�شيحة ف�شاد،  �أُم�ش  �أدل��ة، ومل  لديه 

رئي�سة احلكومة الرومانية ُتقا�سي رئي�ش بالدها 
بالقت�������ل من م�شادر غري معروف�������ة قبل مقتله.

فيها  ُيقتل  مرة  “كل  كا�شريي�ش  روبريتو هريير�  �ملفو�ش  وق��ال 
�شحايف هي مبثابة �عتد�ء على �حلق يف �حلياة و�حلق يف حرية 

�لتعبري«.
يف  و�لعاملني  �ل�شحافيني  �شد  �جل��ر�ئ��م  م��ن  باملئة   91 ومت��ر 

جمال �لإعلم بل عقاب، ح�شب بيان �ملفو�شية.
وت��ع��ت��رب ه��ن��دور����ش و�مل��ك�����ش��ي��ك م��ن �أك����ر �ل����دول خ��ط��ورة على 

�لعاملني يف �ل�شحافة.
 2000 �لعام  منذ  مئ�������ة �شحايف  �أكر من  قت�������ل  �ملك�شيك،  ويف 
�مل���خ���در�ت و�لف�شاد  ب��ت��ج��ارة  �أع��م��������������������ال ع��ن��ف م��رت��ب��ط��ة  ن��ت��ي��ج��ة 

�ل�شيا�شي.

•• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب:

قتل �شحايف بالر�شا�ش يف �شمال غرب هندور��ش، ما رفع �إىل 79 
�لو�قع  �لبلد  �غتيالهم يف  �لذين مت  �ل�شحافة  �لعاملني يف  عدد 
يف �أمريكا �لو�شطى منذ �لعام 2001، ح�شب ما �علنت منظمة 

حقوقية.
وذكرت �ملفو�شية �لوطنية حلقوق �لإن�شان يف هندور��ش يف بيان 
�ت�ش”  ���ش��ي  “�ت�ش  �غ��وي��لر م��ر����ش��ل حم��ط��ة  �ي��دغ��ار غ��وي��ل  �أّن 
�لتلفزيونية قتل بالر�شا�ش �ل�شبت يف مدينة كوبان �لو�قعة على 

بعد 200 كلم �شمال غرب �لعا�شمة تيغو�شيغالبا.
تهديد�ت  تلقى  �غ��وي��لر  �أّن  حملية  �إع���لم  و�ش������ائل  و�أف�������ادت 

مقتل �سحايف يف �سمال غرب هندورا�ش 

�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع���ل���ن���ت  م���ا  وف����ق   
�مل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��لن��ت��خ��اب��ات ع��ل��م��ا �أن 
�حل���م���ل���ة �لن���ت���خ���اب���ي���ة ب����اخل����ارج 

�نطلقت �ل�شبت.

قرار جائر
   وق�����د �أع�����رب�����ت رئ���ي�������ش �حل����زب 
�ملرت�شحة  �حل�������ر  �ل����د�����ش����ت����وري 
�ل���رئ���ا����ش���ي���ة عبري  ل���لن���ت���خ���اب���ات 
مو�شي، �أم�ش �لأحد، عن �متعا�شها 
�ملرت�شحني  �إ���ش��ن��اد  وم��ع��ار���ش��ت��ه��ا 
�ل�شاهد  يو�شف  �لرئا�شي  لل�شباق 
�لفتاح  وع���ب���د  م������رزوق  وحم�����ش��ن 
�ملناظرة  ي��وم  �ختيار  �متياز  م��ورو 
�لتي �شتجرى بني �ملرت�شحني على 

�لتلفزة �لوطنية.
     وع�������ّدْت م��و���ش��ي خ����لل ن���دوة 
عبارة  �أّن  �أم�����ش،  عقدتها  �شحفية 
ع�شو  ب��ه��ا  ���ش��ّرح  �ل��ت��ي  “�متياز” 
�ل�شمعي  للت�شال  �لعليا  �لهيئة 
و�لب�شري “خطرية جّد� وخمالفة 

للدميقر�طية«.
   وت�����ش��اءل��ت “ما �ل��غ��اي��ة م��ن هذ� 
�ل��ف�����ش��ل؟ ومل����اذ� مت �ع��ت��م��اد كلمة 
و��شفة �لقر�ر �مل�شرتك  �متياز؟”، 
�لنتخابات  وه��ي��ئ��ة  �ل��ه��اي��ك��ا  ب���ني 
و�للدميقر�طي”  “�جلائر  ب���� 

�مل�شاو�ة”  مبد�أ  يج�ّشد  “ل  وب��اأّن��ه 
�حلملت  ب��رن��ام��ج  “يف�شد  وب��اأن��ه 
�ملرت�شحني”،  لبقية  �لن��ت��خ��اب��ي��ة 
حالة  يف  �للجنة  �إب��ق��اء  ع��ن  معلنة 
�ملنا�شب  �مل��وق��ف  يف  للنظر  �نعقاد 

و�لإجر�ء�ت �لتي �شتّتخذها.
�لتي  �ل������ن������دوة  ����ش���ه���دت  وق������د     
�لوطنية  �لتلفزة  �ل�شبت  عقدتها 
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ب���ال����ش���رت�ك 
و�لهيئة  ل��لن��ت��خ��اب��ات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
�ل�شمعي  للت�شال  �مل�شتقلة  �لعليا 
مناظر�ت  قرعة  لإج��ر�ء  �لب�شري 
�لرئا�شية  للنتخابات  �ملرت�شحني 
�ح�����رت�ز وغ�����ش��ب �مل��رت���ش��ح �شيف 
�ل����دي����ن خم����ل����وف ب�����ش��ب��ب �أف�������ر�د 
�مل���رت����ش���ح���ني ع���ب���د �ل���ف���ت���اح م����ورو 
مرزوق  وحم�شن  �ل�شاهد  ويو�شف 
دون بقية �ملرت�شحني باختيار �ليوم 
للمناظرة  فيه  �شيظهرون  �ل���ذي 

�لتي �شتبثها �لتلفزة �لتون�شية.
�لعليا  �ل��ه��ي��ئ��ة  ع�����ش��و  و�أو�����ش����ح     
�ل�شمعي  ل���لت�������ش���ال  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
و�ل��ب�����ش��ري ه�����ش��ام �ل�����ش��ن��و���ش��ي، �أن 
للمرت�شحني  �أ���ش��ن��دت  “�لأولوية 
�لأكر متثيلية يف �لربملان من �أجل 
�ختيار �ليوم �لذي �شي�شاركون فيه 
يف �ملناظرة وهم عبد �لفتاح مورو 

مرزوق  وحم�شن  �ل�شاهد  ويو�شف 
مبن  م�شبقا  ع��ل��م��ه��م  دون  وذل����ك 

�شيكون معهم يف �ملجموعة«.
   و�أك��د �ل�شنو�شي �أن ذلك مت وفق 
وهيئة  �لهايكا  بني  م�شرتك  ق��ر�ر 
�لنتخابات مربز� �أن ذلك معمول 

به يف �لدول �لدميقر�طية.

املجموعات
   ي�شار �إىل نتائج قرعة جمموعات 

�ملرت�شحني جاءت كالتايل:
�شبتمرب   7 �لأوىل:  �مل��ج��م��وع��ة 

2019
عبري  ع��ب��و،  حممد  من�شور،  عمر 
�ملهدي  ج����ل����ول،  ن���اج���ي  م���و����ش���ي، 
�ملن�شف  �ل����ق����روي،  ن��ب��ي��ل  ج��م��ع��ة، 
�مل����رزوق����ي، ع��ب��ي��د �ل���ربي���ك���ي، عبد 

�لفتاح مورو.
�ملجموعة �لثانية يوم 8 �شبتمرب:

�لفخفاخ،  �إليا�ش  �لرحوي،  �ملنجي 
�لكرمي  عبد  �حل��ام��دي،  �لها�شمي 
�لزبيدي، حممد �ل�شغري �لنوري، 
حمادي �جلبايل، لطفي �ملر�يحي، 

حامت بولبيار، حم�شن مرزوق.
�ملجموعة �لثالثة 9 �شبتمرب

�لرياحي،  ���ش��ل��ي��م  ���ش��ع��ي��د،  ق��ي�����ش 
�لهمامي،  ح��م��ة  ���ش��ع��ي��د،  �ل�����ش��ايف 

�شعيد  خم����ل����وف،  �ل����دي����ن  ����ش���ي���ف 
يو�شف  �ل��ل��وم��ي،  �شلمى  �ل��ع��اي��دي، 

�ل�شاهد
   و�شيتم بث مناظر�ت �ملتناف�شني 
7 و8 و9  �أي���ام  �أي���ام ه��ي   3 طيلة 

�شبتمرب.

�سوت القروي
�أخ������رى، ق����ال رئي�ش     م���ن ج��ه��ة 
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة للنتخابات 
�شماح  �أن�����ه يف ح����ال  ب���ف���ون،  ن��ب��ي��ل 
لنبيل  �ملعنية  �لق�شائية  �ل�شلطات 
�ل�شجن  ب��امل��خ��اط��ب��ة م��ن  �ل���ق���روي 
ف��اإن �لهيئة ل ت��رى مانعا يف ذلك 
لكنها ل تتدخل يف �مل�شار �لق�شائي 

وحتر�ش على ��شتقلل �لق�شاء.
تابعت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  ب���ف���ون  وب�����نّي    
لأنها  �لقروي  �إيقاف  م�شاألة  بقلق 
حت����ر�����ش ع���ل���ى ت����وف����ري �حل���ق���وق 
�ملرت�شحني.  جل��م��ي��ع  ب��ال��ت�����ش��اوي 
�أن وجود  �إىل  �لهيئة  رئي�ش  و�أ�شار 
ل  ق�شائيا  ملحقني  مرت�شحني 
ي�شقط تر�شحاتهم ماد�م ل يوجد 
حكم ق�شائي بات بذلك وقد وردت 
�لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  يف  �أ���ش��م��اوؤه��م 

للمرت�شحني �ملقبولني.
  وتبعا لذلك �أ�شدرت �لهيئة �ليوم 
ة  �خلا�شّ �لق������رت�ع  ورق����ة  من����وذج 
�ل�شابقة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ب��الن��ت��خ��اب��ات 

لأو�نها ل�شنة 2019. 

احلملة االنتخابية التون�سية تنطلق اليوم

احرتازات واعرتا�سات حول املناظرات الرئا�سية...!
نتائج قرعة جمموعات املرت�سحني واأيام البّث 

بفون: ل مانع يف التخاطب مع القروي من ال�سجن اإذا �سمح الق�ساء بذلك
ه�سام ال�سنو�سي: الأولوية اأ�سندت للمرت�سحني الأكرث متثيلية يف الربملان

عملية �شحب �لقرعة

منوذج ورقة �لقرت�ع

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• فران�شوا كليمن�شو

  ك��خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��ل��ع��ودة �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، منح 
�لرئي�ش �لفرن�شي �لدبلوما�شيني، فر�شة �مل�شاركة 
جتاه  �خلارجية  فرن�شا  �شيا�شة  تعريف  �إع���ادة  يف 
�لرو�ش،  مبعية  ي��ر���ش��م��و�،  �ن  وحم���اول���ة  رو���ش��ي��ا، 
و�شيكون  م�شرتكة”.  �أم��ن��ي��ة  “بنية  ي�شميه  م��ا 
دري��ان، ووزيرة  لو  �إيف  �لدبلوما�شية، جان  رئي�ش 
�لأحد  ي��وم  مو�شكو  يف  ب��اريل،  فلورن�ش  �جليو�ش، 
ت�شريع  يريد  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  لأن  �شبتمرب   8

�خلطو�ت.
�جل��دي��دة هذه،  “�لثقة”     ف��م��ن خ���لل رو�ب����ط 
ي��ري��د م���اك���رون �ع�����ادة رت���ق �ل��ع��لق��ة م���ع رو�شيا 
وي���رغ���ب يف حم���اول���ة ت�شوية  ب���وت���ني،  ف���لدمي���ري 
�لنز�عات �ملجمدة، و�لعودة �إىل منطق نزع �ل�شلح، 
ب�  رو�شيا  “ربط  باخت�شار  �لأزم����ات،  يف  و�ل��ت��ع��اون 
�أوروبا “، ح�شب كلماته، ملنع “�شقوطها” يف �ملجال 

�ل�شيني.
   ت��ع��ب��ري ي�����ش��ت��خ��دم ب��ك��ث��اف��ة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى �ليمني 
و�لي�شار من �لطيف �ل�شيا�شي يف فرن�شا. فهل هو 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  خل��ط  كبري  تغيري  م��ن  ج��زء 

�لفرن�شية؟
��ا مب��ا ح��دث على  �أي�����شً �إن��ه تطور مرتبط     لنقل 
منذ   ،2013 ع���ام  م��ن��ذ  �جليو�شيا�شية  �جل��ب��ه��ة 
رف�ش �أوباما ق�شف �شوريا ملعاقبة ب�شار �لأ�شد بعد 

هجماته �لكيماوية.
   يف ذلك �لوقت، كان ينظر يف �ملع�شكر �لفرن�شي 
�شكلت ثغرة  �أنها  �إىل هذه �خلطوة �جلانبية على 
بعد  �ل��ظ��اه��رة  نف�ش  ب��وت��ني.  رو�شيا  منها  ت�شللت 
جزيرة  �شبه  على  �ل�شتيلء  مع  �أوكر�نيا،  يف  عام 
�لرو�ش  �ملرتزقة  ت�شلل  مع  �أفريقيا  يف  ثم  �لقرم، 
�أفريقيا  ج��م��ه��وري��ة  م��ث��ل  �ل���رخ���وة،  �مل��ن��اط��ق  �إىل 

�لو�شطى.

اأي تقارب مع بوتني؟
رفع  لأوروب��ا  يعود  بالن�شبة لإميانويل ماكرون،    
�لتي  فرن�شا،  �إىل  �لبد�ية  يف  ولكن  �لتحدي،  هذ� 
هنا،  م��ن  ت����و�زن.  ق���وة  منها  يجعل  �ن  يف  ي��رغ��ب 
حتى لو بد� �لأمر كاريكاتورًيا �إىل حد ما، هناك 
يفهم  ل  بوتني  �أن  يعتقدون  �ل��ذي��ن  مع�شكرين: 
���ش��وى ع��لق��ات �ل��ق��وة ول��غ��ة �حل���رب �ل��ب��اردة، و�أن 
حل  �إىل  �شيدفعه  ل��ب��لده  �لق��ت�����ش��ادي  �ل�����ش��ع��ف 
�نتخاب  �إع��ادة  �نتظار  يريدون  ل  و�لذين  و�شط. 
حمتملة لدونالد تر�مب، و�ل�شغط �مل�شتمر ل�شى 
جني بينغ ، ملّد �ليد �إىل بوتني و�إيجاد نقاط �لتقاء 
وت���ق���ارب.    �ل��ت��ق��ارب؟ هنا ت���زد�د �لم���ور تعقيد�. 
ي�شتح�شر �إميانويل ماكرون زمن بطر�ش �لأكرب �أو 
كاترين �لثانية لإظهار �أن لرو�شيا و�أوروبا �لغربية 
وتول�شتوي  بو�شكني  ب��ل��د  و�أن  م�����ش��رتك��ة،  ج���ذور 
عاملنا  ع����ن  ف�����ش��ل��ه  مي���ك���ن  ل  و���ش��وجل��ي��ن��ت�����ش��ني، 
�لدميقر�طي. ويقول �إنه لي�ش �شاذجا �أو خمدوًعا 
بخ�شو�ش رغبة بوتني يف �إ�شعاف �أوروب��ا.    وهذ� 
هو ما يف�شر هذ� �ل�شرخ يف �شفوف �لدبلوما�شيني 
و�خلرب�ء �ل�شرت�تيجيني �لفرن�شيني، بني �لذين 
ف�شلت،  و�ن  حتى  “�ملحاولة”  يف  ���ش��رر�  ي��رون  ل 
كما كان �حلال يف عهد نيكول �شاركوزي وفر�ن�شو� 
يف  بالو�قعية  �لت�شلح  ي��ري��دون  و�ل��ذي��ن  ه��ولن��د. 
عام  �ل�شكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة   8 �شتمثل  �ل��ت��ي  �أوروب�����ا، 
�لختيار  �إىل  �ل���ش��ط��ر�ر  يكون  ل  حتى   ،2050

بني هيمنة �ل�شني �أو �أمريكا. 
�مل�شرتكة،  �لأم��ن��ي��ة  �لبنية  �شتكون  �لنهاية،  يف     
هي �أوروبا �لكربى �لتي حلم بها �جلرن�ل ديغول، 
�شريطة �أن تتقا�شم نف�ش �لقيم. ومن وجهة �لنظر 
هذه، فاإن رهان بوتني، كما عرب عنه يف �لفاينن�شال 
�لدميقر�طيات  ف�����ش��ل  �ل�������ش���ي���ف،  ه�����ذ�  ت���امي���ز 

�لليرب�لية، لي�ش م�شجًعا للغاية.
ترجمة خرية ال�سيباين

هل هو احلب الكبري بني ماكرون وبوتني...؟

* رئي�ش حترير �لق�شم �لدويل يف �شحيفة لوجورنال دو دميان�ش. من موؤلفاته، 
و”�لعي�ش مع �لأمريكيني”، “هيلري كلينتون من �لألف �إىل �لياء”، 
 ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب “عن �لعرق يف �أمريكا بار�ك �أوباما«.

•• الفجر - تون�س
   تنطلق اليوم االثنني 
االنتخابية  احلملة 
لــــلــــمــــرت�ــــســــحــــني 
لالنتخابات الرئا�سية 
ــيــة املــزمــع  ــس ــ� ــون ــت ال
ب�سفة  ـــــا  ـــــراوؤه اإج
 15 ــــــوم  ي مـــبـــكـــرة 

�سبتمرب اجلاري.
يف  ــافــ�ــس  ــن ــت ــي ــس و�    
ــاق  ــق ــح ــت ــس هـــــذا اال�
 26 ــــي  ــــاب ــــخ ــــت االن

مرت�سحا

ات   اجلي�س اللبناين يحظر ا�ستخدام امل�َسرَيّ

اإ�سرائيل ولبنان.. هل يجر حزب اهلل اجلميع نحو حرب الوكالة؟
•• بريوت-وكاالت:

�أثارت حالة �لتاأهب �لإ�شر�ئيلية على �حلدود مع لبنان خماوف �للبنانيني 
من جر ميلي�شيات حزب �هلل �للبناين �لبلد �إىل حرب بالوكالة عن �إير�ن، 
�شيكون �خلا�شر �لأكرب فيها لبنان، �لذي ل ناقة له يف حرب من هذ� �لقبيل 

ول جمل.
�إ�شر�ئيل ولبنان على مد�ر  �لتي ت�شود �حل��دود بني  �لتوتر،  و�أع��ادت حالة 
�لتي  �حل���رب  تفا�شيل  �للبنانيني  �أذه���ان  �إىل  �ملا�شية  �لقليلة  �لأ���ش��اب��ي��ع 

�ندلعت يف �لعام 2006 وكلفت لبنان و�للبنانيني �لكثري.
وينظر كثري من �للبنانيني �إىل تلك �حلرب على �أنها فخ ن�شب للبنان يف 
�إطار �شر�ع �إقليمي ل يد له فيه، و�إمنا كان طرفاه �إير�ن ممثلة يف ذر�عها 

ميل�شيات حزب �هلل من جهة، و�إ�شر�ئيل من جهة ثانية.
�للبنانيني  من  �لآلف  و�إ�شابة  مبقتل   2006 �لعام  يف  �حل��رب  وت�شببت 
وتدمري �لبنى �لتحتية يف �لبلد، وتكبيد �لقت�شاد �للبناين خ�شائر بلغت 

مليار�ت �لدولر�ت.
�لرد  باأن  مليلي�شيات حزب �هلل،  �لعام  �لأخ��رية للأمني  �لت�شريحات  وتوؤكد 
�أمر حم�شوم، مدى  و�لعر�ق  و�شوريا  لبنان  �لإ�شر�ئيلية يف  �لهجمات  على 

تكري�ش هذه �مليلي�شيات نف�شها للحرب بالنيابة عن �إير�ن.
ب��دء� من  �ملنطقة،  �أذرع��ه��ا يف  ع��رب  بالوكالة  �حل��رب  �شيا�شة  �إي���ر�ن  وتتبع 
ميلي�شيات حزب �هلل يف لبنان، مرور� مبيلي�شيات �حل�شد �ل�شعبي يف �لعر�ق، 

و�شول �إىل ميلي�شيات �حلوثي يف �ليمن.
�لدول  ه��ذه  ع��رب ميلي�شياتها يف  �مل��ع��ارك  ه��ذه  ك��ل  �أذرع ط��ه��ر�ن  تدير  و�إذ 
تخفيف  �إىل  بذلك  تهدف  فاإنها  �ملنطقة،  يف  �لتوتر  مناطق  من  وغريها 
�شيا�شيا  عليها  �ملفرو�ش  �لطوق  من  و�لتحرر  �لقت�شادي  �ل�شغط  �آث��ار 

و�قت�شاديا.

�أي هجوم  ف��اإن �لتهديد �لإ�شر�ئيلي برد قا�ش على  �أم��ا يف �لطرف �لآخ��ر، 
عادة  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شاأن  يف  خ��رب�ء  بح�شب  يعك�ش  �للبنانية،  �لأر��شي  من 
لدى �ل�شا�شة �لإ�شر�ئيليني، جتعل من �حلرب ودق طبولها �لعنو�ن �لأبرز 

للحملت �لنتخابية.
وبذلك يكون �مل�شتفيد من �أي حرب حمتملة يف �ملنطقة، ل �شيما يف لبنان، 

�إير�ن و�إ�شر�ئيل.
�إىل ذلك، حظر �جلي�ش �للبناين �أم�ش ��شتخد�م �لطائر�ت �مل�شرية يف بع�ش 
مناطق �لبلد وذلك و�شط توتر مع �إ�شر�ئيل �ملتهمة مبحاولة تنفيذ هجوم 

بطائرتني م�شريتني على �أحد معاقل ملي�شيا حزب �هلل يف لبنان.
باملتفجر�ت  م�شريتان حمملتان  �أغ�شط�ش طائرتان  �آب   25 فجر  وحلقت 
فوق �شاحية بريوت �جلنوبية، بح�شب ملي�شيا حزب �هلل، �إحد�هما �شقطت 
ب�شبب عطل فني و�لثانية �نفجرت، من دون �أن يحدد هدف �لهجوم �لذي 

حمل لبنان �إ�شر�ئيل �مل�شوؤولية عنه.
و�أعلنت قيادة �جلي�ش �للبناين مديرية �لتوجيه يف بيان “مبنا�شبة �إحياء 
ذكرى مر��شم عا�شور�ء، حتّذر قيادة �جلي�ش جميع �ملو�طنني من ��شتخد�م 
�لطائر�ت �مل�شرّية طيلة فرتة �إحياء هذه �ملر��شم يف �أجو�ء �ملناطق �لتية: 
�ل�شاحية �جلنوبية ملدينة بريوت، �لنبطية، �شور، بعلبك و�لهرمل، وذلك 

حتت طائلة �مللحقة �لقانونية بحق م�شّغليها.
�لع�شكرية من  �ل��ط��ائ��ر�ت  ��شتخد�م  ر�ئ���دة يف  تعد  �ل��ت��ي  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت���رى 
جانب  م��ن  حت��دي��ا  ي��و�ج��ه  �مل��ج��ال  يف  �لتكنولوجي  تفوقها  �أن  ط��ي��ار،  دون 
�أي�شا طائر�ت م�شرية لأغر��ش  �للذ�ن يطور�ن  �إي��ر�ن وملي�شيا حزب �هلل 

ع�شكرية.
وتر�شل �لدولة �لعربية منذ زمن طائر�ت ��شتطلع �إىل �لأجو�ء �للبنانية 
كانت  لبنان  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �جتاحت  عندما   1982 وم��ن��ذ  �مل��ع��ل��وم��ات.  جلمع 
لديها طائر�ت ��شتطلع للتج�ش�ش يف ما كان يعد حينها �شرباً من �خليال 

�لعلمي.
حتى يف �ل�شبعينات، بعد حرب ت�شرين �لأول �أكتوبر، كنت �إ�شر�ئيل تعتمد 

على طائر�ت ��شتطلع دون طيار.
وقال �لفرن�شي-�لإ�شر�ئيلي ديفيد هر�ري لفر�ن�ش بر�ش “كان �لنظام يعمل 
1982. كان عبارة عن نظام ��شتطلع  خلل �حلرب �لأوىل يف لبنان يف 
�آين بو��شطة كامري�ت. وكان هر�ري يقود هذ� �مل�شروع يف �شناعات �لف�شاء 

�لإ�شر�ئيلية ويعد مهند�ش �لطائر�ت �مل�شرية �لإ�شر�ئيلية.
بالأ�شعة حتت �حلمر�ء  تعمل  بكامري�ت  �لطائر�ت  ُجهزت هذه  وتدريجيا 
وموجهات ليزر ت�شمح بالتعرف على �لأهد�ف بدقة عالية ومن ثم �أنظمة 

��شتطلع مغناطي�شية-كهربائية مع ميكروفونات ور�د�ر�ت.
كانو� يقولون ماذ�  با�شتخد�مها لكنهم  �أو�مر  �لع�شكريون  “تلقى  و�أ�شاف 

ع�شانا نفعل مبثل هذه �لطائرة �ل�شغرية.
بلد  �أول  �إ�شر�ئيل  �لأم��ور. وق��ال ه��ر�ري كانت  1982 تغريت  �لعام  وبعد 
يقوم بان�شاء برنامج وطني لإدخال مثل هذ� �لنظام يف �لعقيدة �لع�شكرية.

�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  قلب  يف  نف�شها  تدريجيا  �مل�شرية  �ل��ط��ائ��رة  وفر�شت 
و�لأمة �لإ�شر�ئيلية �لنا�شئة.

مناذج  �شنع  على  حملية  نا�شئة  موؤ�ش�شة  خم�شني  ح��و�ىل  ت��ر�ه��ن  و�ل��ي��وم 
�لبلد  على  عائد�تها  تقدر  �لتي  �لقت�شاد  وز�رة  بح�شب  م�شرية  طائر�ت 
�مل�شرية  �لعامل للطائر�ت  �أول دولة م�شدرة يف  �إ�شر�ئيل  باملليار�ت. وكانت 
هذ�  يف  متخ�ش�شة  �شركة  �أج��رت��ه��ا  ل��در����ش��ة  وف��ق��ا  و2013   2005 ب��ني 

�ملجال.
�شغرية  ط��ائ��ر�ت  تطوير  م��ع  ك��ب��رية  ب�شرعة  تتطور  �ل�شناعة  ه��ذه  لكن 
كال�شني  دول جديدة م�شنعة  وبروز  باأ�شعار منخف�شة  �لرتفيه  لأغر��ش 
ورو�شيا و�إير�ن يف قطاع كان حتى وقت ق�شري حكر� على �إ�شر�ئيل و�لوليات 

�ملتحدة.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

للخطر  عر�شت  باأنها  �ملتحدة  �لوليات  �أم�ش  رو�شيا  �تهمت 
نفذت  �ل�شورية حيث  �إدل��ب  �لنار يف حمافظة  �إط��لق  وق��ف 
تنظيم  ق��ي��ادي��ي  �شد  ج��وي��ة  ���ش��رب��ًة  �ل�شبت  م�شاء  و��شنطن 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  �إن  �ل���رو����ش���ي  �جل��ي�����ش  وق����ال  م��ت��ط��رف. 
�لرو�شي  للجانبني  م�شبق  �إخ��ط��ار  دون  م��ن  �شربتها  نفذت 
ع�شو�ئي  ��شتخد�م  �لأمريكية  �أن �خلطوة  معترب�ً  و�لرتكي، 
بيان  يف  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  وتابعت  �لع�شكري.  للطري�ن 

�ملناطق  يف  و�ل�شحايا  �لدمار  �لكثري من  �ل�شربة خلفت  �أن 
�إطلق  وقف  نظام  بتعري�ش  و��شنطن  متهمًة  طالتها،  �لتي 
�إدل��ب للخطر. وقتل يف  �لنار يف منطقة خف�ش �لت�شعيد يف 
�لأق��ل وفق  على  متطرفاً  قيادياً  �أربعون  �لأمريكية  �ل�شربة 
�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان. وقال �ملتحدث باإ�شم �لقيادة 
�لأمريكية �لو�شطى �لكولونيل �يرل بر�ون �ل�شبت �إن �لهجوم 
�شمال مدينة �دلب ��شتهدف قادة جماعة “تنظيم �لقاعدة يف 
تهدد  هجمات  �شن  م�شوؤولية  و��شنطن  حتملها  �لتي  �شوريا 

مو�طنني �أمريكيني و�شركاءنا ومدنيني �برياء.

ميامنار تتعهد مبعاقبة
 جنود ارتكبوا فظائع

•• ياجنون-رويرتز:

�شيقدم جي�ش ميامنار جنود� ملحاكمة ع�شكرية بعد نتيجة جديدة لتحقيق 
يف �لفظائع �لتي �رتكبت يف ولية ر�خني �لتي فر منها �أكر من 730 �ألف 
قالت  �جلي�ش  بقيادة  حملة  �أم��ام   2017 ع��ام  يف  �لروهينجا  م�شلمي  من 

عنها �لأمم �ملتحدة �إنها نفذت “بنية �لإبادة �جلماعية«.
�إن  �لإنرتنت  للجي�ش يف موقعه على  �لعام  �لقائد  �أوجن هلينج  وق��ال مني 
�أن  �إىل  تو�شلت  �لبلد  �شمال  تقع يف  �لتي  �لولية  ز�رت  حمكمة ع�شكرية 
يف قرية  بع�ش �حلو�دث”  �لتعليمات يف  تنفيذ  “�شعفا يف  �أظهرو�  جنود� 

تردد �أن مذبحة للروهينجا وقعت فيها.
ه��ن��اك خم�ش  �إن  ل��لأن��ب��اء  ب��ر���ش  �أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  ق��ال��ت   2018 ع��ام  ويف 
مقابر على �لأقل للروهينجا يف قرية جوتاربيينج يف منطقة بوثيدوجن. 
لكن م�شوؤويل �حلكومة قالو� يف ذلك �لوقت �إن 19 “�إرهابيا” ماتو� و�إن 

جثثهم “دفنت بعناية«.
وقال �ملتحدث �لع�شكري تون تون نيي لرويرتز �إن نتائج �لتحقيق �شرية. 
و�أ�شاف “�شي�شدرون  وقال يف �ت�شال هاتفي “لي�ش لنا �حلق يف �لعلم به”. 

بيانا �آخر عنه عندما ينتهي �لإجر�ء«.
جرن�ل  ميجر  برتبة  منهما  ك��ل  �شابطني  ت�شم  �ل��ت��ي  �ملحكمة  وت�شكلت 
لقو�ت  �تهامات  بعد  �آذ�ر  مار�ش  يف  كولونيل  برتبة  منهما  كل  و�شابطني 
�لأمن بارتكاب �أعمال قتل جماعي و�غت�شاب جماعي وحرق وجهتها �لأمم 
هيئة  وز�رت  ووت�����ش.  ر�يت�ش  وهيومن  �ل��دول��ي��ة  �لعفو  ومنظمتا  �ملتحدة 

�ملحكمة ر�خني مرتني يف يوليو متوز و�أغ�شط�ش �آب.
و�شنت قو�ت ميامنار هجوم ر�خني رد� على �شل�شلة هجمات �شنها متمردون 

من �لروهينجا على مو�قع �أمنية قرب حدود بنجلد�ش.

مو�سكو تتهم وا�سنطن بتقوي�ش هدنة اإدلب  
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هاجم �لرئي�ش �للبناين مي�شال عون، �لدولة �لعثمانية متهماً �إياها 
باإرهاب �لدولة �شد �للبنانيني خلل �حلرب �لعاملية �لأوىل.

وجاء حديث عون يف �شل�شلة تغريد�ت ن�شرها على ح�شابه يف توتري، 
 1 ي�شادف  �ل��ذي  �لكبري  لبنان  �إع��لن  مئوية  بذكرى  �لحتفال  يف 
�شبتمرب )�أيلول(، وفق ما �أورد موقع جونبية �للبناين، �أم�ش �لأحد.

وقال عون �أن كل حماولت �لتحرر من �لنري �لعثماين كانت تقابل 
�لذي  �لدولة  �إره��اب  و�أن  �لطائفية،  �لفنت  و�إذك��اء  و�لقتل،  بالعنف، 
�لعاملية  �حل��رب  خ��لل  خا�شًة  �للبنانيني  على  �لعثمانيون  مار�شه 
و�لتجنيد،  �مل��ج��اع��ة،  ب��ني  م��ا  �ل�شحايا  �آلف  مب��ئ��ات  �أودى  �لوىل، 

و�ل�شخرة«. 
�لعثمانيني  وه��زمي��ة  �لأوىل،  �لعاملية  �حل���رب  �ن��ت��ه��اء  م��ع  و�أ���ش��اف 
من  ج��دي��دة  مرحلة  ب���د�أت  �لفرن�شي،  �ل��ن��ف��وذ  حت��ت  لبنان  ودخ���ول 

تاريخنا، و�شلنا معها �إىل لبنان �لكبري يف 1920، ثم �ل�شتقلل. 
عا�شها وطننا  �ل��ت��ي  و�خل�����ش��ات  �لأح����د�ث  ق��ائ��ًل: يف خ�شم  وت��اب��ع 
ومعاناته  وم�شاته  بكل  تاريخنا  �إ�شتذكار  ف��اإن  �لأخ���رية،  �لعقود  يف 
�شروري، لأن �ل�شعوب �لتي تن�شى تاريخها تكرر �أخطاءها، وتهّم�ش 

دورها وتخاطر مب�شتقبلها. 

�ملتحدة مهدد�  �لوليات  �لإع�شار دوري��ان �شوب �شمال غرب  �ندفع 
وليات جورجيا ونورث و�شاوث كارولينا فيما ��شتعدت جزر �لباهاما 

لأمو�ج ورياح عاتية م�شاحبة للإع�شار �لقوي من �لفئة �لر�بعة.
وطلبت �شلطات �ملدن يف فلوريد� من �ل�شكان �لبقاء يف حالة تاأهب 
على �لرغم من �لتوقعات باأن دوريان قد ل ي�شرب �لولية، حيث مت 
�ملطل على  ل�شاحلها �جلنوبي  �ملد�رية  �لعا�شفة  �إ�شد�ر حتذير من 

�ملحيط �لأطل�شي.
ورفعت �ملجتمعات �ملحلية يف �شمال �شرق فلوريد� وجورجيا و�شاوث 
كارولينا درجة �لتاأهب، �إذ ملأ �ل�شكان �أكيا�ش �لرمال بينما �ختربت 

�ل�شلطات �لبنية �لتحتية وقامت بتدريبات على مكافحة �لإع�شار.
و�ن�شمت �شاوث كارولينا يوم �ل�شبت �إىل جورجيا ونورث كارولينا 

وفلوريد� يف �إعلن حالة �لطو�رئ.
يف غ�شون ذلك، طلب رئي�ش وزر�ء جزر �لباهاما هوبرت ميني�ش من 
�شكان �أباكو وباهاما �لكربى �لتوجه �إىل �جلزيرة �لرئي�شية لتجنب 

عا�شفة “مدمرة وخطرية«.
 

�لربملان  ن��و�ب  بوري�ش جون�شون  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�ش   طالب 
بتنفيذ نتيجة �ل�شتفتاء على �لن�شحاب من �لحتاد �لأوروبي وعدم 

عرقلة خططه للخروج من �لتكتل يف 31 �أكتوبر ت�شرين �لأول.
وكان جون�شون قد تعهد بالن�شحاب باتفاق �أو بدون �تفاق، لكن نو�ب 
�ملعار�شة وبع�شا من نو�ب حزب �ملحافظني �لذي يتزعمه، يريدون 
من  �ل��ربمل��ان  ي��ع��ود  عندما  �ت��ف��اق  دون  �لن�شحاب  ل�شتبعاد  �لعمل 

�لعطلة يوم �لثلثاء.
تعار�ش  �لربملان  يف  �أغلبية  �أن  �ل�شابقة  �لت�شويت  ج��ولت  وتو�شح 
�خلروج دون �تفاق، لكن جون�شون قال يف مقابلة �شحفية �إنه م�شاندة 
زعيم حزب �لعمال �ملعار�ش جريميي كوربني تهدد باأل يكون هناك 

�ن�شحاب على �لإطلق.
وقال جون�شون ل�شند�ي تاميز “�خليار �لأ�شا�شي هو: هل �شتقفون 
�ل�شتفتاء؟ هل  �إلغاء  يريدون  و�لذين  كوربني  �إىل جانب جريميي 
لل�شعب-  �لدميقر�طي  �حلكم  �إل��غ��اء  يبغون  من  �شف   �شتاأخذون 

وتهوون بالبلد يف �أتون �لفو�شى؟«
�ل�شعب  �شتتحيزون ملن منا.. يريد تنفيذ تفوي�ش  “�أم هل  و�أ�شاف 
و�لرتكيز بدقة �شديدة كالليزر على جدول �لأعمال �ملحلي؟ هذ� هو 

�خليار«.
�لذي  �لن�����ش��ح��اب  �ت��ف��اق  على  �ل��ت��ف��او���ش  مل��ع��اودة  جون�شون  وي�شعى 
يت�شنى  لكي  �لأوروب���ي  م��اي مع �لحت��اد  �شلفه ترييز�  �إليه  تو�شلت 

لربيطانيا �خلروج باتفاق.

عوا�شم

بريوت

وا�شنطن

لندن

القوات الأفغانية تطرد طالبان من قندوز 
•• كابول-اأ ف ب:

ط���ردت ق���و�ت �لأم���ن �لأف��غ��ان��ي��ة مقاتلي ح��رك��ة ط��ال��ب��ان م��ن ق��ن��دوز غد�ة 
هجومهم على �ملدينة �لو�قعة يف �شمال �لبلد، وفق ما �أعلن م�شدر ر�شمي 

�أم�ش.
و�ندلع قتال �أي�شا يف مدينة بول -�ي خمري عا�شمة ولية بغلن �ملجاورة، 

لكّن م�شوؤولني قالو� �إّن �لو�شع “حتت �ل�شيطرة«.
ملحاولة  �ل�شبت  �جلمعة  ليل  عدة  جهات  من  هجماتهم  �ملتمردون  و�أطلق 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ه���ذه �مل��دي��ن��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى �حل����دود مع 

طاجيك�شتان، يف تكر�ر ل�شتيلئهم على �ملدينة يف �لعام 2015.
و�أطلق هذ� �لهجوم يف حني �أن متمردي طالبان و�لوليات �ملتحدة يجرون 
مفاو�شات يف �لدوحة حول ملمح �تفاق �شلم م�شتقبلي قد ُيرتجم عرب 
تخفي�ش كبري للوجود �لع�شكري �لأمريكي يف �أفغان�شتان مقابل �شمانات 

يف ما يخ�ّش مكافحة �لإرهاب.
ود�رت معارك عنيفة يف قندوز �ل�شبت ح�شل �جلي�ش �لأفغاين خللها على 
�لد�خلية ن�شرت  با�شم وز�رة  �أف��اد متحدث  �أمريكي، ح�شب ما  دعم ج��ّوي 

رحيمي وكالة وكالة فر�ن�ش بر�ش.
�ملناطق  وُط��رد )متمردو( طالبان من  “مّت تطهري مدينة قندوز  و�أ�شاف 
 56 مقتل  �إىل  م�شري�  �لح��د،  ظهر  بحلول  عليها”  �شيطرو�  كانو�  �لتي 

“�إرهابيا«.
�إل �أن �ملتحدث با�شم طالبان ذبيح �هلل جماهد نفى هذ� �لت�شريح موؤكد� �أن 

�ملتمردين ل يز�لون ي�شيطرون على مو�قعهم.
وقال لل�شحافيني “دعاية �لعدو �لتي تفيد باأن �ملجاهدين ُطردو� �أو ُقتلو� 

خاطئة«.
�إىل  بالإ�شافة  قتلو�  �لفغانية  �لقو�ت  20 من عنا�شر  �إّن  �ل��وز�رة  وقالت 

خم�شة مدنيني. وذكر م�شوؤولون �ّن 65 مدنيا جرحو� يف �ملو�جهات.

انطلق مو�سم رمي املنديل:

الدميقراطيون: عالمات ثالث على ا�ستداد احلملة...!
اإذا ظل عدد املر�سحني املوؤهلني حالًيا )10( دون تغيري، ف�سيتم تنظيم مناظرة فقط يف 12 �سبتمرب

كوريا ال�سمالية تنفي جمعها ملياري دولر من هجمات اإلكرتونية  
 •• �شول-رويرتز:

نفت كوريا �ل�شمالية �أم�ش �ملز�عم ب�شاأن جمعها ملياري دولر من �لهجمات �لإلكرتونية على �لبنوك وبور�شات �لعملت �مل�شفرة و�تهمت 
�لوليات �ملتحدة بن�شر تلك �ل�شائعات.

�لنطاق و�شديدة  �إلكرتونية و��شعة  ��شتخدمت هجمات  �ل�شمالية  �إن كوريا  �ملا�شي  �ل�شهر  �ملتحدة �طلعت عليه رويرتز  وقال تقرير للأمم 
�لتعقيد ل�شرقة بنوك وبور�شات �لعملت �مل�شفرة لتجمع ملياري دولر ��شتخدمتها يف متويل بر�مج �أ�شلحة دمار �شامل.

�ل�شعبية  كوريا  جلمهورية  �لوطنية  �لتن�شيق  جلنة  با�شم  للمتحدث  بيان  عن  �لر�شمية  �ل�شمالية  �لكورية  �ملركزية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
�لدميقر�طية ملكافحة غ�شل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب �أن �لوليات �ملتحدة وقوى معادية �أخرى تن�شر �لآن �شائعات تك�شف عن �شوء نية.

و�أ�شاف �لبيان �ختلق مثل هذ� من قبل �لقوى �ملعادية لي�ش �شوى لعبة قذرة هدفها ت�شويه �شورة جمهوريتنا و�إيجاد مربر للعقوبات وحملة 
�ل�شغط �شد جمهورية كوريا �ل�شعبية �لدميقر�طية«.

و�أحرزت و��شنطن تقدما متو��شعا على �شعيد هدفها �لر�مي �إىل حمل كوريا �ل�شمالية على �لتخلي عن برناجمها للت�شلح �لنووي رغم ثلثة 
�جتماعات بني �لرئي�ش �لأمريكي دونالد تر�مب و�لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جوجن �أون.

عاما(. و�عتقل كرمل يف وقت متاأخر �ل�شبت على 
�لقريبة من بيت حلم  �لع�شكرية  �أحد �حلو�جز 
وفقا  �خلليل،  وه��و يف طريق عودته من مدينة 

للنادي.
جي�ش  من  ق��وة  �قتحمت  �لأ�شري  ن��ادي  وبح�شب 
�لربغوثي  ود�د  �لأ�����ش����ت����اذة  م���ن���زل  �لح����ت����لل 
�ل�شاعة  ح��ت��ى  �مل���ن���زل  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  وت��ع��ر���ش��ت 

�ل�شا�شة �شباحا قبل �عتقالها.
�لربغوثي  ود�د  �عتقال  �أ�شباب  �إن  �لنادي  وق��ال 
�لنادي  ملحامي  يت�شن  مل  و�أن���ه  ب��ع��د،  تت�شح  مل 

�للتقاء بها.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

�أ�شتاذة  �أم�����ش  فجر  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�ش  �عتقل 
جامعة  يف  تعمل  فل�شطينية  و�شحافية  �إع���لم 
�مل��ح��ت��ل��ة، لتن�شم  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  ب��ريزي��ت يف 
�أبنائها كانو� قد �عتقلو� يف وقت  �إىل �ثنني من 

�شابق.
و�أعلن نادي �لأ�شري �لفل�شطيني يف بيان �عتقال 
�لدكتورة ود�د �لربغوثي )61 عاما( من منزلها 
يف قرية كوبر �إىل �ل�شمال �لغربي من مدينة ر�م 
 31( كرمل  �بنها  �عتقال  على  �شاعات  بعد  �هلل 

�عتقال  بتاأكيد  �إ�شر�ئيلي  �أمني  م�شدر  و�كتفى 
بر�ش،  لفر�ن�ش  �أبنائها  م��ن  و�ث��ن��ني  �لربغوثي 

دون �إعطاء مزيد من �لتفا�شيل.
وقال �لنادي �إن �بنها ق�شام �لربغوثي �عتقل يف 

26 �آب �أغ�شط�ش.
�لفل�شطينيات  �ل�شحافيات  م��ن  ود�د  وت��ع��ت��رب 
�ملعروفات، وكانت �عتقلت يف �لعام 1983 لأيام 

معدودة.
ب��ريزي��ت، حيث  ����ش��ت��ن��ك��رت ج��ام��ع��ة  م��ن جهتها، 
تعمل �لربغوثي يف د�ئرة �لإع��لم لديها عملية 

�لعتقال.

الحتالل يعتقل اأ�ستاذة جامعية فل�سطينية 

جنم  �أورورك،  ب��ي��ت��و  ��ل  حت�����شّ  -
�لن�شفي،  �ل��ت��ج��دي��د  �ن��ت��خ��اب��ات 
ك���روز يف  �أم���ام تيد  رغ��م خ�شارته 
فا�شلة   9 ن�شبة  ع��ل��ى  ت��ك�����ش��ا���ش، 
�أب��ري��ل، ح�شب  �أو�ئ����ل  باملئة يف   5
عندما  ب��ول��ي��ت��ي��ك�����ش،  ك��ل��ري  ري����ل 
ب����د�أ �حل��م��ل��ة، �إل �أن����ه ت���ر�ج���ع يف 
�لآن  لي�شتقر  �ل��ر�أي  ��شتطلعات 

يف 2 فا�شل 5 باملئة.
�رتفاًعا  ب��وت��ي��ج��ي��ج  ب��ي��ت  ح��ق��ق   -
يف  �ل����ر�أي  ��شتطلعات  يف  ج��ي��ًد� 
منذ  قوته  يفقد  بد�أ  لكنه  �أبريل، 
ن�شبة  و���ش��ّج��ل  ي��ون��ي��و،  منت�شف 
مقيا�ش  �أح���دث  يف  فقط  باملئة   5

لريل كلري بوليتيك�ش. 
- ح��ت��ى ك���ام���ال ه���اري�������ش، جنمة 
يف  دمي���ق���ر�ط���ي���ة  م���ن���اظ���رة  �أول 
ميامي يف نهاية يونيو، مل تعرف 
�ملت�شدرين  كوكبة  يف  تبقى  كيف 

�شو�لويل،  و�إري��ك  مولتون،  �شيث 
وجاي �إن�شلي، وجون هيكنلوبر.

  »لقد �أدرك بع�ش �ملر�شحني، �أنه 
�مل�شاهدين،  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب���دون 
م���ي���وؤو����ش منه،  ت��ر���ش��ح��ه��م  ف�����ان 
هذ�  �إىل  �آخ��������رون  و���ش��ي��ت��و���ش��ل 
كايل  ي��رى  قريًبا..” ،  �ل�شتنتاج 
�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية  كونديك، 

بجامعة فرجينيا..
�ملر�شحني  ع�����دد  ظ����ل  و�إذ�       
دون   )10( ح����ال����ًي����ا  �مل����وؤه����ل����ني 
مناظرة  تنظيم  ف�شيتم  ت��غ��ي��ري، 
�شبتمرب.   12 يف  ف��ق��ط  و�ح�����دة 
�ملر�شحون  ���ش��ي��ج��د  م����رة،  ولأول 
جميعا  �أنف�شهم  �لدميوقر�طيون 
�لتلفزي،  �ل�شتوديو  نف�ش  د�خ��ل 
�جلدية  �لأ�شياء  �أن  �إىل  �إ�شارة  يف 

قد بد�أت.
عن لوجورنال دي دميان�س

�ن��ه��ا ل جتمع  ل��ل���ش��ت��ط��لع��ات. 
�شوى 7 باملئة من نو�يا �لت�شويت 

على �مل�شتوى �لوطني.
ذل���ك، عّمقت  م��ن  �لعك�ش     على 
�لفارق،  ح��ظ��ا  �لوف����ر  �مل��ج��م��وع��ة 
وو���ّش��ع��ت �ل��ف��ج��وة: رغ��م ف�شله يف 
�ملتو�شط  وف��وق  �لأوىل،  �ملناظرة 
ب��ق��ل��ي��ل يف �ل��ث��ان��ي��ة، ل ي����ز�ل جو 
�ل�شيء  نف�ش  �مل��ق��دم��ة.  ب��اي��دن يف 
�لذي  �شاندرز،  بريين  ل�  بالن�شبة 
يبحر بن�شبة تزيد عن 15 باملئة 
�إط��لق حملته. لكنه بات يف  منذ 
�إليز�بيث  مع  �لآن  ح��ادة  مناف�شة 
�شهر  منذ  تتح�شن  �ل��ت��ي  و�ري����ن، 
�أبريل، وحتتل ب�شكل مريح �ملركز 

�لثالث.

-املغامرة تتعقد بالن�سبة   2
للمر�سحني ال�سغار

    خ��ل��ف ث���لث���ي �مل���ق���دم���ة، جند 
 ،  )5( وب��وت��ي��ج��ي��ج   )4( ه��اري�����ش 
بالن�شبة  ت��ت��ع��ّق��د  ب����د�أت  و�لم�����ور 
�أي���ا  لأن  �لآخ����ري����ن  ل��ل��م��ر���ش��ح��ني 
 5 2 ف��ا���ش��ل  م��ن��ه��م ل ي���ت���ج���اوز 
مبا  �لو�شع  يتح�شن  ولن  باملائة، 
قائمة  ُعرفت  �خلمي�ش،  منذ  �أن��ه 
�لدميقر�طي  ل��ل��ح��و�ر  �مل��وؤه��ل��ني 
�ل���ث���ال���ث، �ل�����ذي ���ش��ي��ع��ق��د يف 12 

�شبتمرب يف هيو�شنت )تك�شا�ش(. 
   لقد مت ت�شديد �شروط �مل�شاركة 
�إىل حد كبري مقارنة باملناظرتني 
�ل�������ش���اب���ق���ت���ني: �مل����ط����ل����وب �ل���ي���وم 
130�ألف جهة مانحة، و2 باملئة 
�أربعة  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  ن���و�ي���ا  م���ن 
����ش��ت��ط��لع��ات ل��ل��ر�ي ع��ل��ى �لأقل 

)وطنية �أو ح�شب �لوليات(.
   بالإ�شافة �إىل �ملر�شحني �خلم�شة 
�لأو�ئ�������ل يف �ل����ش���ت���ط���لع���ات، مت 

تاأهيل كل من كوري بوكر، وبيتو 
�أورورك، و�إميي كلوب�شر، وجوليان 

كا�شرتو، و�أندرو يانغ.
   �أما بالن�شبة للآخرين، ف�شيكون 
�لأم���ر م��ع��ق��ًد�: ل��دى ت��وم �شتاير 
وتول�شي  وي��ل��ي��ام�����ش��ون  وم���اري���ان 
�أل����ف   130 م����ن  �أك������ر  غ����اب����ارد 
�لعدد  ل��ك��ن ل مي��ل��ك��ون  م���ت���ربع، 
�ل��ك��ايف م��ن �ل���ش��ت��ط��لع��ات �لتي 
ت��زي��د ع���ن 2 ب��امل��ئ��ة. وم���ع ذلك، 
�ملر�شحون  ه������وؤلء  ي��ح�����ش��ل  ق���د 
ملناظر�ت  ويتاأهلون  لحًقا  عليها 
للقو�عد  �شتخ�شع  و�لتي  �أكتوبر، 

و�ملقايي�ش نف�شها . 
ا بالن�شبة     وه��ذ� هو �حل��ال �أي�شً
�لتي  غ��ي��ل��ي��ب��ري�ن��د،  ل��ك��ري���ش��نت 
�ملطلوبة  �مل�شتويات  م��ن  ت��ق��رتب 
و��شتطلع  م��ت��ربع،  �أل��ف   115(

يزيد عن 2باملئة(.

– االن�سحابات..  3
 جمرد بداية

للمر�شحني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ل��ك��ن      
�لآخرين، �لذين ل يتوّفر لديهم 
�ل��ع��دد �مل��ط��ل��وب م��ن �مل��ان��ح��ني �أو 
�ل�شباق  ف��اإن  �ل��ر�أي،  ��شتطلعات 
�أ�شبح يف غاية �لتعقيد. �أن �لغياب 
�لإعلمي لهذه  �ل�شتعر��ش  عن 
�ملناظر�ت، �لتي �شتجري كل �شهر 
ح��ت��ى ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب، ي��ب��دو �أنه 
�ل�شباق  يف  �لتاأثري  �مل�شتحيل  من 
ف��اإىل متى ميكن  �لرهان،  وك�شب 
�أن ت�شتمر حملت مايكل بينيت، 
بل�شيو،  وب��ي��ل  ب��ول��وك،  و�شتيف 
وج��ون دي��لين، وتيم ري��ان، وجو 

�شي�شتاك، يف هذه �لظروف؟
    يرجح �أن ين�شافو� يف �لأ�شابيع 
�لأربعة  �ملر�شحني  �إىل  �ل��ق��ادم��ة 
�ملنديل:  �أل���ق���و�  �أن  ���ش��ب��ق  �ل��ذي��ن 

�شيث مولتون رمى �ملنديل

كامال هاري�ش مل تعرف كيف حتافظ على تقدمها

بايدن و�شانديرز.. ثنائي �لطليعة

بيتو �أورورك يرت�جع

�إريك �شو�لويل غادر �ل�شباق بيت بوتيجيج.. من �ل�شعود �ىل �لنحد�ر

•• الفجر – خرية ال�شيباين

يوليو،  �سهر  اأوائــل  25 على خط االنطالق يف  كانوا      
وهو رقم قيا�سي، اإال ان هذا �سيتغري يف االأيام القادمة. 
الدميقراطي،  ميلووكي  موؤمتر  من  عــام  من  اأقــل  قبل 
 2020 يوليو  يف  ــزب  احل مر�سح  ر�سمًيا  �سيعني  ــذي  ال
ال�سباق  وتــرية  تت�ساعد  التمهيدية،  االنتخابات  بعد 
االأبي�س. ت�ساعد دفع اىل ت�سجيل عمليات  البيت  نحو 
االيقاع  يــزداد  عندما  اخــرى  و�ستليها  اأوىل،  ان�سحاب 
املقرر  الثالثة،  التليفزيونية  املناظرة  اقرتاب  مع  حدة 

عقدها يف منت�سف �سبتمرب. 
-االأوفر حظا يتقدمون، والبقية ميتثلون  1

    لئن كانت بداية احلملة منا�سبة لل�سعود يف ا�ستطالعات 
الراأي، فان مر�سحي الدرجة الثانية �سرعان ما ا�ست�سلموا 

ملنطق الواقع وراجعوا �سقف طموحاتهم:

لقد اأدرك بع�ش املرتاهنني اأنه دون الو�سول اإىل امل�ساهدين، ي�سبح تر�سحهم ميوؤو�ش منه
مل تعرف كاماال هاري�س، جنمة املناظرة 

االأول ، كيف تبقى يف �سدارة اال�ستطالعات؟
مت ت�سديد �سروط امل�ساركة اإىل حد 
كبري مقارنة باملناظرتني ال�سابقتني

 املجموعة االأوفر حظا عّمقت الفارق 
وو�ّسعت الفجوة، وال يزال جو بايدن يف ال�سدارة
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لوي�ش  �مللك  ح��اول  �جلمعية،  ملبنى 
�نتقل  �نعقاده.  منع  ع�شر  �ل�شاد�ش 
و�لتزمو�  تن�ش،  ملعب  �إىل  �أع�شاوؤه 
قبل  �مل���غ���ادرة  ب��ع��دم  ر�شميا  �ل��ت��ز�ًم��ا 
�شياغة �لد�شتور.    و�إذ� كان �لتاريخ 
ل���ت���اري���خ �ل����ش���ت���ي���لء على  ����ش���اب���ق���ا 
�لبا�شتيل، فان قر�ر �لبقاء يف جل�شة 
مفتوحة يف �ل�شهر �لتايل، حّد ب�شكل 
كبري من �شلطة �مللك وختم م�شري 
�لق�شم يف  �أد�ء  �ن  �لفرن�شية.  �مللكية 
�لنطلق  نقطة  ،كان  �لتن�ش  ملعب 

�حلقيقية للثورة �لفرن�شية.

مواقع بديلة
�أو     يف م��و�ج��ه��ة �ن��ع��ق��اد �ل���ربمل���ان 
�جلل�شات  م�����ش��األ��ة  ط��رح��ت  ع���دم���ه، 
�لبديلة ومو�قع �لربملانات �لأخرى، 
فعل  كما  �لتقليدية،  �لأم��اك��ن  غ��ري 
على  �أك�����ش��ف��ورد،  يف  �لأول  ت�����ش��ارل��ز 
يذكر  �ل�شبب  ول��ه��ذ�  �مل��ث��ال.  �شبيل 
وجود  �إمكانية  �ل��ي��وم  �ل��ن��و�ب  بع�ش 
“�حلكم  خلل  يجتمع  بديل  برملان 

�ل�شخ�شي” جلون�شون.
يتم  �أن  �لج���ت���م���اع مي��ك��ن  وه�����ذ�     
تنظيمه يف ق�شر و�شتمن�شرت نف�شه، 
�لربملان،  �أع�����ش��اء  بع�ش  �ق��رتح  كما 
وقد   ،1629 ع���ام  �أ���ش��لف��ه��م  م��ث��ل 
جون  ب���ارزة  �شخ�شية  لديهم  ت��ك��ون 

بريكو.
   يحدث تعليق وح��ّل �ل��ربمل��ان��ات يف 
�أوق�����ات �لأزم������ات. و�ل��ع��و�ق��ب �ليوم 

كارثية على �إجنلرت�:
 �جلنيه يف �شقوط حر، و�لركود يلوح 
�لدويل  بريطانيا  وموقع  �لأف��ق،  يف 

يف �أدنى م�شتوياته منذ �ل�شوي�ش.
�ملزعجة،  �لعلمات  ه��ذه  ور�ء  م��ا     
ف����اإن ����ش��ت��خ��د�م �ل�����ش��ل��ط��ة �مل��ل��ك��ي��ة يف 
�ل�������ش���ي���اق �حل������ايل ه����و �ل������ذي يجب 
ر�شده لأن هناك علقة حقيقية بني 
و�لنهيار  �ل�شلطات  ه��ذه  ��شتخد�م 

�لكامل للحكومة.
اأ�ستاذ التاريخ احلديث القدمي 

يف جامعة نوتنغهام ترينت

   ي��ذّك��رن��ا ه���ذ� �ل��ق��ر�ر ب���اأن �ململكة 
�مل��ت��ح��دة ل ت���ز�ل م��ل��ك��ي��ة، ح��ت��ى و�ن 
كانت  �إذ�  ول���ك���ن  ب���رمل���ان���ي���ة.  ك���ان���ت 
حكومة �أغلبية �شغرية جًد� ت�شتخدم 
�ل�شلطة �مللكية لأغر��شها، متجاوزة 
�ل�شروري  �لدميقر�طي  �لتفوي�ش 
�لدميقر�طية  ف��اإن  عملها،  ل�شرعية 
خطري.      ب�������ش���ك���ل  م�����ه�����ددة  ت�������ش���ب���ح 
�ملجتمع  من  كثرية  �أ���ش��و�ت  �رتفعت 
�ملدين ملنع تعليق �لربملان. من بينهم 
رئي�ش �لوزر�ء �ل�شابق جون ميجور، 
و�لنا�شطة �خلريية و�شيدة �لأعمال 
ميلر،  جينا  للربيك�شيت  �مل��ع��ار���ش��ة 
�أع�شاء �لربملان  وكذلك �لعديد من 
يرون،  �نهم  �لأح����ز�ب.  خمتلف  م��ن 
م��ث��ل �ل�����ش��ح��اف��ة وج�����زء ك��ب��ري من 
�إجر�ء  جون�شون  طلب  يف  �جلمهور، 
يهدف �إىل مترير �لربيك�شيت بدون 
�ت���ف���اق.    غ��ري �أن �ل��ت��اري��خ �حلديث 
�أن�����ه مي��ك��ن �ل����ش���ت���م���اع لهذه  ي���ب���نّي 
�لأ���ش��و�ت. وه��ك��ذ�، يف ع��ام 2017، 
�شبق �ن ح�شلت جينا ميلر على دعم 
متكن  ع��دم  ل�شمان  �لعليا  �ملحكمة 
�آنذ�ك،  �ل��وزر�ء  ترييز� ماي، رئي�شة 
�مللكية  �ل�شلطات  على  �لعتماد  من 
�لربيك�شيت دون  �تفاق على  لفر�ش 
�لربملان  م���و�ف���ق���ة  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول 

مقدما. �ملناق�شات جارية للجوء �ىل 
�ملحكمة مرة �أخرى.

ال�سلطات الغام�سة والثورات
   كيف، يف �لأث��ن��اء، ميكننا �أن نفهم 
�مللكية؟  �ل�شلطة  ه��ذه  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
�إلغاء  ي��ت��م  مل  �مل��ت��ح��دة،  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
�ملتبقية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ه���ذه  ����ش��ت��خ��د�م 
على  “لللتفاف”  �مل��ل��ك  ق��ب��ل  م��ن 
�لدميقر�طية.  �مل���م���ار����ش���ة  ق���ي���ود 
ور�ء  ه��ذه  �حلوكمة  خ��ي��ار�ت  وتبقى 
�لكو�لي�ش، يف �نتظار �للحظة �ملنا�شبة 
للظهور يف �أيدي �ل�شلطة �لتنفيذية.    
وم��ع ذل���ك، ي���درك �مل��ل��وك ج��ي��ًد� �أنه 
�ل�شلطات  ه�����ذه  �����ش���ت���خ���د�م  ي���ج���ب 
��شتفز�ز  خطر  �م���ام  ���ش��دي��د،  ب��ح��ذر 
و�لثورية.  �ل��رت�ج��ي��دي��ة  �حل���رك���ات 
لتذكريهم.     م�����وج�����ود  و�ل�����ت�����اري�����خ 
ت�شارلز  �مللك  �شئم   ،1629 مار�ش 
يدعم  �أن  يريد  ب��رمل��ان ل  م��ن  �لأول 
ب��اأي �شكل من �لأ�شكال، مبا يف ذلك 

حربني  �إىل  �أدت  �لتي  �لإ�شكتلندية 
�لأول  ت�����ش��ارل��ز  ح��ك��وم��ة  خ�شرتهما 
�أدى �إىل  �خلارجة عن �لربملان، مما 

تدمري �لبلد. 
   ورغم �أنه ��شتخدم �شلحياته مرة 
�أخرى لغلق �أول هيئة ت�شريعية عام 
فقط،  �أ���ش��اب��ي��ع  ث��لث��ة  بعد   1640
�أق���رت  ����ش���وًء.  �زد�د  �ل��و���ش��ع  �أن  �إل 
�لعام  يف  �لثانية  �لت�شريعية  �لهيئة 
يف  مركزها  لتاأمني  قانونني  نف�شه 
عليه  �أطلق  �ل��ذي  �لأول،  �لد�شتور. 
ق��ان��ون �ل��ث��لث ���ش��ن��و�ت �ل�����ش��ادر يف 
ح����د�ً حلق  و���ش��ع   ،1641 ف��رب�ي��ر 
�لربملان،  ��شتدعاء جمال�ش  �مللك يف 
�إغلق  �آخر لحق منعه من  وقانون 
�أو ممار�شة �لربملان دون مو�فقة هذ� 

�لخري.
   وقد ��شطف �لربملان �لإ�شكتلندي 

بعد فرتة وجيزة.
 �إن تاآكل �لثقة بني �لربملان و�ل�شلطة 
�لربيطانية  �جل����زر  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�مللكي  �لنظام  و�شقوط  �لثورة  �شبق 
�لذي �شهد قطع ر�أ�ش ت�شارلز �لأول 

بعد ب�شع �شنو�ت.

التعليق يف فرن�سا
�شلطة  ت�شكله  �ل���ذي  �لتهديد  �إن     
�شيفا  كانت  و�لتي  “�ل�شلحيات”، 
�حلقبة،  تلك  موؤ�ش�شات  على  معلقا 
مما يوؤدي �إىل �تخاذ تد�بري �شارمة، 
�ل�شياق  يف  حم���������ش����ور�ً  ي���ك���ن  مل 
�لربيطاين وحده.    يونيو 1789، 
“�لربملان”  �أن  �ل���و�����ش���ح  م���ن  ك����ان 
منذ  �ج���ت���م���اع  �أول  يف  �ل���ف���رن�������ش���ي، 
يخ�شع  �أن  مي��ك��ن  ل   ،1614 ع���ام 
�لتنفيذية.  �ل�����ش��ل��ط��ة  ل�����ش��ي��ط��رة 
و�لرتميم  �ل�شيانة  �أعمال  وبذريعة 

ا  يف ��شكتلند�، رف�ش �ملو�طن��ون �أي�شً
�لتنفيذية  لل�شلطة  �مللك  ��شتخد�م 
عندم�������ا   ،1638 ن���وف���م���رب  يف 
�ملجال������ش  �إغ��������������لق  �مل���ل���ك  ح�����اول 

�لإ�شكتلندية.
   مل يجل�ش �أحد على �أي �شخ�ش، لكن 
هاملتون،  �مل��ارك��ي��ز  �ل��ربمل��ان،  ممثل 
�ملكان.  �ل��دورة مبغادرة  حاول تعليق 
ووجد �لباب مغلقا و�ملفتاح مفقود�، 
يتعذر  م�����ش��ت��م��ر�  �لج���ت���م���اع  وظ����ل 
�شلطات  ت�شررت  �ملقابل،  يف  �نهاءه. 

�مللك ب�شدة من هذه �حللقة.
ب���رمل���ان  �ج���ت���م���ع   ،1640 ع������ام     
و�شتمن�شرت جمدد� يف �أعقاب �لأزمة 

و�ملكلفة  �ل��ك��ارث��ي��ة  �أخ���ط���اءه  م��ال��ي��ا، 
م����ن ح���ي���ث �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة، 
�لربملان. وعندما  و�أم��ر حينها بحل 
نهاية  فين�ش  ج���ون  �ل��رئ��ي�����ش  �أع��ل��ن 
�ل���ن���و�ب �ىل درجة  �ل�����دورة، غ�����ش��ب 
�أنهم جل�شو� عليه.    �إن �إبقاءه على 
�حلريف  باملعنى  دون���ه،  ح��ال  كر�شيه 
و�ملجازي، ومغادرة مقعده، وبالتايل 
يت�شارع  ك��ان  وبينما  �جلل�شة.  رف��ع 
�أع�شاء،  خم�شة  من  يقل  ل  ما  على 
�للو�ئح  م��ن  �شل�شلة  �ل��ن��و�ب  �عتمد 

�لتي تدين �شيا�شات �مللك.
م��ث��ل هذ�  �أن نفكر يف  ه��ل مي��ك��ن     
�لتي  �لتد�بري  �ل���رّد على  م��ن  �ل��ن��وع 

�تخذها بوري�ش جون�شون؟ 
�لرئي�ش �حلايل جون بريكو  و�شف 
ب���اأن���ه ي�شكل  �ل�������وزر�ء  ق�����ر�ر رئ��ي�����ش 

“��شاءة د�شتورية”، 
�أن يحتاج  �ملحتمل  غ��ري  م��ن  وي��ب��دو 

�أع�شاء �لربملان للجلو�ش عليه.

حكم خارج الربملان
    �أدى تعليق �لربملان عام 1629 �إىل 
10 �شنو�ت من �حلكم خارج �لربملان 
يف �إجن��ل��رت� ووي��ل��ز -�مل��ع��روف با�شم 
“�حلكم �ل�شخ�شي” لت�شارلز �لول، 
�ل�شنو�ت �لإح��دى ع�شرة.  �و طغيان 

جون�شون و�ملناورة �لخرية

ق�شم ملعب �لتن�ش

�لرئي�ش جون فين�ش

هل يجتمع �لربملان يف مكان �خر؟

م�شري�ت ر�ف�شة لقر�ر جون�شون

االتفاق بني جون�سون واإليزابيث الثانية:

كيف نفهم اللجوء اإىل هذه ال�سلطة امللكية...؟

يذكر بع�ش النواب اليوم اإمكانية وجود برملان 
بديل يجتمع خالل »احلكم ال�سخ�سي« جلون�سون

يحدث التعليق وحّل الربملانات يف اأوقات 
الأزمات، لكن العواقب كارثية اليوم على اإجنلرتا

عالقة  هــنــاك 
بني  حــقــيــقــيــة 
ــــدام  ــــخ ــــت ــــس ا�
الــــ�ــــســــلــــطــــات 
امللكية واالنهيار 
الكامل للحكومة

كثريون يرون يف 
جون�سون  طلب 
حمــــــــــاولــــــــــة 
لــــــــفــــــــر�ــــــــس 
ــت  ــي ــس ــ� ــك ــربي ال
اتــــفــــاق دون 

•• الفجر -مارتني بينيت-ترجمة خرية ال�شيباين
   وافقت امللكة اإليزابيث الثانية على تعليق الربملان 
اعتبار  ومت  جون�سون.  بوري�س  طلب  على  بــنــاًء 
الدميقراطية  على  هجوم  مبثابة  اخلــطــوة  هــذه 

الربيطانية.
املتبقية،  ال�سالحيات  ا�ستخدام  مت  قــرون،  منذ     
االإجنليزية،  امللكية  بها  حتتفظ  تــزال  ال  التي 
وراء  ال�سلطات  تلك  بقيت  طويلة،  ولفرتة  بتقتري. 
املحتمل  التعليق  فــاإن  ذلــك،  ومع  العامة.  ال�ساحة 

ملجل�س العموم ي�سع حدا لهذا التوازن.

الرئي�ش الأملاين يطلب ال�سفح من البولنديني   •• فيلون-اأ ف ب:

�لعدو�ن  �شحايا  من  �ل�شفح  �شتاينماير  فالرت  فر�نك  �لأمل���اين  �لرئي�ش  طلب 
�أوىل  فيها  �شقطت  �لتي  نف�شها  �ل�شاعة  يف  فيلون  يف  ج��رت  مر��شم  يف  �لأمل���اين 
�ل��ق��ن��اب��ل يف 1939، ع��ل��ى ه���ذه �مل��دي��ن��ة �ل��ب��ول��ن��دي��ة �ل�����ش��غ��رية �ل��ت��ي ك��ان��ت �أول 
�شحية للحرب �لعاملية �لثانية. وقال �شتاينماير باللغة �لأملانية بح�شور نظريه 
و�أ�شاف  فيلون”.  هجوم  ل�شحايا  “�أنحني  خ�شو�شا  دود�  �ن��دري��ه  �لبولندي 

“�أنحني لل�شحايا �لبولنديني للطغيان �لأملاين و�أطلب �ل�شفح«.
وكانت بولند� عانت ب�شدة من �أهو�ل �حلرب �لعاملية �لثانية وقتل ع�شرة مليني 
هم  “�لأملان  �إن  �شتاينماير  وق��ال  يهودي.  مليني  ثلثة  بينهم  مو�طنيها  من 
�لذين �رتكبو� جرمية �شد �لإن�شانية يف �أملانيا، ومن يدعي �أن �لأمر �نتهى و�أن 

�لبلدين �لأملاين يو�كيم فون ريبنرتوم و�ل�شوفياتي وفيات�شي�شلف مولوتوف. 
وقتل يف �حلرب �لعاملية �لثانية بني �أربعني و�شتني مليون �شخ�ش بينهم ع�شرة 
�آلف يهودي كانو� �شحايا �ملحرقة �لتي قام بها �لنازيون. ويف �لثالث من �أيلول/

�شبتمرب، �أعلنت فرن�شا وبريطانيا حليفتا بولند� �حلرب على �أملانيا، لكن بدون 
�شرق  �ل�شوفياتي  �أيلول/�شبتمرب هاجم �لحت��اد   17 �إط��لق عمليات مهمة. يف 
�لحتاد  على  هتلر  هجوم  مع  و�ل�شوفيات  �لنازيني  بني  �لتعاون  �نتهى  بولند�. 
�حللفاء  ب��ني  �حل���رب  و��شتمرت   .1941 ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و   22 يف  �ل�شوفياتي 
و�ملحور  جهة،  من  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل�شوفياتي  �لحت��اد  �إليهم  �ن�شم  �لذين 
�لأملاين �لإيطايل �لياباين �لذي هزم يف 1945. ويلقي نائب �لرئي�ش �لأمريكي 
مايك بن�ش بعد دود� و�شتاينماير، خطابا يف ق�شر بيل�شود�شكي �أمام قرب �جلندي 

�ملجهول يف و�ر�شو.

و�شكر �لرئي�ش �لبولندي �لرئي�ش �لأملاين على ح�شوره �إىل فيلون. وقال “�إنني 
و�ثق �أن هذ� �حلفل �شيدرج يف تاريخ �ل�شد�قة �لبولندية �لأملانية«.

�شوؤ�ل  على  رد�  عاما،   88 �لعمر  يبلغ من  �ل��ذي  �شري�نت  ت��ادو���ش  �ل�شاهد  ق��ال 
ودخانا  وج��رح��ى..  قتلى  “ر�أيت  �ل��ذك��رى  م��ن  �أي���ام  قبل  ب��ر���ش  فر�ن�ش  لوكالة 
�أ�شبوع من  بعد  �لهجوم  وق��ع  ي��ح��رتق«.  �شيء  ك��ل  ك��ان  و�ن��ف��ج��ار�ت..  و�شجيجا 
�ت��ف��اق ري��ب��ن��رتوب-م��ول��وت��وف �ل�شري �ل���ذي �أب���رم ب��ني �أمل��ان��ي��ا �ل��ن��ازي��ة و�لحتاد 
خارجية  وزي��ري  ��شمي  �لتفاق  وحمل  بينهما.  �أوروب��ا  تقا�شم  حول  �ل�شوفياتي 

رعب �لقوميني �ل�شرت�كيني �لذي هيمن على �أوروبا حدث هام�شي يف �لتاريخ 
�أن �لرئي�ش �لأمل��اين ي�شري بذلك �إىل �ليمني  �لأمل��اين يحكم على نف�شه«. ويبدو 
�لثالث  �لر�يخ  �شنو�ت  �أن  غولند  �لك�شندر  زعيمه  ر�أى  �ل��ذي  �لأمل��اين  �لقومي 
مل تكن �شوى “ف�شلت طيور” يف �ألفية �أملانية جميدة. وقال �شتاينماير “لن 
“�لعمل �لهمجي”  �أن نتذكر و�شنتذكر«. من جهته، د�ن دود�  �أب��د�. نريد  نن�شى 
�لأول من  �لثانية يف فيلون يف  �لعاملية  د�شنت �حلرب  �لتي  و”جرمية �حلرب” 

�أيلول/�شبتمرب 1939.

متظاهرو هونغ كونغ ي�ستهدفون مطار املدينة  
عربها  مير  �لتي  �شونغ  تونغ  مدينة  نحو  �ملتظاهرين  من  �لعديد  وحت��ّرك 
�لطريق �لوحيد �ملوؤدي �إىل �ملطار. و��شتخدمو� �أنابيب مياه لإغر�ق حمطة 

مرتو �ملدينة وحرقو� علماً �شينياً، وهي حركة ي�شتبه �أن تثري غ�شب بكني.
ومل ت�شجل �أي ��شطر�بات يف �لرحلت، لكن �لعديد من �مل�شافرين �لعالقني 
بالزدحام �لذي ت�شببت به حتركات �ملتظاهرين �ختارو� �إكمال طريقهم �إىل 

�ملطار �شري�ً على �لأقد�م.
وقالت �أندي تانغ �لبالغة 26 عاماً وتريد �لعودة �إىل �أ�شرت�ليا بعدما �أ�شبوع 

عطلة يف هونغ كونغ “�لأمر خارج متاماً عن �شيطرتنا. ل ينفع �لتوتر«.
ونظرياً، �لتظاهر يف �ملطار ممنوع مبوجب مر�شوم �شدر �ل�شهر �ملا�شي بعد 
جتمعات يف حمطات �ملطار خرجت عن �ل�شيطرة و�أثرت على مئات �لرحلت. 
لكن حمتجي هونغ كونغ غالباً ما يتحدون تلك �ملو�نع. وطو�ل ليل �ل�شبت 
�لأحد، جهدت �شلطات �ملدينة يف م�شح �آثار �لعنف �لذي �أغرق معظم �أحياء 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�ملوؤدية  �ملنافذ  قطع  �أم�ش  للدميوقر�طية  �ملوؤيدين  �ملتظاهرين  �آلف  حاول 
ملطار هونغ كونغ، وذلك غد�ة يوم جديد من �لحتجاجات �لتي كانت من بني 

�لأكر عنفاً منذ بد�ية �لتحرك.
وعّلق م�شغلو �إيربورت �إك�شرب�ش خط �لقطار �ل�شريع �لذي ي�شل بني ثامن 
�لربيطانية  �مل�شتعمرة  وم��رك��ز  �زدح��ام��اً  �ل��ع��امل  يف  �لدولية  �مل��ط��ار�ت  �أك��ر 

�ل�شابقة، خدماتهم بدون �أن يقدمو� تف�شري�ت.
للتخفي  �أقنعة ومظلت  ويختبئون خلف  �لأ�شود  يرتدون  وقام متظاهرون 

من كامري�ت �ملر�قبة بت�شييد حو�جز يف حمطة حافلت �ملطار.
�أزماتها  �أخ��ط��ر  �أ�شهر  ثلثة  منذ  �ل�شابقة  �لربيطانية  �مل�شتعمرة  وت�شهد 
�شبه  ت�شهد حتركات  1997، حيث  عام  �ل�شني  �إىل  �إعادتها  منذ  �ل�شيا�شية 

يومية للتنديد برت�جع �حلريات و�لتدخل �ملت�شاعد لبكني يف هونغ كونغ.
وخارج �إحدى حمطات �ملطار، قام متظاهرون ب�شنع حو�جز من عربات نقل 

�لأمتعة وحطمو� كامري�ت �ملر�قبة قبل �أن تقوم �ل�شرطة مبطاردتهم.

هونغ كونغ يف �لفو�شى حتى وقت متاأخر ليل �ل�شبت. وقالت متظاهرة قدمت 
نف�شها با�شم ماي �لأحد لوكالة فر�ن�ش بر�ش “�أنا متعبة جد�ً جد�ً«.

ينامو�  �شكان هونغ كونغ مل  “كر من  18 عاماً  �لبالغة  �لطالبة  و�أ�شافت 
هذه �لليلة”. وتابعت “وجدت �شعوبة يف �ل�شتيقاظ، لكنني كنت عازمة على 
�لتظاهر من جديد«. و�أحرق متظاهرون م�شاء �ل�شبت حاجز�ً �شخماً يف حي 

و�ن�شاي و�شط �ملدينة يقع على بعد نحو مئة مرت من مقر �ل�شرطة.
بقيت �لنري�ن م�شتعرة لأكر من �شاعة ول ز�لت �آثارها ظاهرة �لأحد على 
هذ� �لطريق �حليوي �لذي ميتد من �شرق �حلي حتى غربه، فيما كان عمال 
كل  �لفو�شى  م�شاهد  وعّمت  �جل��در�ن.  على  ر�شمت  �شعار�ت  م�شح  يحاولون 
حمطات  حتى  �ملتظاهرين  �ل�شرطة  وط���اردت  �مل�شاء.  ط��و�ل  �ملدينة  �أرج���اء 
�ملرتو. و�أظهر فيديو �شورته و�شيلة �إعلم حملية عنا�شر �شرطة يهاجمون 
وي�شربون ح�شد�ً على �أحد �لقطار�ت. ويبدو يف �ملقطع رجل ي�شرخ ويجثو 

على ركبتيه حماوًل حماية �شديقته، عندما يتم ر�شه برذ�ذ �لفلفل. و�أوقف 
40 �شخ�شاً يف �إحدى حمطات �ملرتو.

�إن  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  كا-كي  ك��ووك  للدميوقر�طية  �ملوؤيد  �لنائب  وق��ال 
�ملتظاهرين.  على  �لعتد�ء”  يف  �إذن  مع  مرخ�شة،  ع�شابات  هي  “�ل�شرطة 

و�أ�شاف “�حلكومة ل تختلف عن �أي نظام ��شتبد�دي«.
ق��و�ت �لأمن.  ك��اري لم كما من  �ل��وزر�ء  �ل�شارع من رئي�شة  ويتز�يد غ�شب 

وطلبت منظمة �لعفو �لدولية فتح حتقيق حول �لعنف يف �ملرتو.
�منحوين  �أو  “�منحوين �حلرية  �ل�شبت  و�ن�شاي م�شاء  وكتب على جد�ر يف 
�ل�شرطة  عنا�شر  “�أمن  �أن  بيان  يف  �ل�شرطة  �أك��دت  ثانية،  جهة  من  �مل��وت«. 
�ملتز�يد  و�ل�شتخد�م  �لعنف  يف  �لت�شعيد  ه��ذ�  ب�شبب  ب�شدة  مهدد  و�ل�شعب 

�أكر و�أكر لأ�شلحة قاتلة من قبل �ملتظاهرين«.
وقالت �ل�شرطة �إنها �أطلقت طلقتني حتذيريتني م�شاء �ل�شبت بعدما هاجمتها 

“جمموعة متظاهرين عنيفني حاولو� حتى �شرقة �أ�شلحة �ل�شرطة«.
و�أعلنت �ل�شلطات �لطبية يف �ملدينة ��شتقبال �مل�شت�شفيات 31 جريحاً، خم�شة 

منهم �إ�شاباتهم خطرية.
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املال والأعمال

»اإمباور« توفر خدمة دفع فواتري خدمات تربيد املناطق عرب تطبيق بنك اأبوظبي التجاري
دبي رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي. وبالإ�شافة �إىل هذه �خلدمة �جلديدة 
�أنه �عتبار�ً من �أكتوبر �ملقبل، ميكن لعملء بنك  ذكرت “�إمباور”، 
�أبوظبي �لتجاري، ��شتخد�م بطاقات �لئتمان، و”تات�ش بوينت�ش”؛ 

لت�شديد فو�تري خدمات تربيد �ملناطق.
وف��رت من�شة  �حل��ايل،  �لعام  بد�ية  �أن��ه يف  �إىل  “�إمباور”،  و�أ���ش��ارت 
�لتجاري  �أبوظبي  لبنك  �لتابعة  �لإنرتنت  �مل�شرفية عرب  �خلدمات 
من  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  لعملء  �لفو�تري  ت�شديد  كا�ش”  “برو 

�ل�شركات وذلك يف �إطار حر�شها على ر�شاء �لعملء. 
وقال �أحمد بن �شعفار، �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لتربيد �ملركزي 
�إن “تو�شيع �شر�كاتنا �ل�شرت�تيجية مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية  “�إمباور”، 
و�مل�شرفية يهدف �إىل تعزيز �شعادة �ملتعاملني، وزيادة ر�شاهم حول 
�خلدمات �ملقدمة لهم؛ ومن بينها دفع �لفو�تري عن طريق �خلدمات 

ون��ور بنك،  �لوطني،  دب��ي  �لإم���ار�ت  �إىل من�شات بنك  �إ�شافة  ذم��ة؛ 
�لعربية  و�لإم��ار�ت  لل�شر�فة،  و�لأن�شاري  �لتجاري،  �أبوظبي  وبنك 
�لقطاعات ومن  �أن جميع  �شعفار”،  “بن  و�أك��د  لل�شر�فة«.  �ملتحدة 
ملزمة بتنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة ممثلة  �شمنها “�إمباور”، 
ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رعاه �هلل، ب�شرورة 
�أخ�شر قائم على  �قت�شاد  �إىل  �لتحول  �لأط��ر�ف يف  م�شاركة جميع 
تر�شيد ��شتهلك �لطاقة و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية للأجيال 
بينها  م��ن  �لوطنية  �ل�شرت�تيجيات  تطبيق  خ��لل  م��ن  �ل��ق��ادم��ة، 
�لنظيفة  للطاقة  دبي  و”��شرت�تيجية   ”2071 �لإم��ار�ت  “مئوية 
�لتي   2021 دب��ي  وخطة   ،”2021 �لإم���ار�ت  و”روؤية   ”2050
ترمي �إىل �أن تكون دبي مدينة ذكية وم�شتد�مة، ذ�ت عنا�شر بيئية 

نظيفة، و�شحية، وم�شتد�مة«.

•• دبي-الفجر:

�أكرب  “�إمباور”،  �أعلنت موؤ�ش�شة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي 
م���زود خل��دم��ات ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق يف �ل��ع��امل، ع��ن ت��وف��ري خ��دم��ة دفع 
�لتجاري؛  �أبوظبي  ببنك  �خل��ا���ش  �ملحمول  تطبيق  ع��رب  �لفو�تري 
لعملء �لبنك من بني �أكر من 100 �ألف متعامل لدى �ل�شركة، 
�ملقدمة  ب��اخل��دم��ات  ل��لرت��ق��اء  �إ���ش��اف��ي��ة  ر����ش���وم  �أي  ب����دون  وذل����ك 
للم�شاهمة يف تنفيذ  وتطويرها. ياأتي ذلك �شمن خطة “�إمباور”، 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �للورقية”،  للمعاملت  دب���ي  “��شرت�تيجية 
حتويل حكومة دبي �إىل حكومة بل �أور�ق بحلول دي�شمرب 2021، 
دبي،  و�لرقمية يف كل معاملت حكومة  �لذكية  �لنماذج  تبني  عرب 
�لتي �أطلقها �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 

�لبنكية �لإلكرتونية دون �أي ر�شوم �إ�شافية«.
�لدفع  معاملت  عدد  يف  ملحوظا  منو�  �شجلت  “�إمباور  �أن  وتابع، 
2019 مقارنة  يوليو  �إىل  يناير  م��ن  �ل��ف��رتة  �لإل��ك��رتوين، خ��لل 
�إىل  �ملعاملت  �رتفع عدد  2018؛ حيث  عام  �لفرتة خلل  بنف�ش 
%16 با�شتخد�م قنو�ت �لدفع �لإلكرتونية، �لتي توفرها �ل�شركة 

لأكر من 100 �ألف متعامل«.
خدمات  �لإل��ك��رتوين،  موقعها  عرب  توفر  “�إمباور”،  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شهرية  ف��و�ت��ريه��م  وت�شديد  �مل�شتحقة،  �ل��ف��و�ت��ري  على  �لط���لع 
و�إجر�ء  �لدفع،  ف��ور  �إل��ك��رتوين  �إي�شال  على  و�حل�شول  �إلكرتونياً، 
و�حل�شول  �مل�شتحقات  جميع  ودف��ع  لفو�تريهم  �لنهائية  �لت�شوية 
على �شهادة بر�ءة ذمة، بكل �شهولة مع �إبقاء �ملتعامل على �إطلع د�ئم 
على حالة �لطلب حتى يح�شل على �لفاتورة �لنهائية و�شهادة بر�ءة 

الإمارات ت�ست�سيف 40 م�سوؤول وخبريا عامليا يف اجتماعات »اللجنة الدولية للمرتولوجيا«

األف م�سافر خالل عطلة عيد االأ�سحى   713

مطار اأبوظبي الدويل ي�ستقبل 4.5 مليون م�سافر خالل اأ�سهر ال�سيف

اأبوغزالة: نعتز بال�سراكة مع اأكادميية 
الإمارات وغرفة �سناعة وجتارة اأبوظبي

الإمارات يف  للفرد  ال�سهري  ال�ستهالكي  الإنفاق  متو�سط  درهما  »دبي للذهب وال�سلع« ت�سجل اأعلى رقم تداول يف تاريخها5250 

لرفع �لكفاءة �ملهنية للمحا�شب �لإمار�تي وفقاً لأف�شل 
�ل�شهاد�ت �لعاملية �ملعرتف بها يف هذ� �ملجال. 

�أكادميية  ترحيب  ع��ن  ع��ب��د�هلل  �لربوفي�شور  و�أع���رب 
�لإم�����ار�ت ب���اإب���ر�م ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ي مت��ث��ل باكورة 
للمحا�شبني  �ل��ع��رب��ي  �ل�����دويل  �مل��ج��م��ع  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
لتعزيز  �لأك���ادمي���ي���ة  �أه�������د�ف  �إط������ار  يف  �ل���ق���ان���ون���ني، 
�لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ع  �لفاعلة  �ل�شر�كات 
�ملعرفية  �ل���روة  �إث���ر�ء  يف  �لإي��ج��اب��ي  للإ�شهام  �ملعنية 
يف �ملجتمع وتطوير �لقدر�ت يف �ملجالت ذ�ت �لأهمية 

�لوطنية و�لإقليمية.
للمحا�شبني  �ل��ع��رب��ي  �ل����دويل  �مل��ج��م��ع  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
�لقانونيني تاأ�ش�ش كهيئة مهنية حما�شبية غري ربحية 
4891 يف مدينة  يناير  �ل��ث��اين-  21 ك��ان��ون  بتاريخ 
عمان  يف  ر�شمياً  ت�شجيله  ومت  �ملتحدة.  �ململكة  لندن- 
�إىل  4991. وي��ه��دف  42 ���ش��ب��اط- ف��رب�ي��ر  ب��ت��اري��خ 
�لأخرى  و�ملو��شيع  و�لتدقيق  �ملحا�شبة  بعلم  �لرتقاء 
ذ�ت �ل��ع��لق��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
للمحا�شبني  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل���ش��ت��ق��لل��ي��ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
و�شمان �حلماية لهم وتطبيق معايري �لإ�شر�ف �ملهني 
عليهم كو�شيلة للرتقاء مبهنتي �ملحا�شبة و�لتدقيق. 

وتقوم �أكادميية �لإمار�ت للتعليم و�لرب�مج �لتدريبية 
بتزويد �خلريجني �جلدد و�ملهنيني باملعرفة و�ملهار�ت 
�لن�شاطات  ُت�شهم  ك��م��ا  �ل��ع��م��ل،  ���ش��وق  يتطلبها  �ل��ت��ي 
�لبحثية و�ملبادر�ت �ل�شرت�تيجية للأكادميية يف تهيئة 
بيئة �شحية، وقطاع خا�ش متنوع، و�قت�شاد قائم على 

�ملعرفة �ملُ�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.

•• اأبوظبي - الفجر:

�لقانونني  للمحا�شبني  �لعربي  �ل���دويل  �ملجمع  وق��ع 
�أكادميية  �أبوغز�لة فاوندي�شن- مع  –ع�شو يف طلل 
وجتارة  �شناعة  غرفة  موؤ�ش�شات  – �إح���دى  �لإم����ار�ت 
�أبوظبي �تفاقية تعاون يف جمال �لتدريب و�ل�شهاد�ت 

�ملهنية �ملتخ�ش�شة �لتي يقدمها �ملجمع. 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا  ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة 
للمجمع �لأ�شتاذ �شامل �لعوري و�لربوفي�شور عبد �هلل 
�أكادميية  �شتكون  �لأكادميية  رئي�ش  �أبونعمة  �لكو�يف 
�لتي  �ملهنية  للمتحانات  معتمد� ً  م��رك��ز�ً  �لإم����ار�ت 
�شهادة حما�شب دويل  تت�شمن  و�لتي  �ملجمع،  يقدمها 
عربي قانوين معتمد )APCAI(، و�شهادة حما�شب 
و�شهادة   )AMCAI( معتمد  �إد�ري  ع��رب��ي  دويل 
 SRFI خبري �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية
TREPXE((، كما �شتكون مركز�ً معتمد�ً للتدريب 

على �ل�شهاد�ت �ملهنية �ل�شادرة من �ملجمع.
�ملجمع  رئي�ش  �أبوغز�لة  طلل  �لدكتور  �شعادة  وثمن 
�لدويل �لعربي للمحا�شبني �لقانونني جهود �أكادميية 
�لإمار�ت يف تاأهيل و�إعد�د �لكو�در و�لكفاء�ت �لوطنية 
للكثري  وحتقيقها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
من �لنجاحات يف هذ� �ملجال، معرب�ً عن �عتز�ز �ملجمع 
بهذه �ل�شر�كة �لتي �شت�شمل جمالت �لتدريب وتاأهيل 
�ل���دور�ت  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  وت��ق��دمي  �ملحا�شبني 
و�ملحا�شبة  �حل�شابات  تدقيق  مهنة  مل��ز�ويل  �لتدريبية 
�لإد�رية �إىل جانب تنظيم ور�ش عمل وندو�ت م�شرتكة 

•• دبي-وام:

للمرة  �لإم����ار�ت،  دول��ة  ت�شت�شيف 
منطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �لأوىل 
�أفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�جلاري  �شبتمرب  م��ن  �ل��ت��ا���ش��ع  يف 
يف دب���ي، وع��ل��ى م��دى ث��لث��ة �أي���ام، 
�ج����ت����م����اع����ات �ل���ل���ج���ن���ة �ل���دول���ي���ة 
�ملرتولوجيا  ل��ه��ي��ئ��ات  �مل�����ش��رتك��ة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��ع��دُّ م��ن �أبرز 
للمكتب  �لتابعة  �ل��ل��ج��ان  �أن�شطة 
�ل�������دويل ل���������لأوز�ن و�مل���ق���اي���ي�������ش » 
ويتابع  ي�شرف  �ل��ذي   «  BIPM
م�شتوى  على  �ملرتولوجيا  �أن�شطة 

�لعامل.
�لتي   - �لج��ت��م��اع��ات  يف  ي�����ش��ارك 
تنظمها هيئة �لإمار�ت للمو��شفات 
 40  - “مو��شفات”  و�مل��ق��اي��ي�����ش 
م�شوؤول من خمتلف �أنحاء �لعامل. 
للحدث  �لإم��ار�ت  ��شت�شافة  وتعد 
ت���اري���خ���ي���ة، ك���ون���ه �ل���ل���ق���اء �لأب�����رز 
لعلماء  جت��م��ع  �أك���رب  يعترب  �ل���ذي 
ي�شطلع  حيث  �لعامل،  يف  �لقيا�ش 
بو�شع ��شرت�تيجيات لتطوير علم 
�لدولية  و�لأب���ح���اث  �مل��رتول��وج��ي��ا 
قطاعات  تدعم  �لتي  �ملتخ�ش�شة، 
مثل  مهمة،  و�إنتاجية  �قت�شادية 
�ل�����ش��ن��اع��ة و�لإن�����ت�����اج و�مل����ج����الت 

�مل�شاركون  �شيبحث  زينل  و�أ�شافت 
�إمكانيات  ق����در�ت  ت��ط��وي��ر  �آل���ي���ات 
�لبلد�ن  يف  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ق���ي���ا����ش 
تنظيم  خ������لل  م�����ن  �مل���������ش����ارك����ة، 
جمالت  يف  بينية  مقارنات  بر�مج 
�ل���ق���ي���ا����ش �مل���خ���ت���ل���ف���ة، لف���ت���ة �إىل 
رئا�شة  ح��ال��ي��ا  ت��ت��وىل  �ل���دول���ة  �أن 
�لفنية  �ل���ل���ج���ان  م��ع��ظ��م  و�أم����ان����ة 
جمل�ش  ميثلها  و�ل��ت��ي  �خلليجية 
للتجمع  �لتابعة  و�ملطابقة  �جلودة 
ملا  ن��ظ��ر�  للمرتولوجيا  �خلليجي 
وكفاء�ت  �إمكانيات  م��ن  ب��ه  تتمتع 
متتلكه  وملا  متميزة  وفنية  ب�شرية 
معايرة  خم���ت���رب�ت  م���ن  �ل����دول����ة 
�لعاملية  �ملخترب�ت  �أف�شل  ت�شاهي 

يف جمالت �لقيا�ش و�ملعايرة.
مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ��لل  و�شيتم 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لأن�����ش��ط��ة  ت��ن�����ش��ي��ق 
�ملرتولوجيا  �لق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
و�ملعايرة  �ل��ف��ح�����ش  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
ب�شهاد�ت  ب�����الع�����رت�ف  و�ل���ث���ق���ة 
و�لقيا�ش ح�شب متطلبات  �ملعايرة 
�تفاقية �لعرت�ف �ملتبادل ، وو�شع 
�لإقليمية  لهيئات  موحدة  �شيا�شة 
�لقبول  ل��ع��م��ل��ي��ة  �مل����رتول����وج����ي����ا 
ب��ن��ت��ائ��ج �ل��ف��ح�����ش و�مل���ع���اي���رة من 
�ملتبادل  �لع��رت�ف  �تفاقية  خ��لل 

.  CIPM MRA

�إي���ج���اب���ي���ة تدعم  ن���ت���ائ���ج  ���ش��ي��ف��رز 
و�ل�شناعية  �لإنتاجية  �لقطاعات 
وينعك�ش  �لأع����م����ال،  ب��ي��ئ��ة  وت���ع���زز 
�إي���ج���اب���ا ع��ل��ى ت��وح��ي��د �جل���ه���ود يف 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  ت�شهيل  �شبيل 
وحركة �ل�شلع و�لب�شائع و�ملنتجات 
�شيناق�ش  ح���ي���ث  �ل�����ع�����امل،  ح�����ول 
�لعلماء على مدى ثلثة �أيام �شري 
عمل بر�مج �ملقارنات �لبينية �لتي 
ل����لأوز�ن  �ل����دويل  �مل��ك��ت��ب  ينظمها 
و�ملقايي�ش BIPM مبا ي�شهم يف 
يف  �لأع�شاء  �ل��دول  �إمكانيات  رفع 

�لتجمعات �لإقليمية.
�أمينة  �ملهند�شة  �أكدت  جهتها،  من 
يف  �مل��ق��اي��ي�����ش  �إد�رة  م��دي��ر  زي���ن���ل، 
دولة  ��شت�شافة  �إن  “مو��شفات”، 
�لإم��ار�ت ممثلة يف هيئة �لإمار�ت 
بالتعاون  و�ملقايي�ش  للمو��شفات 
و�ملطابقة  �جل�������ودة  جم��ل�����ش  م����ع 
ولأول مرة يف �ملنطقة حدثا بهذه 
�لأه���م���ي���ة ي��ن��ع��ك�����ش �إي��ج��اب��ي��ا على 
�ل���دول���ة ك��م��رك��ز ع��ل��م��ي يف جمال 
�ل���ق���ي���ا����ش �ل������ذي ي���دع���م �لإب�������د�ع 
و�لبتكار علما باأن بع�ش �مل�شاركني 
ه��م علماء يف جمال  �لج��ت��م��اع  يف 
قد  وبع�شهم  و�لكيمياء  �لفيزياء 
ح�شل على جائزة نوبل يف �لفيزياء 

�أو �لكيمياء.

عمل حكومة دولة �لإمار�ت، نبذل 
جهدنا للنتقال �إىل �قت�شاد قائم 
بت�شجيع  و�لب��ت��ك��ار،  �مل��ع��رف��ة  على 
�لإطار  وتعزيز  و�لتطوير،  �لبحث 
�لرئي�شة  ل��ل��ق��ط��اع��ات  �لتنظيمي 
�مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  و�لقطاعات 
�ن�شمت  ف���ق���د  ك���ذل���ك  �ل���ع���ال���ي���ة، 
�ملرت  �تفاقية  �إىل  ر�شميا  �ل��دول��ة 
�أن بلدنا تعترب من  �لدولية، كما 
بع�شوية  �ملن�شمة  �ل����دول  �أو�ئ�����ل 
ل����لأوز�ن  �ل����دويل  للمكتب  ك��ام��ل��ة 

و�ملقايي�ش.
ن�شت�شيف  وكوننا  �شعادته:  وتابع 
�أك�����رب جت��م��ع ل��ع��ل��م��اء �ل��ق��ي��ا���ش يف 
�لعامل، يف �إمارة دبي، ل�شك يف �أن 
�لدويل”  �لذهني  “�لع�شف  ه��ذ� 

�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة حيث 
�لدويل  �ملعهد  رئي�ش  فيه  ي�شارك 
ل���������لأوز�ن و�مل���ق���اي���ي�������ش، وروؤ�����ش����اء 
و�آ�شيا  �أوروب���ا  يف  �لوطنية  �ملعاهد 
و�لأمريكتني و�إفريقيا، ف�شل عن 

�لتجمع �خلليجي للمرتولوجيا.
�لقادر  عبد  �هلل  عبد  �شعادة  و�أك���د 
“مو��شفات”،  عام  مدير  �ملعيني، 
و�ملنظمة  �مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة  �جل���ه���ة   -
دولة  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �أن   - ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لعاملي،  �حل����دث  ل��ه��ذ�  �لإم�������ار�ت 
ت��ع��ك�����ش �ل����ق����درة و�حل����ر�����ش على 
جعل بلدنا من�شة �نطلق عاملية 
�لتطويرية  و�ل���������روؤى  ل���لأف���ك���ار 
للقطاعات �لقت�شادية و�لإنتاجية 
�ملتنوعة عامليا، حيث و�فقت �للجنة 
�لدولية �مل�شرتكة يف �جتماعها رقم 
عقد  على  باري�ش  يف  �ملنعقد   39
�لجتماع �ل� 41 يف دولة �لإمار�ت، 
وكان ت�شويت �لأع�شاء يف ما ي�شيه 
لل�شمعة  نظر�  ذل��ك،  على  �إجماعا 
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �لطيبة  �ل��دول��ي��ة 

بلدنا.
و�أ�شاف: ن�شعى �شمن م�شتهدفات 
لأن   ،2021 �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة 
تكون �لإم��ار�ت عا�شمة �قت�شادية 
وجت����اري����ة و���ش��ي��اح��ي��ة لأك�����ر من 
ن�����ش��م��ة، ون��ح��ن يف فريق  م��ل��ي��اري 

فري�شة  ل��ت��اأدي��ة  ج���دة  م��دي��ن��ة  �إىل 
ل���ه���م كافة  �حل������ج، ح���ي���ث ق���دم���ن���ا 
�إىل  للدخول  �للزمة  �لت�شهيلت 
ب�شهولة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�لفري�شة  ه�����ذه  ل���ت���اأدي���ة  وي�������ش���ر 
تن�شجم  �ل���ع���ظ���ي���م���ة«.   �ل���دي���ن���ي���ة 
حققتها  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج 
�إد�رة  �ل��ت��ز�م  مع  �أبوظبي  م��ط��ار�ت 
و��شعة  ب��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة  �مل��ط��ار 
م����ن �مل���������ش����ار�ت �جل����وي����ة �جل���اذب���ة 
ل���ل���م�������ش���اف���ري���ن، و�����ش����م����ان �أع���ل���ى 
م�شتويات �لكفاءة �لت�شغيلية ور�شا 

�لعملء.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت مطار�ت �أبوظبي عن و�شول 
عدد �مل�شافرين عرب مطار �أبوظبي 
�لتي  �ل�شيف  �أ�شهر  �ل��دويل خلل 
�إىل  �أغ�شط�ش  و  يونيو  بني  �متدت 
م�شافر  م��ل��ي��ون   4.5 م���ن  �أك�����ر 
ت�������ش���م���ل �مل�������ش���اف���ري���ن �مل����غ����ادري����ن 
يعك�ش  ما  و�لرت�نزيت،  و�لقادمني 
�لإق��ب��ال �ل��لف��ت �ل���ذي يحظى به 
�ملطار من قبل �مل�شافرين من و�إىل 
�أبوظبي  م��ط��ار  و���ش��ه��د  �أب��وظ��ب��ي. 
�أعلى  �ل��دويل خلل فرتة �ل�شيف 

و�إتاحة  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
من  لل�شتفادة  لعملئنا  �لفر�ش 
�مل�شار�ت  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ٍة 
�أرقى  و�ختبار  �جلوية،  و�لرحلت 
�لكفاءة،  عالية  �لت�شغيل  معايري 
ف�����ش��ًل ع���ن �مل����ر�ف����ق و�خل���دم���ات 
عرب  نقّدمها  �ل��ت��ي  �جل���ودة  عالية 

جلميع  ت�شمن  و�ل��ت��ي  م��ط��ار�ت��ن��ا، 
ب�شيافتنا  �ل���ش��ت��م��ت��اع  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�ل���ع���رب���ي���ة �لأ����ش���ي���ل���ة و�ل����ف����ري����دة 
تومب�شون:  وت���اب���ع  ن���وع���ه���ا«.  م���ن 
موؤخر�ً  �أب��وظ��ب��ي  م��ط��ار  يف  “قمنا 
عطلة  خلل  �مل�شافرين  با�شتقبال 
�لذ�هبني  خا�شة  �لأ���ش��ح��ى،  عيد 

وجهات   5 من  للم�شافرين  تدفٍق 
ونيودلهي  لندن  هي  رئي�شة  دولية 
وبومباي و�لقاهرة وكو�شني، حيث 
�لقادمني  �مل�����ش��اف��ري��ن  ع���دد  و���ش��ل 
�لوجهات  ت���ل���ك  م����ن  و�مل����غ����ادري����ن 
ع��رب م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل �إىل 
و�شل  فيما  م�شافر�ً،   900،104

“نفخر بالنجاح  ملطار�ت �أبوظبي: 
منو  �شعيد  ع��ل��ى  حققناها  �ل���ذي 
�أعد�د �مل�شافرين عرب مطار �أبوظبي 
�ل��دويل خ��لل ف��رتة �ل�شيف �لتي 
�ملقيمني  �لكثريمن  ت�شهد تف�شيل 
�ل�����ش��ف��ر خ��لل��ه��ا لروؤية  �لإم������ار�ت 
وجهات  ل�شتك�شاف  �أو  عائلتهم، 

عيد  خ��لل عطلة  �مل�شافرين  ع��دد 
�متدت  �ل���ت���ي  �مل����ب����ارك  �لأ����ش���ح���ى 
�إىل  ي��ول��ي��و،  و17  ي��ول��ي��و   7 ب���ني 
713،297 م�شافر من �لقادمني 
و�ملغادرين وم�شافرين �لرت�نزيت.

وب�����ه�����ذ� �ل�����������ش�����دد، ق�������ال ب����ر�ي����ان 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ش  ت��وم��ب�����ش��ون، 

ُي�شعدنا  ل����ذ�،  ج���دي���دة،  ���ش��ي��اح��ي��ة 
من  �ل��ق��ادم��ني  بال�شياح  �لرتحيب 
على  للتعرف  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  �شتى 
�مل���ع���امل و�ل���وج���ه���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
�أبوظبي و�ل�شتمتاع بالتجارب �لتي 
و�أ�شاف تومب�شون:  تقدمها لهم«. 
“نحر�ش يف مطار�ت �أبوظبي على 

و�لكهرباء وغريها من  و�مل��اء  �ملدر�شية  على �خلدمات  �لإنفاق  �إىل  بالإ�شافة 
�شكل  �لر�شمية فقد  و�لكمالية. وطبقا للأرقام  �لأ�شا�شية  �لأخ��رى  �خلدمات 
�لإن���ف���اق �ل���ش��ت��ه��لك��ي �خل��ا���ش ن��ح��و 6.04% م��ن �إج��م��ايل �ل��ن��اجت �ملحلي 
�لإجمايل بالأ�شعار �لثابتة خلل �لعام 8102 و�لذي و�شلت قيمته �إىل نحو 
درهم. وعلى م�شتوى �لإنفاق �ل�شتهلكي �حلكومي فقد  244.1 تريليون 
 %4.3 8102 بنمو ن�شبته  8.991 مليار درهم خلل �لعام  بلغت قيمته 
�ملفاهيم  وبح�شب   .7102 �لعام  خلل  درهم  مقارنة مع 61.391 مليار 
�إجمايل ما تنفقه  �لقت�شادية فاإن �لإنفاق �ل�شتهلكي �حلكومي، يعرب عن 
�لدولة لتوفري خدمات ��شتهلكية، مثل �ل�شحة و�لتعليم و�لثقافة و�لدفاع 
و�لأمن و�لعد�لة، وذلك لأن �لدولة تكون م�شتهلكة عند �لإنفاق على توفري 
�خلا�ش  �ل�شتهلك  �أن  �إىل  ي�شار  �ل��دول��ة.  يف  لل�شكان  �لعامة  �لحتياجات 
و�حلكومي ي�شكلن حمركا �أ�شا�شيا لقت�شاد �أي دولة، حيث ميثلن �إىل جانب 
�شادر�ت �لدولة مدى �لطلب يف �لقت�شاد و�لذي يعد �ملحفز �لأ�شا�شي جلانب 

�لإنتاج �لتي يتم بناء عليه حتديد م�شتوى �لعر�ش يف �حل�شيلة �لنهائية.

وكانت �أف�شل �ملنتجات �أد�ء يف �لبور�شة خلل �أغ�شط�ش منتجات �لروبية 
�لهندية و�لتي حطمت جميع �لأرقام �لقيا�شية �ل�شابقة. وكان عقد كو�نتو 
�لروبية  �لعملت  زوج  ت�شعري  موؤ�شر  يعد  �ل��ذي  �لآج��ل  �لهندية  �لروبية 
�لهندية-�لدولر �لأمريكي �لأف�شل �أد�ًء بني منتجات �لروبية �لهندية �إذ 
بلغ حجم �لتد�ول عليه يف �أغ�شط�ش م�شتوًى قيا�شيا هو �لأف�شل يف تاريخه 

عند 011،585،1 عقود.
�أه��م منتجات بور�شة دبي  م��ن  �ل��ذي يعد  �لآج���ل  �ل��ذه��ب  كما �شجل عقد 
للذهب و�ل�شلع �أد�ء قويا يف �ل�شهر �ملا�شي مع تد�ول 85 �ألفا و124 عقد� 

بزيادة مقدر�ها 40.472 باملئة على �أ�شا�ش �شنوي.
تد�ول  �إن  و�ل�شلع  للذهب  دبي  لبور�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ش  وق��ال يل ميل 
�أكر من 3 مليني عقد يف �شهر و�حد و�أكر من 022 �ألف عقد خلل 
�أنه  و�ل�شلع كما  دب��ي للذهب  �إجن��از كبري ملجموعة بور�شة  ي��وم و�ح��د هو 

يظهر قوتنا ك�شوق تد�ول ويعك�ش ثقة �مل�شتثمرين �مل�شتمرة يف �لبور�شة .

•• اأبوظبي -وام:

�إىل  �لإم��ار�ت  دول��ة  �ل�شتهلكي �خلا�ش يف  �لإنفاق  �لفرد من  �رتفع ن�شيب 
1.41% مقارنة  ن�شبتها  بزيادة   ،9102 �لعام  دره��م خلل  36 �أل��ف  نحو 
�لر�شمية  �ملعطيات  مع 2.55 �ألف درهم خلل �لعام 8102 وبناء على هذه 
�لتي ت�شمنها تقرير �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء فقد �رتفع معدل 
متو�شط �لإنفاق �ل�شهري للفرد �إىل 0525 درهما مقارنة مع 0064 درهم 

خلل فرتة �ملقارنة نف�شها.
�لزيادة  بعد  ل��لأف��ر�د  و�ل�شهري  �ل�شنوي  �لإن��ف��اق  يف  �مل�شجل  �لرت��ف��اع  وج��اء 
 8102 �ل��ع��ام  خ��لل  �خل��ا���ش  �ل�شتهلكي  �لإن��ف��اق  �شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
و�لذي بلغ 2.685 مليار درهم بنمو ن�شبته 2.41% باملقارنة مع 4.315 
�خلا�ش  �ل�شتهلكي  �لإنفاق  ويعك�ش   .7102 �لعام  يف  تقريبا  دره��م  مليار 
�ملعمرة  �ل�شلع  على  �لأف����ر�د  �إن��ف��اق  حجم   - �لقت�شادية  �ملفاهيم  بح�شب   -
كال�شيار�ت و�لأثاث وغري �ملعمرة كاملو�د �لغذ�ئية و�ل�شلع �ل�شتهلكية، وذلك 

•• دبي-وام:

�شجلت بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع تد�ول �أكر من 3 مليني عقد خلل 
�شهر و�حد للمرة �لأوىل يف تاريخها وذلك يف �شهر �أغ�شط�ش لتحطم رقمها 

�لقيا�شي �لذي �شجلته يف �شهر يوليو مع تد�ول 83.2 مليون عقد.
كما �شجلت قيمة �لعقود �لتي مت تد�ولها ومقا�شتها �ل�شهر �ملا�شي و�لتي 
بلغت ..322 مليون عقد ..رقما قيا�شيا تاريخيا و�شل �إىل 27.25 مليار 

دولر �أمريكي.
 5 يف  تاريخها  يومي يف  ت��د�ول  م�شتوى  �أعلى  �أي�شا  �لبور�شة  �شجلت  كما 
022 �ألف عقد بقيمة ��شمية  �أغ�شط�ش �ملا�شي حيث مت ت��د�ول �أكر من 
بلغت 58.3 مليار دولر �أمريكي وو�شل متو�شط حجم �لتد�ول �ليومي يف 
�ل�شهر �ملا�شي �إىل 641�ألفا و205 عقد يف �ليوم بزيادة قدرها 79.45 

باملئة على �أ�شا�ش �شنوي.
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املال والأعمال
اأبوظبي ت�ست�سيف »ملتقى ال�سني 2019«

ال�سني وتايوان ي�ساركون يف فعاليات املوؤمتر من  وال�سياحة  ال�سفر  قطاع  يف  امل�سرتين  كبار  من   100

م�شاركة  “تعزز  ���ش��ع��ادت��ه:  وق����ال 
من  »وي���ت���ي���ك�������ش«  يف  �جل����ام����ع����ات 
لي�شعد  ع���امل���ي���اً  �ل����ر�ئ����د  م���وق���ع���ه 
نخبة  �شمن  �لأوىل  �مل��ر�ت��ب  �ىل 
يف  �لعامل  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملعار�ش 
و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  جم���الت 
�ملتجددة  و�لطاقة  و�لغاز  و�لنفط 
م�شاركة  ت��دع��م  ك��م��ا  و�ل��ن��ظ��ي��ف��ة. 
ت�شجع  �ل���ت���ي  �لأ����ش�������ش  �ل����ط����لب 
و�لإبد�ع  و�مل�شاركة  �لتعاون  وتعزز 
�لدعائم  �أه��م  من  وه��ي  و�لبتكار، 
�إك�شبو  مل��ع��ر���ش  دب���ي  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�إىل  دب��ي  وحت��وي��ل  0202 دب���ي، 

�ملدينة �لأذكى و�لأ�شعد عاملياً.” 
نقا�شية  حلقات  �لقاعة  و�شت�شهد 
نظرة  لتقدمي  للجمهور  مفتوحة 
م���و����ش���ع���ة ع����ن �أب��������رز �لب����ت����ك����ار�ت 
�لطاقة  قطاعات  يف  و�لخرت�عات 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة و�مل����ت����ج����ددة و�مل����ي����اه 
و�ملجالت  و�لغاز  و�لنفط  و�لبيئة 
ذ�ت �ل�شلة على مدى ثلثة �أيام. 
ل��ل��ج��ام��ع��ات دور هام  ���ش��ي��ك��ون  ك��م��ا 
يف ت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أح����دث 
يف  و�لبحثية  �لعلمية  �ل��ت��وج��ه��ات 

هذه �لقطاعات.

•• دبي-الفجر: 

دع����ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دبي 
و�لعاملية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �جل��ام��ع��ات 
للم�شاركة يف »قاعة �لبتكار« �لتي 
فعاليات  م��ن  �أ���ش��ا���ش��اً  ج���زء�ً  ت�شكل 
معر�ش  م�����ن   12 �ل��������  �ل�����������دورة 
و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا 
و�ل�������دورة   ،)9102 )وي��ت��ي��ك�����ش 
للطاقة  دب��ي  معر�ش  من  �لر�بعة 
�لأ�شبوع  مظلة  حت��ت  �ل�شم�شية. 
�لأخ�شر ينظم معر�ش »ويتيك�ش« 
حتت �شعار »يف طليعة �ل�شتد�مة«، 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������ش جمل�ش  �ل����دول����ة  رئ���ي�������ش 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه �هلل، 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  وبرعاية 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
كهرباء  هيئة  رئي�ش  �مل��ال��ي��ة  وزي���ر 
ومياه دبي، يف �لفرتة من 12 �إىل 
9102 يف مركز دبي  32 �أكتوبر 

�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�ش.
����ش���ع���ي���د حممد  �����ش����ع����ادة:  وق��������ال 
�لرئي�ش  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير، 

»�قت�شاد  ���ش��ع��ار  حت���ت  �هلل،  رع����اه 
�خ�������ش���ر ل���ت���ن���م���ي���ة م�������ش���ت���د�م���ة«، 
للطاقة  دب������ي  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
دبي  ل��ت��ح��وي��ل   ،0502 �لنظيفة 
�لنظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  �إىل 
وندعو  �لأخ���������ش����ر.  و�لق���ت�������ش���اد 
�جلامعات �لإمار�تية و�لعاملية �إىل 
وذلك  �لب��ت��ك��ار،  قاعة  يف  �مل�شاركة 
�مل��ع��ريف و�لعلمي يف  لإب���ر�ز دوره���ا 
وعر�ش  �لبيئية،  �لق�شايا  خدمة 
وم�شاريعها  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  در����ش��ات��ه��ا 
�لطاقة  جم�����الت  يف  �لب���ت���ك���اري���ة 
و�لتكنولوجيا.  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�مل���ي���اه 
�ل���������دور  �إىل  ن����ت����ط����ل����ع  ون������ح������ن 
�جلامعات  توؤديه  �ل��ذي  �جلوهري 
قطاعات  يف  �ل��ت��ق��دم  م��و����ش��ل��ة  يف 
وتابع:  و�ملياه.”  و�لبيئة  �لطاقة 
تعزيز  �إىل  �لقاعة  ه��ذه  “تهدف 
لتطوير  �جلامعات  طلبة  م�شاركة 

مد�ركهم �ملعرفية و�إطلعهم على 
م�شتجد�ت قطاعات �لطاقة و�ملياه 
�لطلب  ي�شتفيد  ك��م��ا  و�ل��ب��ي��ئ��ة. 
�لفعاليات  يف  �مل�شاركة  م��ن  �أي�����ش��اً 
�لتي  �لندو�ت  و�مل�شابقات وح�شور 
تقدمها �ل�شركات �لعامليه �مل�شاركة 
و�ل����رع����اة ل��ت�����ش��ل��ي��ط �ل�����ش��وء على 
و�لخرت�عات  �لب��ت��ك��ار�ت  �أح����دث 
وتوؤّمن  �لذكية  �مل��دن  تخدم  �لتي 
ح��ي��اة ���ش��ع��ي��دة. ون��ح��ن ن��وؤم��ن باأن 
حتفيز �لبتكار وخلق بيئة حا�شنة 
ل��ه يف ه��ذه �مل��ج��الت �حل��ي��وي��ة هو 
�لهيئة  به  ت�شطلع  م�شرتك  جهد 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�جلامعات  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل����دول����ة،  يف 
بدورها يف  ت�شهم  �لتي  �لإمار�تية، 
دف��ع عجلة �لبتكار و�لإب���د�ع عرب 
�ل��ب��ح��وث و�ل���در�����ش���ات و�مل���ب���ادر�ت 

�لر�ئدة �لتي تخرج بها.”  

ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وم���وؤ����ش�������ش معر�ش  رئ��ي�����ش  دب�����ي، 
قاعة  »ت�������ش���ت���وع���ب  وي���ت���ي���ك�������ش: 
ومعر�ش  »وي��ت��ي��ك�����ش«  يف  �لب��ت��ك��ار 
م�شاركة  �ل�شم�شية،  للطاقة  دب��ي 
ون�شعى  02 ج��ام��ع��ة،  م���ن  �أك�����ر 
�شباب  دع������م  �إىل  خ���لل���ه���ا  م�����ن 
عر�ش  ط����ري����ق  ع�����ن  �جل����ام����ع����ات 
�لعلمية  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��م  �أف���ك���اره���م 
بال�شتد�مة  �ملتعلقة  �مل��ج��الت  يف 
�ملتجددة  و�لطاقة  و�ملياه  و�لطاقة 
و�ل��غ��از و�ل��ن��ف��ظ وغ��ريه��ا، تنفيذ�ً 
�شاحب  ل�شيدي  �لثاقبة  ل��ل��روؤي��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي،  رئي�ش جمل�ش 
م�شتقبل  ���ش��م��ان  ب����اأن  �هلل،  رع����اه 
م�شرق مرهون بقدرة �ل�شباب على 
مب�شاركتهم  وم��رت��ب��ط  �ل��ت��ط��وي��ر 

مكتوم، رعاه �هلل، باأن دولة �لإمار�ت 
حا�شنة  مت��ث��ل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
لتطوير  وم��رك��ز�ً  للبتكار  عاملية 
�ملتقدمة،  للعلوم  �مل�شتندة  �حللول 
جعل  يف  �لعاملية  لل�شر�كة  ومن�شة 
للأجيال  �أف�����ش��ل  م��ك��ان��اً  �ل���ع���امل 
�لبتكار  ق��اع��ة  وت���رك���ز  �ل���ق���ادم���ة. 
�لبتكار�ت يف  �أهم  ��شتعر��ش  على 
جمالت �لطاقة، و�لطاقة �ملتجددة 
و�لتكنولوجيا،  و�لنقل،  و�لنظيفة، 
و�لتعليم، و�ل�شحة، و�ملياه، وعلوم 
�لف�شاء. ونعمل من خلل توفري 
�خلا�شة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأك�����ش��اك 
تقدمي  �إىل  �جل���ام���ع���ات  ب���ط���لب 
مو�د تعليمية متخ�ش�شة جديدة، 
وحتديات  �خل�������رب�ت،  وم�������ش���ارك���ة 
من  �ملبتكرين  وت��ك��رمي  �لب��ت��ك��ار، 
�إىل جانب  �أب��ن��اء دول���ة �لإم������ار�ت، 
�أف�����ش��ل �مل��ب��ت��ك��ري��ن �مل��وه��وب��ني من 

يف ع��م��ل��ي��ة �ل��ب��ن��اء و�ل��ت��ط��وي��ر ول 
لتوجيه  ج��ه��د�ً  �ل��ه��ي��ئ��ة  ن��دخ��ر يف 
ومتكينهم  �ل���������ش����ب����اب،  ط�����اق�����ات 
ل�شتك�شاف فر�ش جديدة، و�إعد�د 
كاهلها  على  حتمل  موؤهلة  �أج��ي��ال 
�ل�شتد�مة  ث��ق��اف��ة  غ��ر���ش  م��ه��م��ة 
على  �ل��ق��درة  ول��دي��ه��ا  �ملجتمع،  يف 
و�لريادة يف هذ�  و�لإب��د�ع  �لبتكار 

�ل�شاأن.«
�ل��ه��ي��ئ��ة قاعة  »ت��ن��ظ��م  و�أو������ش�����ح: 
�لتو�يل  �لر�بع على  �لبتكار للعام 
ويتيك�ش  معر�ش  فعاليات  �شمن 
ومعر�ش دبي للطاقة �ل�شم�شية يف 
�إطار جهودها لدعم �ل�شرت�تيجية 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��لب��ت��ك��ار �ل��ه��ادف��ة �إىل 
جعل دولة �لإم��ار�ت من بني �أكر 
�لدول �بتكار�ً على م�شتوى �لعامل، 
�شاحب  �شيدي  بروؤية  م�شتنريين 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 

�ل��ع��امل، وم�����ش��ارك��ة �ملعرفة  �أن��ح��اء 
مبا ي�شهم يف بناء وتعزيز �لقدر�ت 
�لب����ت����ك����ار  �ل����وط����ن����ي����ة يف جم�������ال 
�لقاعة  ت�����ش��ل��ط  ك���م���ا  و�لإب�����������د�ع، 
�ملبدعة  �ل���ع���ق���ول  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
و�ملبتكرة من �أ�شحاب �لهمم، و�أهم 
و�أ�شاف  و�أفكارهم”  �ب��ت��ك��ار�ت��ه��م 
�لبتكار  ق���اع���ة  “تعد  �ل���ط���اي���ر: 
ومعر�ش  »وي��ت��ي��ك�����ش«  م��ع��ر���ش  يف 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة من�شة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
مثالية لإ�شر�ك �ل�شباب يف حتقيق 
�لتنمية �مل�شتد�مة �ل�شاملة يف دبي 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة 
�ن�����ش��ج��ام��اً م���ع م��ئ��وي��ة �لإم������ار�ت 
 1202 �لإمار�ت  وروؤية   ،1702
�لتي تركز على حتقيق �ل�شتد�مة، 
�لتي  �لوطنية  �مل��ب��ادرة  وم�����ش��ار�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي  �أط��ل��ق��ه��ا 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

حتت مظلة االأ�سبوع االأخ�سر

»ويتيك�ش« و»دبي للطاقة ال�سم�سية« تدعوان اجلامعات لالن�سمام اإىل قاعة البتكار وم�ساركة اأحدث البتكارات العلمية

ترفيهية  جت��ارب  م��ن  �أبوظبي  تقدمه  م��ا  باأف�شل  �ل�شينية  �لإع���لم  و�شائل 
وثقافية ��شتثنائية، ومنحهم فر�شة �ل�شتمتاع مبعاملنا �لفريدة، من �ل�شروح 
�أبوظبي  �للوفر  ومتحف  �لكبري  ز�يد  �ل�شيخ  جامع  مثل  و�لثقافية  �ملعمارية 
�إىل تاريخنا وتر�ثنا �لعريق يف ق�شر �حل�شن بالإ�شافة �إىل كنوزنا �لثقافية 
�لت�شوق  وم��ر�ك��ز  �ل��ف��اخ��رة  �ل�شيافة  ومن�شاآت  �لأخ���رى  �ل�شياحية  ومعاملنا 
�شمن  متقدماً  موقعاً  �ل�شني  وحتتل  �مل�شتوى«.  عاملية  و�ملطاعم  �حلديثة 
�لنزلء  عدد  ناحية  �أبوظبي من  لإم��ارة  �خلارجية  �ل�شياحية  �لأ���ش��و�ق  �أك��رب 
يف من�شاآتها �لفندقية �لتي ��شتقبلت 000،902 نزيل �شيني خلل �لأ�شهر 
�ل�شتة �لأوىل من �لعام �جلاري، بن�شبة منو 8،12% مقارنة بالفرتة نف�شها 
من 8102. وتطمح �لد�ئرة �إىل �لرتحيب ب�000،006 نزيل �شيني �شنوياً 

بحلول �لعام 1202.
وح�شلت معامل جذب وفنادق عديدة يف �لإمارة على �شهادة “مرحباً بالز�ئر 
ومن�شاآت  للوجهات  �ل�شينية”  �ل�شياحة  “�أكادميية  متنحها  �لتي  �ل�شيني” 
�ل�شينيني، مبا يف  للزو�ر  �جل��ودة  عالية  لتقدميها خدمات  تقدير�ً  �ل�شيافة 

ذلك توفري �أطقم عمل تتحدث لغة �ملاندرين. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لرئي�ش  �حل��دث  �ل�شني”،  “ملتقى  من  �لثامنة  �ل��دورة  �أبوظبي  ت�شت�شيف 
�أعمالهم  ح��ج��م  زي����ادة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل�شفر  ق��ط��اع  يف  للعاملني 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  تنظمه  و�ل���ذي  �ل�شيني،  �ل�����ش��وق  يف  و�شفقاتهم 
بي �آي ميديا” يومي 2 و3 �شبتمرب يف حلبة  “�إن  مع  بالتعاون  – �أبوظبي 
ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  بني  للتو��شل  من�شة  �مللتقى  وُي�شكل  يا�ش.  مر�شى 
بني  �جلمع  ع��رب  �أبوظبي  �إىل  �ل�شني  م��ن  �ل�شياحة  حركة  لتن�شيط  �ل�شلة 
�ل�شياحية  و�جلولت  و�لرب�مج  ومزودي �خلدمات  �ل�شينيني  �مل�شرتين  كبار 
�ل��دورة مب�شاركة ممثلني عن فنادق ووك��لء �شفر  يف �لإم���ارة. وحتظى ه��ذه 
بالعملء  ومنظمني للرحلت و�جل��ولت و�شركات ط��ري�ن، وذلك للجتماع 
�ملوؤمتر  وي�شتقطب  �جل��دي��دة.  �لأع��م��ال  ف��ر���ش  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ملحتملني 
م��ن �ل�شني وت��اي��و�ن، وم��ن بينهم وك��لء لل�شفر  �مل�شرتين  �أه��م  م��ن   001
�ل�شياحية  �لقطاعات  خمتلف  يخدمون  و�لذين  �جل��ولت،  لتنظيم  و�شركات 
و�لجتماعات  �جل��م��اع��ي��ة،  و�لأف�����و�ج  �ملتميزين  �مل�شتقلني  �مل�����ش��اف��ري��ن  م��ث��ل 

�لأن�شطة.  و�شياحة  �خلا�شة،  و�لفعاليات  و�مل��ع��ار���ش،  و�مل��وؤمت��ر�ت  و�حل��و�ف��ز 
�أبوظبي،  يف  �ل�شانحة  �لفر�ش  حول  �لتباحث  �إىل  �ل�شينية  �لوفود  وتتطلع 
وعقد �شفقات و�تفاقيات تعاون مع �ملوردين و�جلهات �مل�شاركة من �أبوظبي، 
ومن بينها فنادق ومنتجعات ومعامل جذب ومن�شاآت ترفيهية ومر�كز ت�شوق 
و�شائل  �أب���رز  م��ن  ع��دد  �مللتقى  فعاليات  ويغطي  �ل��وج��ه��ات.  لإد�رة  و���ش��رك��ات 
�لإعلم �ل�شينية. وتدعم د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي جمدد�ً “ملتقى 
�ل�شني” �إىل جانب ��شت�شافة حفل ع�شاء للوفود �مل�شاركة �ليوم 2 �شبتمرب يف 
“عامل فري�ري �أبوظبي”، وتنظيم برنامج من �لأن�شطة و�جلولت �لتعريفية 
للإعلميني �ل�شينيني. وقال علي �ل�شيبه ، �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�شياحة 
و�لت�شويق بالإنابة  يف د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي: “تعترب �ل�شني �أحد 

�أ�شو�قنا �خلارجية �لرئي�شة، ومن �أكرب �لأ�شو�ق �ملُ�شدرة لل�شياحة �خلارجية يف 
�لعامل. وبالتز�من مع �زدياد �لهتمام بامل�شافرين �ل�شينيني، نعمل على تنفيذ 
مبادر�ت ترويجية مو�شعة لتعريفهم بوجهتنا �ل�شياحية و��شتقطابهم لزيارتها 
ومت�شية عطلت �أطول بها. وتركز هذه �ملبادر�ت على ت�شهيل �لإجر�ء�ت �أمام 
�مل�شافرين �ل�شينيني، وتقليل حو�جز �حل�شول على �ملعلومات و�خلدمات عن 
�لذكية  وتطبيقاتنا  �لإل��ك��رتوين  وموقعنا  �لرقمية  من�شاتنا  تطوير  طريق 
�لتي تدعم �مل�شتخدمني �لناطقني بلغة �ملاندرين بالكامل. وعقدنا �تفاقيات 
مع �شركات �لتكنولوجيا �لر�ئدة، “بايدو” و”وي ت�شات” و”ويبو”، مل�شاعدتنا 
على �لو�شول �إىل مليني �مل�شافرين �ل�شينيني �ملحتملني«. و�أو�شح: “ن�شعى 
و�شيوفنا من  تعزيز وعي �حلا�شرين  �ل�شني” �إىل  “ملتقى  فعاليات  خلل 

وفد غرفة عجمان يزور اك�سبو 2020كلية دبي لل�سياحة تكّرم خّريجي برنامج التدريب ال�سيفي 
توطني �لقطاع �ل�شياحي يف كلية دبي لل�شياحة: “�إّن تنظيم 
هذ� �لنوع من �لرب�مج �لتدريبية ياأتي �شمن حر�ش �لكلية 
على  ق��ادرة  لتكون  �لوطنية  �لكو�در  تاأهيل  يف  �مل�شاهمة  على 
�لنخر�ط يف �شوق �لعمل مبا يتما�شى مع �لتطور �حلا�شل 
وعملياً  نظرياً  تاأهيلهم  خ��لل  م��ن  �ملختلفة،  �لقطاعات  يف 
حتى ي�شبحو� مطلعني ب�شكل كامل على طبيعة بيئة �لعمل 
�ل�شيافة ومعرفة متطلباته و�حتياجاته«. وي�شمل  يف قطاع 
منها  حم��اور  ع��ّدة  لل�شياحة  دب��ي  لكلية  �ل�شيفي  �ل��ربن��ام��ج 
�ل�شياحي،  �لإر�شاد  و�أ�شا�شيات  �ل�شياحي،  بالقطاع  �لتعريف 
 0202 �ك�شبو   مبعر�ش  و�لتعريف  �لتجزئة  قطاع  مبادئ 
�لثقافية  �لأن�شطة  من  �لعديد  �لربنامج  ت�شمن  كما  دب��ي. 
�لزيار�ت  بينها  وم��ن  خارجها  �أو  �لكلية  د�خ��ل  و�لرتفيهية 
على  �لقائمة  و�مل�شابقات  �لتوعوية،  و�ملحا�شر�ت  �مليد�نية، 
تعزيز �لهوية �لوطنية، �إىل جانب تزويدهم باملعلومات �ملهمة 

عن �لقطاع �ل�شياحي يف �إمارة دبي.

 ومت �أخذ ملحة حول تاريخ �ك�شبو وكذلك عدد �لزيار�ت 
 52 �إىل  ت�شل  و�لتي   0202 �ك�شبو  خ��لل  �ملتوقعة 
�ل��دول��ة، وكذلك  07% من خ��ارج  مليون زي��ارة منها 
بعد  �شاملة  ملدينة  و��شتد�مته  �ك�شبو  ب��اإرث  �لتعريف 
برنامج  وف��د غرفة عجمان على  و�طلع  ه��ذ�  �حل��دث. 
ودور  مف�شل  ب�شكل   0202 �إك�����ش��ب��و   – �مل��ت��ط��وع��ني 
03 �أل���ف متطوع-  م��ن  �أك���ر  ��شتقطاب  �ل��ربن��ام��ج يف 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن 
�إك�شبو ��شتثنائي ملليني  �ملتحدة �شي�شاركون يف تنظيم 
مب�شتوى  �لظفري  نا�شر  و�أ���ش��اد  و�مل�����ش��ارك��ني.  �ل���زو�ر 
�لجناز و�حلما�ش �لذي لم�شه وفد �لغرفة يف �لعاملني 
0202 ي�شطر  باملوقع، موؤكد� �أن كل جزء من �ك�شبو 
ق�شة جناح، و�أ�شاف �نه على كافة �ملوؤ�ش�شات و�جلهات 
يف  و�ملقيمني  �ملو�طنني  وك��ذل��ك  و�خلا�شة  �حلكومية 

�لدولة دور يف  ��شتثنائية وجناح �إك�شبو 0202. 

•• دبي-الفجر: 

�حتفت كلية دبي لل�شياحة، �لتابعة لد�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 
من  جديدة  دفعة  لل�شياحة” بتخريج  “دبي  بدبي  �لتجاري 
منت�شبي برنامج �لتدريب �ل�شيفي لهذ� �لعام، �لذي �نطلق يف 
برنامج  �أ�شابيع �شمن  �أربعة  ملدة  و��شتمر  �ملا�شي  82 يوليو 
م�شياف.  و�شهد �حلفل �لذي �أقيم يوم �خلمي�ش 92 �أغ�شط�ش 
مبنى كلية دبي لل�شياحة، يف ون �شنرت�ل، �ملكاتب  9102 يف 
منطقة مركز دبي �لتجاري �لعاملي، تخريج 81 طالباً  2 يف 
و�جلامعات.   و�لكليات  �لثانوية  �شهاد�ت  حملة  من  وطالبة 
�إط��ار تطبيق روؤي��ة كلية دبي  وج��اء تنظيم ه��ذ� �لربنامج يف 
لل�شياحة لتوفري �لتدريب �مليد�ين و�لعملي لطلبة �جلامعات 
مكانة  تر�شيخ  �إىل  بالإ�شافة  �لدولة،  مو�طني  و�لكليات من 
�لكلية كنموذج يحتذى يف جذب �ملو�طنني لأكر �لقطاعات 
�إد�رة  �ملعيني،  مدير  م��رمي  �أك��دت  لها  ت�شريح  حيوية.  ويف 

•• دبي - الفجر

ق���ام وف���د م��ن غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان بزيارة 
يف  يقام  دويل  �إك�شبو  �أول   � 0202 دب��ي  �ك�شبو  موقع 
�آ�شيا، و�شم  و�أفريقيا وجنوب  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة 
�لوفد نا�شر �لظفري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لت�شال 
�لتنفيذي لقطاع  �ملدير  ودعم �لأع�شاء وخولة خلفان 

�خلدمات �مل�شاندة وموظفي غرفة عجمان.
�آخر  �ل��غ��رف��ة خ��لل ج��ول��ة ميد�نية على  و�ط��ل��ع وف��د 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لإن�����ش��ائ��ي��ة  �لأع����م����ال  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�لأعمال  ل����رو�د  �مل��ق��دم��ة  و�ل��ف��ر���ش   ،0202 لك�شبو 
و�ل�شركات �ل�شغرية وكذلك �ل�شتفادة �لتي �شيقدمها 
�شعار  �شرح  مت  كما  �ملعر�ش للزو�ر خلل 371 يوماً، 
�مل�شتقبل”  و�شنع  �ل��ع��ق��ول  “تو��شل  �ك�شبو0202  

وحمركاته �لثلثة �لتنقل  � �لفر�ش � �ل�شتد�مة.  

اأ�سعار الفائدة توا�سل انخفا�سها 
يف ال�سوق املحلي على جميع الآجال

•• اأبوظبي-وام:

“�لإيبور”  �لبنوك  ب��ني  ب��ال��دره��م  �لتعاملت  على  �ل��ف��ائ��دة  �أ���ش��ع��ار  و��شلت 
تر�جعها �ىل م�شتويات جديدة منذ عدة �أ�شهر بح�شب ما تظهره �لإح�شائيات 
�ل�شادرة عن م�شرف �لإمار�ت �ملركزي . وتر�جعت �أ�شعار �لفائدة �ىل 652 
�شعر  �لجت��اه  نف�ش  بها يف  ع��ام وحلقت  لأج��ل  �لتعاملت  �أ�شا�ش على  نقطة 
 332 �أم�����ش �لأح���د م�شتوى  6 �أ���ش��ه��ر و�ل��ت��ي بلغت  �أج���ل مل��دة  �ل��ف��ائ��دة على 
�لن�شف  يف  �أ���ش��ا���ش  003 نقطة  حاجز  جت���اوزت  كانت  بعدما  �أ���ش��ا���ش  نقطة 
�لتعاملت  على  �لفائدة  �أ�شعار  يف  �لرت�جع  وج��اء  �جل��اري.  �لعام  من  �لأول 
بالدرهم بني �لبنوك عقب قر�ر �لفيدر�يل �لأمريكي بخف�ش �لفائدة نهاية 
على  �ملطبقة  �لفائدة  �أ�شعار  �ملركزي  �مل�شرف  .وخف�ش  �ملا�شي  يوليو  �شهر 
�أ�شا�ش وذلك �عتبار� من  52 نقطة  �شهاد�ت �لإي��د�ع �لتي ي�شدرها، ب�مقد�ر 
9102. ومتثل �شهاد�ت �لإيد�ع �لتي ي�شدرها �مل�شرف �ملركزي  1 �أغ�شط�ش 
�لتي يتم من خللها نقل  �لنقدية  �ل�شيا�شة  �أد�ة  �لدولة  �لعاملة يف  للبنوك 
�آثار تغيري �أ�شعار �لفائدة �إىل �لنظام �مل�شريف يف �لدولة وكانت �أ�شعار �لفائدة 
قيا�شية  �رتفاعات  �شجلت  “�لإيبور”  �لبنوك  بني  بالدرهم  �لتعاملت  على 
جمل�ش  �تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت  �شل�شلة  نتيجة  وذلك   ،8102 خلل �لعام 
وو�شلت  �ل��دولر  على  �لفائدة  زي��ادة  ب�شاأن  �لأمريكي  �لفيدر�يل  �لحتياطي 

�ىل �أربع مر�ت تقريبا.

درهم مبيعات الأ�سلحة يف معر�ش اأبوظبي لل�سيد  مليون   36
•• اأبوظبي-وام:

 175 و  �أل��ف��ا   615 و  مليون   53 �ل�شيد  �أ�شلحة  مبيعات  �إج��م��ايل  بلغ 
يف  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  للمعر�ش  �حلالية  �ل���دورة  خ��لل  دره��م��ا 
�شامل  �لعميد  وق��ال  للمعار�ش.  �لوطني  �أبوظبي  مبركز  فعالياته  ختام 
حمود �لبلو�شي رئي�ش �للجنة �لأمنية �ملنظمة للمعر�ش �إن حجم �ملبيعات 
وموؤ�شر  �أم�ش  فعالياته  �نتهت  �ل��ذي  �ملعر�ش  على  �جلمهور  �إقبال  يعك�ش 
على جناحه، نتيجة للتعاون و�لتن�شيق مع هيئة �لثقافة و�لرت�ث وجمارك 

�أبوظبي و�جلهات �لأمنية �لأخرى.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

للجو  �لإم�������������ار�ت  �حت��������اد  ك�������ش���ف 
�لتح�شري�ت  �كتمال  ع��ن  جيت�شو 
خلل  ح�شوره  لت�شجيل  �ل��لزم��ة 
وت�شليط  للتحدي  �أبوظبي  �أ�شبوع 
�ملميزة  �لريا�شة  هذه  على  �ل�شوء 
م����ن خ�����لل م�������ش���ارك���ة ن��خ��ب��ة من 
م�شتوى  على  �لريا�شيني  �أف�����ش��ل 
جمموعة  وتقام  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة 
�أجندة  �إط����ار  �مل��ث��رية يف  �ل���ن���ز�لت 
�أ�شبوع �أبوظبي للتحدي �لتي ت�شل 
�لقتال  بطولة  �نطلق  مع  ذروتها 
�لنهائي UFC 242 يوم �ل�شبت 

�شبتمرب.  7
بطولة  ت���ق���ام  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم�����ن 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و ع��ل��ى م�����د�ر يومني 
متتاليني �عتبار�ً من �ليوم �لثنني 
حتى  وت�شتمر  �شبتمرب،   2 �ملو�فق 
يوم �لثلثاء يف مركز مارينا مول 

�شت�شهد  حيث  باأبوظبي،  �لتجاري 
لعبني  ثمانية  م�شاركة  �لبطولة 
�إىل جنب  �ل��دول��ة جنباً  �أب��ن��اء  م��ن 
م���ع ث��م��ان��ي��ة لع���ب���ني دول���ي���ني من 
“�جلبل  ومونتينيجرو  �ل��رب�زي��ل، 
و�ل���ي���م���ن،  و�مل������غ������رب،  �لأ�شود”، 
نز�لت  خ��و���ش  ت�شهد  وفل�شطني 
مفعمة بالت�شويق و�حلما�ش �شمن 

فئتي �لوزن �خلفيف و�ملتو�شط.
�لت�شفيات  م���رح���ل���ة  و����ش���ت���ج���ري 
و�ملتو�شط  �خلفيف  �ل��وزن  لنز�لت 
خلل �ليوم �لأول للبطولة �عتبار�ً 
�ل�شاعة  5 م�شاًء حتى  �ل�شاعة  من 
�لنز�لت  ُت��ق��ام  ح��ني  يف   ،  6:30
للبطولة  �لثاين  �ليوم  يف  �لنهائية 
6 م�شاًء وحتى  �ل�شاعة  �بتد�ًء من 
مركز  يف  م�����ش��اء   6:30 �ل�����ش��اع��ة 
بجانب  �ل���ت���ج���اري،  م����ول  م���اري���ن���ا 
باقة من �لعرو�ش �خلا�شة �ملقررة 
خلل يومي �ملناف�شات بني �ل�شاعة 

3 و4:30 م�شاًء.
وقال حممد ح�شني �ملرزوقي مدير 
“متّثل  و�مل��ال��ي��ة:  �ل��ت�����ش��وي��ق  �إد�رة 
ر�ئعًة  فر�شًة  �جلوجيت�شو  بطولة 
ريا�شتنا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط 
�مل�شتويات  ����ش��ت��ع��ر����ش  ج��ان��ب  �إىل 
�ل���رف���ي���ع���ة ل���ل���م���و�ه���ب و�ل���ك���ف���اء�ت 
�لإم����ار�ت����ي����ة و�ل����دول����ي����ة. وي���وؤك���د 
�مل�شتوى �لرفيع للعبني �لقادمني 
م���ن �ل���رب�زي���ل وغ���ريه���ا م���ن بقاع 
�لعامل على �لحرت�م �لكبري �لذي 
حتظى به دول��ة �لإم���ار�ت من قبل 
�لعاملي  ج��ي��ت�����ش��و  �جل�����و  جم���ت���م���ع 

و�ملكانة �لرفيعة �لتي حققتها.
وت�����اب�����ع �مل�������رزوق�������ي: مت����ث����ل ه����ذه 
لأبناء  ج���دي���دًة  ف��ر���ش��ًة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�لإمار�ت من �جل �ختبار قدر�تهم 
�لأ�شماء  �أملع  يف مو�جهة نخبة من 
�لدولية يف �للعبة، وبالن�شبة لنا يف 
�شوف  �لبطولة  تلك  ف���اإن  �لحت���اد 

تكون ج�شر� جديد� للتو��شل بيننا 
م�شتويات  �جل��م��اه��ريل��رف��ع  وب���ني 
�لريا�شة  بهذه  و�لتعريف  �ل��وع��ي 
ب��ني ع��ام��ة �جلمهور و�ل��ع��دي��د من 
�شيتو�فدون  �ل��ذي��ن  �أب��وظ��ب��ي  زو�ر 
فعاليات  حل�����ش��ور  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 

�أ�شبوع �أبوظبي للتحدي«.
وتابع �ملرزوقي: �شت�شاهم �لنز�لت 
�للعبني  وقائمة  �ملرتقبة  �لقوية 
على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  �مل�شاركني 
�لرتويج  يف  �لريا�شة  ه��ذه  �أهمية 
و�ملثالية،  �ل�شحية  �حلياة  لأمناط 
ف�شًل عن تبني قيم نبيلة و�شامية 
كالت�شامح وقبول �لآخر و�لحرت�م 

و�لتو��شع و�لن�شباط.
و���ش��ي�����ش��ارك م��ن �لإم�����ار�ت ك��ل من 
طالب �شالح �لكربي، وحممد علي 
وخالد  �لف�شلي،  وعمر  �ل�شويدي، 
�ل�شحي �شمن فئة �لوزن �خلفيف، 
حممد  م��ن  ك��ل  �شي�شارك  ح��ني  يف 

�لكعبي، و�شعود �حلمادي، وحممد 
�لأمريي، وحممد �لقبي�شي �شمن 
�شت�شهد  و  �مل��ت��و���ش��ط.  �ل�����وزن  ف��ئ��ة 
�ل��ب��ط��ول��ة م�����ش��ارك��ة �أرب��ع��ة لعبني 
فريير�،  جو�شيليو  ه��م  بر�زيليني 
وج��اب��ري��ي��ل ت�����ش��اف��ي��ز، ���ش��م��ن فئة 
ب��ي��ن��م��ا يخو�ش  �مل��ت��و���ش��ط،  �ل�����وزن 
وتياجو  �أر�وج���و،  تالي�شون  من  كل 
بو�شكا�شيو نز�لت �لوزن �خلفيف. 
�شت�شهد  ذل��������ك،  ع���ل���ى  وع�����������لوًة 
عدنان  �ملغربي  م�شاركة  �ملناف�شات 
م����دث����ر، و�مل���ون���ت���ي���ن���ي���ج���ري د�ف�����ور 
م��ارك��وف��ي��ت�����ش ���ش��م��ن ف��ئ��ة �ل����وزن 
للفل�شطيني  بالإ�شافة  �ملتو�شط، 
�شلطان جعرور و�ليمني �شامي بن 
حريز �للذين يوؤكد�ن مب�شاركتهما 
ع��ل��ى ق����وة ح�����ش��ور و�ن��ت�����ش��ار هذه 
�ل�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ل����ري����ا�����ش����ة 

�لأو�شط.
�جلوجيت�شو  ب���ط���ول���ة  وُت����ع����ت����رب 

�ملدرجة  �لفعاليات  �إحدى  �ملرتقبة 
�ل��غ��ن��ي��ة مل��و���ش��م �جلو  يف �لأج����ن����دة 
جيت�شو �جلديد �لذي �أطلقه �حتاد 
قد  وك���ان  للجوجيت�شو.  �لإم����ار�ت 

فعالياته  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م  ��شتهل 
�لدولة  رئي�ش  نائب  كاأ�ش  ببطولة 
�ل�شارقة،  يف  �مل��ا���ش��ي  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم 
م���ع �جلولة  ن�����ش��اط��ه  و���ش��ي��و����ش��ل 

رئي�ش  ك���اأ����ش  ب��ط��ول��ة  م���ن  �لأوىل 
�لدولة و�جلولة �لأوىل من بطولة 
�أم �لإمار�ت لل�شيد�ت يف 6 و 7 من 

�شهر �شبتمرب �جلاري.

•• دبي-الفجر

�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  ��شت�شاف مقر   
موؤخر� ور�شة تعريفية عن بطاقة �إ�شعاد ملوظفي �لنادي 
ب��ه��دف ���ش��رح �لأه����د�ف و�مل��م��ي��ز�ت �خل��ا���ش��ة و�ل�شروط 

و�لأحكام �خلا�شة بالبطاقة.
يف  �لت�شويق  قطاع  رئي�ش  �ل�شام�شي  �شيف  ح�شن  وق��دم 
بطاقة  ع��ن  وقيما  مب�شطا  عر�شا  �إ���ش��ع��اد  بطاقة  جلنة 
�إ�شعاد �لتي متثل �إحدى مبادر�ت �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
لإ���ش��ع��اد �مل��وظ��ف��ني م��ن خ��لل ت��وف��ري �خل�����ش��وم��ات على 

�خلدمات و�ملنتجات 
بالبطاقة   ب��ال��ت��ع��ري��ف  يتعلق  ���ش��رح��ا  �ل�شام�شي  وق���دم 
وت�شنيف  �ل���ش��ت��خ��د�م  و�شلحية  منها  و�مل�شتفيدين 
�لقطاعات وقنو�ت �لت�شويق و�لإعلن و�متياز�ت �لعملء 

و�ملوردين وقنو�ت �لتو��شل و�ل�شروط �لعامة و�إجر�ء�ت 
�لت�شجيل وكافة �لأحكام �إىل جانب �إح�شائيات مهمة.

دبي  ن���ادي  ومنت�شبي  موظفي  م��ن  كبري  ع��دد  وح��ر���ش 
كوكبة  �إىل  �ن�شم  و�ل���ذي  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
�جلهات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة �لتي ت�شتفيد من 
مميز�ت هذ� �مل�شروع �لذي ترعاه �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

دبي على �حل�شور و�ل�شتماع لكل �جلو�نب
�إد�رة نادي  ووج��ه حممد عبد �هلل ح��ارب ع�شو جمل�ش 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �ملدير �لتنفيذي �ل�شكر 
�مل�شروع  دب���ي ع��ل��ى ه���ذ�  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل 
�ملميز�ت  بف�شل  �ملجتمع  حديث  �أ�شحت  �لتي  و�مل��ب��ادرة 
�ل��ب��ط��اق��ة يف  �ل��ت��ي يح�شل عليها ح��ام��ل ه���ذه  �ل��ك��ث��رية 
بال�شر�ء و�ل�شتفادة  �ملتعلقة  �لأم��ور  �لكثري من  ت�شهيل 

من �لتخفي�شات �ملتعددة و�لكثرية.

•• ال�شارقة -الفجر

لد�ئرة  �لتابع  و��شط  �شاحية  جمل�ش  �ختتم 
�ل�شارقة  بحكومة  و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون 
�لقدم  لكرة  �لريا�شية  بطولة  عن  فعالياته 
مبدينة  مقره  يف  �أقامها  و�لتي  �للكرتونية 
�أبناء  م��ن  متناف�شا   44 مب�شاركة  �ل�����ش��ارق��ة 

�أهايل �ملنطقة .
دور  تفعيل  �إط��ار  يف  �لبطولة  تنظيم  وج��رى 
�إجازة  ل�شتثمار  و�لقرى  �ل�شو�حي  جمال�ش 

روح  وتعزيز  �لدر��شي  �لعام  بدء  قبل  �لطلبة 
�ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��اآل��ف ب��ني �أب��ن��اء �ل�����ش��اح��ي��ة يف 

�أجو�ء ريا�شية وتناف�شية مرحة.
وقام جمل�ش �شاحية و��شط من خلل د�ئرة 
�شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى بتقدمي �لدعم من 
خلل توفري �ل�شا�شات و�لأجهزة �لإلكرتونية 
و�خلدمات �لإد�رية لتحقق �لبطولة �أهد�فها 

وتخرج بال�شورة �للئقة  .
و�شهدت �لبطولة مناف�شة كبرية من �مل�شاركني 
و�ل��ذي��ن ب��ل��غ ع��دده��م 44 م�����ش��ارك��ا وذل���ك يف 

جمل�ش  رئي�ش  نائب  �حلمادي  ناجي  ح�شور 
���ش��اح��ي��ة و�����ش���ط و�أع�������ش���اء جم��ل�����ش �شاحية 
و����ش��ط وع���دد م��ن ك���و�در �ل��د�ئ��رة و�ل�شرطة 

�ملجتمعية بالقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة .
لبدء  قو�ئم  يف  �ل�شباب  �مل�شاركني  توزيع  ومت 
�لقاعة  يف  �للكرتونية  �لقدم  كرة  �ملناف�شات 

�ملهياأة من خلل نظام خروج �ملغلوب .
�ل��ب��ط��ول��ة وم���ا حققته م��ن جناح  ن��ه��اي��ة   ويف 
ناجي  قام  حيث  �لفائزين  تتويج  جرى  كبري 
جعفر  عي�شى  �أول  �مل�شاعد  ير�فقه  �حل��م��ادي 

�ملجتمعية  �ل�شرطة  م��ن  �ل��زرع��وين  ع��ب��د�هلل 
�شامل علي  �لأول  باملركز  بالتتويج  حيث حل 
عبد�لعزيز  عبد�هلل  �لثاين  وباملركز  �ملرزوقي 
�أحمد وباملركز �لثالث �إبر�هيم �أحمد �ملطوع .

و�أ���ش��اد ن��اج��ي �حل��م��ادي ن��ائ��ب رئي�ش جمل�ش 
و�أهميتها  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ن��ج��اح  و����ش��ط  �شاحية 
�لتلقي يف  �ل�شباب ومتكينهم من  ل�شتقبال 
�أجو�ء هادفة علوة على حتقيق روؤى ريا�شية 
ب�شكل  �ل��ب��ط��ول��ة  فيها  ���ش��اه��م��ت  و�ج��ت��م��اع��ي��ة 

لفت .

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����ش���ع���ادة حم��م��د  و�ف�����ق 
�حتاد  �إد�رة  رئي�ش جمل�ش  �لدرعي 
�مل�شارعة و�جلودو على خطة �إعد�د 
للجودو  �لأول  �لإم�����ار�ت  منتخب 
�لتي رفعها نا�شر �لتميمي �لأمني 
�لعام للحتاد �أمني �شندوق �لحتاد 
�ملنتخب  م�شرف  ل��ل��ج��ودو  �ل���دويل 
�لأول للجودو ، ��شتعد�د� للم�شاركة 
يف مناف�شات �لن�شخة �حلادية ع�شرة 
من بطولة »�لت�شامح« جر�ند �شلم 
خلل  تقام  �لتي  للجودو  �أبوظبي 
�لفرتة من 24-26 �أكتوبر �ملقبل 
قبل  “�أي  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�نطلقتها”  موعد  من  يوما   52
وق���د ب��ل��غ ع���دد �ل����دول �ل��ت��ي �أكدت 
دولة   40 �أم�����ش   ح��ت��ى  م�شاركتها 
�لقار�ت،بجانب  خم��ت��ل��ف  مت���ث���ل 
ت�شارك  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �ملنتخبات 

�لحتاد  لإ�شرت�تيجية  دعما  لأول 
ت�شجع  �ل����ت����ي  ل����ل����ج����ودو  �ل��������دويل 

�لأعمال �لإن�شانية و�ملجتمعية.

منتخب  �إع��������د�د  خ���ط���ة  وت�����ش��ت��م��ل 
�ملع�شكر  ف��رتة  على  �لأول  �جل���ودو 
وم�شاركة   ، �ل��ق�����ش��ري  �خل����ارج����ي 

�إي��ف��ان يف بطولة �جلائزة  �ل��لع��ب 
�ل����ك����ربى ل���ل���ج���ودو �ل���ت���ي ت���ق���ام يف 
عا�شمة �أوزبك�شتان مدينة ط�شقند 

 22 �إىل   20 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����لل 
ت�شهد  و�ل����ت����ي  �حل������ايل  ���ش��ب��ت��م��رب 
م���ن خمتلف  دول�����ة   76 م�����ش��ارك��ة 

دول �لعامل .
�مل�شارعة  �حت�������اد  رئ���ي�������ش  وه����ن����اأ 
�لياباين  �لحت���اد  رئي�ش  و�جل����ودو 

�لنجاح  على  يا�شوهريو  ياما�شيتا 
�لباهر �لذي حققته بطولة �لعامل 
�أم�ش  م�شاء  �ختتمت  �لتي  للجودو 

ب�شد�رة  �ل���ي���اب���ان  �ح��ت��ف��ظ��ت  وق����د 
�عتذ�ره  ،وج�����دد  �ل���ع���ام  �ل��رتت��ي��ب 
حفل  حل�شور  دعوتهم  تلبيه  لعدم 
تتحقق  �أن  ،�أم���ل  �لبطولة  �فتتاح 
�ل��زي��ارة لح��ق��ا مل��زي��د م��ن �لتعاون 
�لتعاون  لتفاقية  دعما  و�لتن�شيق 
و�ختتم   .. �لحتاديني  بني  �ملوقعة 
م�شيد�  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
�ملجري  رئ��ا���ش��ة  يف  �ل��ث��ق��ة  بتجديد 
م��اري��و���ش ف��اي��زر ل��رئ��ا���ش��ة �لحتاد 
قيادته  ل��ل��ج��ودو، حل�����ش��ن  �ل�����دويل 
لأفكاره  ��شتثمار�  للحتاد  و�إد�رت��ه 
�لر�ئعة �لر�ئدة يف خمتلف �ملجالت 
، وح�شن �ختيارهم للنم�شا لتنظيم 
 2021 يف  للجودو  �لعامل  بطولة 
�ل���ت���ن���وع  م�����ن  ك����ن����وع  م�������ره  لأول 
�لأع�شاء  ل��ل��دول  �لفر�ش  و�أت��اح��ه 
�لبطولت  ت��ل��ك  م��ث��ل  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
�جلغر�يف  للتوزيع  وفقا   ، �لكبرية 

للدول �لأع�شاء .

جمل�ش �ساحية وا�سط يختتم بطولته الريا�سية 
لكرة القدم الإلكرتونية ويتوج الفائزين 

اعتماد خطة اإعداد منتخب الإمارات الأول للجودو« 

ور�سة »اإ�سعاد« تعريفية يف دبي البحري

اجلو جيت�سو يرثي فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي للتحدي
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•• دبي-الفجر

و�لأعمار  �لعد�وؤون من خمتلف �جلن�شيات  بد�أ 
بالتو�فد �إىل حممية �ملرموم �ل�شحر�وية وذلك 
�لأ�شبوعية  �لتح�شريية  �جل��ولت  �نطلق  مع 
ترقباً خلو�ش مناف�شات  �لن�شخة �لثانية ل�شباق 
حتت  ي��ق��ام  �ل����ذي  �ملرموم”  م���ار�ث���ون  “�ألرت� 
مظلة جمل�ش دبي �لريا�شي خلل �لفرتة من 
�مل�شافة  زيادة  مع  �ملقبل،  دي�شمرب   13 �إىل   9
هذ� �لعام �إىل 300 كلم، ليعزز �ل�شباق مكانته 
بو�شفه �أطول �شباق قدرة �شحر�وي يف �لعامل، 
ويقام مب�شاركة نخبة من �لأبطال �ملتخ�ش�شني 
�إىل جانب  �لتحمل  �شباقات  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  يف 
عدد كبري من �لهو�ة �ملقيمني يف �لدولة �لذين 
بالتحديات  مليئة  �أي����ام   5 مل���دة  �شيتناف�شون 
�لفريدة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بطبيعة  و�ل�شتمتاع 
من نوعها للفوز بجو�ئز مالية تبلغ 100 �ألف 

دولر �أمريكي.

حتى  �جلمعة  ي��وم  كل  فجر  من  بد�ية  و�شتقام 
تنطلق  م�شغرة  �شباقات  �ملقبل  نوفمرب   29
�لقدرة” باإ�شر�ف   - �إك��زت  “ل�شت  من منطقة 
تدريب  م��ن��ه��ا  �ل��ه��دف  متخ�ش�شني،  م��درب��ني 
�لعد�ئني �مل�شاركني على طبيعة خو�ش هذ� �لنوع 
بال�شورة  له  �لتح�شري  وكيفية  �ل�شباقات  من 
�لكاملة  �جل��اه��زي��ة  ل��درج��ة  للو�شول  �ملنا�شبة 
�لأطول  �لرئي�ش  لل�شباق  �مل��رت��ق��ب  �مل��وع��د  م��ع 
م���ن ن��وع��ه ب��ال��ع��امل يف �ل�����ش��ح��ر�ء ح��ي��ث متتد 
وعلى  كيلومرت�ً   300 مل�شافة  �ملحرتفني  فئة 
�ملرموم،  د�خ��ل حممية  �أي��ام متو��شلة   5 م��د�ر 
�إىل  �ل�شباق  ي�شمها  فئات   3 م��ن  و�ح���دة  وه��ي 
�ملت�شابقون  فيها  يتناف�ش  �لثانية  �لفئة  جانب  
و�لفئة  متو��شلة،  كيلومرت   110 م�شافة  على 

�لثالثة على م�شافة 50 كيلومرًت�.
�لدعوة  ل��ل�����ش��ب��اق  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ووج���ه���ت 
�ملحطات  هذه  يف  بامل�شاركة  �لر�غبني  للعد�ئني 
�ل��ب��اب جماناً  ف��ت��ح  �شيتم  ح��ي��ث  �ل��ت��ح�����ش��ريي��ة، 

�ملدربني  �أف�شل  نخبة من  �أمامهم، وتخ�شي�ش 
مل�شاركتهم خرب�تهم وتعريفهم بالتحديات �لتي 
تو�جه �لعد�ئني يف هذه �لنوعية من �ل�شباقات، 
�لتحديات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

�لبدنية و�لذهنية.
وثمن �شعادة �شعيد حارب، �أمني عام جمل�ش دبي 
�لتح�شريية  �جل��ولت  ه��ذه  �إط��لق  �لريا�شي، 
�لذي  �لكبري  �لنجاح  “بعد  وق��ال:  �لأ�شبوعية، 
حققته �لن�شخة �لأوىل من �حلدث �لفريد من 
نوعه مب�شارة عد�ئني من د�خل وخارج �جلولة، 
وتدريبهم  �لعد�ئني  بتاأهيل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ف��اإن 
�مل�شاركني  للعد�ئني  ���ش��و�ء  مثالية  فر�شة  تعد 
�ختبار  �أج�����ل  م���ن  �ل���ف���رق  �أو  ف���ردي���ة  ب�������ش���ورة 
قدر�تهم على �جلري د�خل �ل�شحر�ء �خللبة 
قدر�تهم  رفع  على  و�لعمل  �ملرموم،  حممية  يف 
�لبدنية و�لتحمل للو�شول �إىل �لرتكيز �للزم 
ن��وع��ه على  م��ن  �لأق���وى  �لتحدي  ه��ذ�  ملو�جهة 

م�شتوى �لعامل.

•• اأبوظبي-الفجر

حقق منتخبنا �لوطني �لأول لكرة 
�لقدم 6 مكا�شب رئي�شة مع �نتهاء 
وعودته  �ل��ب��ح��ري��ن  يف  م��ع�����ش��ك��ره 
�شباح �أم�ش �إىل �لدولة وذلك قبل 
�لت�شفيات  مناف�شات  يف  �ل��دخ��ول 
كاأ�ش  ملونديال  �مل�شرتكة  �لآ�شيوية 
�آ�شيا  �أمم  2022، وبطولة  �لعامل 

.2023
و�أب������رز ه����ذه �مل��ك��ا���ش��ب ه���ي تعرف 
�مل�����درب �ل��ه��ول��ن��دي م��ارف��ي��ك على 
يعتمد  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ا���ش��ر 
عليها يف �مل�شتقبل من خلل �ختبار 
قدر�ت 27 لعبا من خمتلف �أندية 
ويف  �ليومية  �لتدريبات  يف  �لدولة 
من  كل  �أم��ام  �لوديتني  �لتجربتني 

�لدومنيكان و�شرييلنكا.
وبعيد� عن �لنتائج �لكبرية بالفوز 
نظيفة،  برباعية  �لدومنيكان  على 
�أهد�ف  بخم�شة  �شرييلنكا  وعلى 
م��ق��اب��ل ه���دف و�ح����د، وع���ن فو�رق 

�أن  �إل  �لدويل  و�لت�شنيف  �مل�شتوى 
للطمئنان  ف��ر���ش��ة  ك���ان  �ملع�شكر 
ع��ل��ى ع����ودة ك���ل م���ن ع��ل��ي مبخوت 
�ل��ذي غ��اب ع��ن �ملع�شكر �لأوروب���ي 
وعمر  ب���ه،  خ��ا���ش��ة  لأ���ش��ب��اب  �لأول 
يعاين من  كان  �لذي  عبد�لرحمن 
بالدوري  �ملا�شي  �ملو�شم  �لإ���ش��اب��ة 
�ل�����ش��ع��ودي مم���ا ج��ع��ل��ه ي��ب��ت��ع��د عن 
�لآ�شيوية  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �مل��ن��ت��خ��ب 
�لأخ����رية، وك��ذل��ك �مل��د�ف��ع حمد�ن 
�ل���ك���م���ايل �ل������ذي ك�����ان ب���ع���ي���د� عن 
“�لأبي�ش” خلل �لفرتة �لأخرية 

لأ�شباب فنية.
لت�شكل  ف��ر���ش��ة  �ملع�شكر  ك���ان  ك��م��ا 
منظومة دفاعية جديدة للمنتخب 
كمك�شب ثالث تقوم على 4 عنا�شر 
تلعب لأول مرة مع بع�شها �لبع�ش 
ه����م خ��ل��ي��ف��ة �حل����م����ادي وح���م���د�ن 
و�شامل  ع���ب���ا����ش  وول����ي����د  �ل���ك���م���ايل 
ر��شد �إ�شافة �إىل �أنه فر�شة مثالية 
�أك����ر م��ن لع���ب ي�شتحق  ل��ظ��ه��ور 
�لعتماد عليه يف �مل�شتقبل وو�شعه 

�جلهاز  قبل  من  �لهتمام  ب��وؤرة  يف 
يعقوب  جا�شم  �أبرزهم  ومن  �لفني 
وخليل �إبر�هيم وعلي �شالح وبذلك 

يكون قد حتقق �ملك�شب �لر�بع.
�أما �ملكت�شب �خلام�ش فهو �خلا�ش 
�ل��ق��وة و�ل��ف��اع��ل��ي��ة ملنظومة  ب��ع��ودة 
�لقيام  على  وق��درت��ه  �لو�شط  خ��ط 
�لهجمات  بناء  يف  �حلقيقي  ب��دوره 
و���ش��ن��اع��ة �لأه�����د�ف يف ظ��ل وجود 
كل من عمر عبد �لرحمن وحبيب 
�ل�����ف�����رد�ن وع����ل����ي ����ش���امل���ني وب���ن���در 
�ل�شدر  ي��ث��ل��ج  ومم����ا   ، �لأح���ب���اب���ي 
�أدو�ت  مت��ت��ل��ك  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ل��ك  �أن 
�لفعال يف  و�لهجوم  �ملتقدم  �لدفاع 
من  ك��ل  يجيد  حيث  نف�شه  �ل��وق��ت 
بندر �لأحبابي وعلي �شاملني �لقيام 
ب��الأدو�ر �لدفاعية، ويجيد كل من 
عمر عبد�لرحمن وحبيب �لفرد�ن 

�لقيام بالأدو�ر �لهجومية.
وبالإ�شافة لكل ما �شبق فقد �شهد 
مع�شكر �لبحرين تناغما و�ن�شجاما 
بني خطة لعب �ملدرب مارفيك وبني 

�للعبني حيث  و�إم��ك��ان��ات  ق���در�ت 
عادت �خلطورة �لهجومية و�نتقال 

�لدفاع  م��ن  �شل�شة  بطريقة  �ل��ك��رة 
للهجوم، و�ملبادرة يف �لتقدم للأمام 

وو�شع �ملناف�ش يف موقف رد �لفعل 
ك��ان يحدث يف �حلقبة  ما  بخلف 
�لأخ������رية �ل���ت���ي ك����ان ي��ع��ت��م��د فيها 
“�لأبي�ش” على �لتاأمني �لدفاعي 
مع �ملرتد�ت �ل�شريعة وهي �خلطة 
�ملنتخب  تنا�شب  ل  �أنها  ثبت  �لتي 
وب��ذل��ك ي��ك��ون �لأب��ي�����ش ق��د حقق 

مكت�شبا �شاد�شا.
ويف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق ي���ق���ول �ل����دويل 
�مل���ون���دي���ايل خ���ال���د �إ���ش��م��اع��ي��ل �إن 
ر�شدناها  �لتي  �حلالية  �ملوؤ�شر�ت 
من مع�شكر �لبحرين تعك�ش رغبة 
ت��ول��ي��ف��ة مميزة  م��ارف��ي��ك يف ع��م��ل 
�لن�شج  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  �مل��ن��ت��خ��ب  يف 
و�خلربة مع �لوجوه �ل�شابة �ملميزة 
�ملنتخب  �لذي يحتاجه  �لأمر  وهو 
يف �لوقت �لر�هن، خ�شو�شا يف ظل 
وج��ود �مل��و�ه��ب و���ش��رورة ح�شولها 
عنا�شر  من  �ل�شتفادة  فر�ش  على 
�ملرحلة  م����و�ه����ب  وم�����ن  �خل�������ربة 
�لر�هنة خلفان مبارك وعلي �شالح 

وخليل �إبر�هيم وجا�شم يعقوب.

�ملع�شكر  م���رح���ل���ة  �أن  و�أ�������ش������اف 
قاعدة  ت�شكل  �أن  ميكن  �لبحريني 
ل���لن���ط���لق م��ن��ه��ا ل��ي�����ش��ع �مل����درب 
�لتي  للم�شاكل  �ملنطقية  �حل��ل��ول 
يو�جهها �ملنتخب، وميكن �لقول �أن 
حاليا  �لنت�شار�ت” و�شل  “ جيل 
�لفر�شة  و�أم��ام��ه  �لن�شج،  ملرحلة 
قوية  ب�����ش��م��ة  ل����ي����رتك  �لأخ���������رية 
خ�شو�شا يف �ملونديال، وهذ� �جليل 
هو عمر عبد�لرحمن و�أحمد خليل 
�لفرد�ن  وح��ب��ي��ب  م��ب��خ��وت  وع��ل��ي 
و�إ�����ش����م����اع����ي����ل �حل�����م�����ادي وخ���ال���د 

عي�شى.
و�أكد �أن �لت�شفيات لن تكون �شهلة 
�لثانية  �مل��رح��ل��ت��ني  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
�مل�شتويات  لتقارب  نظر�  و�لثالثة 
�ملرحلتني،  تلك  يف  �ملنتخبات  ب��ني 
�لقاعدة  بناء  من  فلبد  هنا  وم��ن 
يف �ملرحلة �لأوىل وعلج �ل�شلبيات 
�ملرحلة  يف  �ل����دخ����ول  ق���ب���ل  ف��ي��ه��ا 
�ل��ث��ان��ي��ة، ولب����د م���ن �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�أن  مبعنى  ح���ده،  على  مرحلة  ك��ل 

ك���ل مرحلة  ت��خ��ت��ل��ف يف  �لأه������د�ف 
�ملرحلة  ن��ع��ت��رب  �أن  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
قوي  منتخب  بناء  مرحلة  �لأوىل 
�أم����ا يف  �ل��ث��ان��ي��ة،  للمرحلة  ي��ت��اأه��ل 
فيجب  و�لثالثة  �لثانية  �ملرحلتني 
�أن يكون �لهدف فيهما هو �حل�شاد 
من خلل �لتو�شل لأف�شل ت�شكيلة 
و�أف�شل خطة تتنا�شب مع �ملجموعة 
ي�شمن  مبا  �للعبني  من  �ملنتقاه 
خا�شة  وللمونديال  لآ�شيا  �لتاأهل 

�أننا منلك �لقدرة على ذلك.
جدير بالذكر �أن منتخبنا �لوطني 
�ملنامة  م�����ن  �أم�����������ش  ����ش���ب���اح  ع������اد 
و�شيح�شل على فرتة ر�حة ق�شرية 
�لأربعاء  ي��وم  فجر  بعدها  يتوجه 
�ملقبل �إىل كو�لملبور للقاء �ملنتخب 
�جلاري  �شبتمرب   10 يوم  �ملاليزي 
�لت�شفيات  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف 
�مل�شرتكة �شمن �ملجموعة �ل�شابعة 
كل  “�لأبي�ش”  م���ع  ت�����ش��م  �ل���ت���ي 
و�أندوني�شيا  وتايلند  فيتنام  م��ن 

وماليزيا.

البحريني املع�سكر  من  القدم  لكرة  الوطني  ملنتخبنا  مكا�سب   6

يقام حتت مظلة جمل�س دبي الريا�سي

جولت تدريبية اأ�سبوعية ا�ستعدادا ل� »األرتا ماراثون املرموم«
تاأهيل جماين للم�ساركني يف اأطول �سباق يف العامل

•• دبي-الفجر

�لتا�شعة  �ل�شاعة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�ش  يف  و�ل��ري��ا���ش��ة  �مل����ر�أة  جلنة  تنظم 
عمل  ور�شة  �جل��د�ف  ماريوت  بفندق   2019 �شبتمرب   2 �لثنني  �ليوم  �شباح 
�لريا�شية  للألعاب  هند  �ل�شيخة  “دورة  من  �ل�شابعة  �لن�شخة  تفا�شيل  ل�شرح 
�ل�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  تنظم  �لتي  نوعها  من  �لأك��رب  �ل��دورة  لل�شيد�ت”، 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي �لريا�شي، 
وحتت رعاية حرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ش 
بنت  هند  �ل�شيخة  �شمو  “رعاه �هلل”  �لدولة رئي�ش جمل�ش �ل��وزر�ء حاكم دبي 

�أكتوبر   26 �إىل   12 �لفرتة من  �آل مكتوم و�لتي تقام خلل  مكتوم بن جمعة 
.2019

من  بطولة  لكل  و�لتنظيمية  �لفنية  �للو�ئح  �شرح  �لعمل  ور�شة  خ��لل  و�شيتم 
�لبطولت �ملدرجة يف �لن�شخة �ل�شابعة من �ل��دورة، كما �شيتم عر�ش متطلبات 
و��شتف�شار�ت  �أ�شئلة  جميع  على  و�لإج��اب��ة  مف�شل،  ب�شكل  �ل���دورة  يف  �لت�شجيل 
�لأمور  كافة  و�شيتم مناق�شة  و�ملوؤ�ش�شات،  �لدو�ئر  �لن�شائية يف  �للجان  من�شقات 
�أعلنت  قد  �ملنظمة  �للجنة  وكانت  و�للعب.  �مل�شاركة  وكيفية  بالت�شجيل  �ملتعلقة 
�ل�شلة،  ك��رة  هي  ريا�شية  �أل��ع��اب   10 ت�شم  �لتي  �ل���دورة  مناف�شات  برنامج  عن 
�لكرة �لطائرة، �لبولينغ، �شباق �لطريق، �ل�شباحة، �لدر�جات �لهو�ئية، �لري�شة 

�لطائرة، �ل�شطرجن، بالإ�شافة �إىل �للعبتني �جلديدتني �للتني مت �إ�شافتهما �إىل 
�لدورة هذ� �لعام وهما �لكرو�شفيت و�ألعاب �لتحدي. كما حددت �للجنة �ملنظمة 
�ل��دورة، حيث تد�شن  �لربنامج �لزمني وجدول مناف�شات �لن�شخة �ل�شابعة من 
ت�شفيات  وتنطلق  �أكتوبر،   12 �ل�شبت  ي��وم  �ل��دورة  مناف�شات  �لبولينغ  بطولة 
مناف�شات  تليها  �أكتوبر،   13 �لأح��د  ي��وم  �لطائرة  و�ل��ك��رة  �ل�شلة  ك��رة  بطولتي 
�إ�شافتها موؤخر� �إىل فعاليات �لدورة وتقام يوم  �ألعاب �لتحدي �لتي مت  بطولة 
�لثلثاء  يوم  �لطائرة  �لري�شة  بطولة  مناف�شات  وتنطلق  �أكتوبر،   14 �لثنني 
تنطلق مناف�شات بطولة �ل�شطرجن يوم �لأربعاء 16 �أكتوبر.  كما  �أكتوبر،   15
وتقام مناف�شات بطولة �شباق �لطريق يوم �جلمعة 18 �أكتوبر، تليها مناف�شات 

�لدر�جات  �أكتوبر، كما تقام مناف�شات بطولة   19 �ل�شبت  �ل�شباحة يوم  بطولة 
 25 �أكتوبر، وتقام بطولة �لكرو�شفيت يوم �جلمعة   22 �لهو�ئية يوم �لثلثاء 
يوم �خلمي�ش  و�ل�شطرجن  �لطائرة  �لري�شة  بطولتي  مناف�شات  وتختتم  �أكتوبر، 
24 �أكتوبر، كما تختتم مناف�شات بطولتي كرة �ل�شلة و�لكرة �لطائرة يوم �ل�شبت 
�لر�غبات يف �مل�شاركة  جميع  �إىل  �لدعوة  �ملنظمة  �للجنة  ووجهت  �أكتوبر.   26
�لقطاعات  موؤ�ش�شات  منت�شبات  من  �للعبات  من  للدورة  �ل�شابعة  �لن�شخة  يف 
�حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة، �إىل جتهيز �لفرق و�ل�شتعد�د للت�شجيل 
مطلع �شبتمرب �ملقبل، من خلل جتهيز �مل�شتند�ت �خلا�شة بامل�شاركات، و�شيتم 

يف وقت لحق �لإعلن عن منافذ �لت�شجيل �لر�شمية.

االإعالن عن تفا�سيل الت�سجيل يف الن�سخة ال�سابعة من الدورة

ور�سة عمل ل�سرح نظام »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« اليوم 
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الفجر الريا�ضي

•• نورنبريغ-الفجر

4 حكام من  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت��اد  م��ع  بالتعاون  �ل�شيد�ت  ق��دم  ك��رة  تدعم جلنة 
�أمل جمال   ، �لزعابي  �لبلو�شي، خلود  ب�شام، جناة  �آلء  �لن�شائي هن:  �لعن�شر 
نورنبريغ  مدينة  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي  �ملع�شكر  يف  للم�شاركة  حكماً   30 �أ���ش��ل  م��ن 
و�لبدنية  �لفنية  جاهزيتهن  درج��ة  رفع  بهدف  10�أيام  ملدة  وي�شتمر  �لأملانية 
قدم  كرة  لعبة  تطوير  �أهمية  على  حر�شا  وذل��ك  �لتحكيمي  �أد�ئهن  تطوير  و 
�لتي  �لتطويرية  �لرب�مج  من  �لكثري  �لتدريبي  �ملع�شكر  ويت�شمن  �ل�شيد�ت. 
�للياقة  رفع  وتدريبات  بالفيديو،  و�شرح  نظرية  على عقد حما�شر�ت  ت�شتمل 
بالفيديو.  �لقدم و�ختبار�ت  لكرة  �لقو�نني �حلديثة  �لبدنية و حما�شر�ت يف 
و�أ�شادت “�حلكمة” خلود �لزعابي بالدعم �لكبري �لذي حتظى به “�حلكمات” 
من قبل جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت و �حتاد كرة �لقدم وتوفري متطلباتهن يف 
�أ�شا�شاً  �إطار �حلر�ش على تطوير كرة �لقدم �لن�شوية كون �ملر�أة �أ�شبحت ركناً 
فر�ش  �شرورة  على  �لبلو�شي  “�حلكمة” جناة  �شددت  جانبها  من  �للعبة.  يف 
“�حلكمة”  ب��ق��درة  و�لثقة  �مل��ب��اري��ات  �إد�رة  خ��لل  بامللعب  �لقوية  �ل�شخ�شية 

بنف�شها حتى تتمكن من �تخاذ �لقر�ر�ت �ل�شحيحة وتنفيذها يف �مليد�ن.

•• �شوجن جو-الفجر

توج �أمني �ملعت�شم لعب منتخبنا �لوطني للمو�ي تاي �أم�ش بامليد�لية �لف�شية يف مناف�شات بطولة 
جتاوز  قد  �ملعت�شم  وك��ان  �لكورية.  جو  �شوجن  مدينة  يف  �ملقامة  �ملختلطة  �لقتالية  للألعاب  �لعامل 
بطلي �لنيبال و�ململكة �لعربية �ل�شعودية يف ربع �لنهائي ون�شف �لنهائي، وتاأهل للقاء بطل �لعامل 
�لتايلندي مان كوجن �شيب �لذي ��شتفاد من خربته �لطويلة وت�شنيفه �لدويل �ملتقدم وحقق �لفوز 

عليه يف �لنز�ل �لنهائي ليحرز �مليد�لية �لذهبية.

و�شارك �ملعت�شم يف وزن 71 كجم يف �إطار �ل�شتعد�د لبطولة �آ�شيا للمو�ي تاي �لتي �شتقام يف �أبوظبي 
�شهر دي�شمرب �ملقبل. و�أ�شاد طارق �ملهريي ع�شو جمل�ش �إد�رة �لحتاد �ملدير �لتنفيذي بالإجناز �لذي 
حققه �ملعت�شم موؤكد� �أنها �مل�شاركة �لأوىل للإمار�ت يف هذ� �لتحدي �لكبري .. م�شري� �إىل �أن �للعب 
يتطور م�شتو�ه ب�شكل لفت، وميكن �لرهان عليه مع عدد من زملئه �لذين ميلكون م�شتقبل و�عد� 

يف تلك �لريا�شة.
�للعبني  من  بها  �شاركت  �لتي  �لكبرية  �لأ�شماء  �شوء  على  �شعبة  كانت  �لبطولة  �مل��ه��ريي:  وق��ال 

�مل�شنفني عامليا، ونحن �شعد�ء بالإجناز �لذي حققه �أمني �ملعت�شم .

الإمارات حترز ف�سية املواي تاي يف بطولة 
العامل لالألعاب القتالية املختلطة 

�أع��ل��ن ن���ادي م��ون��اك��و ل��ك��رة �لقدم 
�لو�شط  خ�����ط  لع������ب  ������ش����ت����ع����ارة 
ت�شل�شي  م��ن  ب��اك��اي��وك��و  ت��ي��ي��م��وي��ه 
جان-كيفن  و�ملهاجم  �لإنكليزي، 
�لأمل��اين، يف  �أوغ�شتان من ليبزيغ 
�لكولومبي  مهاجمه  يقرتب  وقت 
�إىل  �لنتقال  من  فالكاو  ر�د�م��ي��ل 

نادي غلطة �شر�ي �لرتكي.
و�أورد �لنادي �جلنوبي �ملتوج بطل 
بيان  2017، يف  �لعام  لفرن�شا يف 
باكايوكو  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�����دويل  �أن 
�شبيل  ع��ل��ى  ���ش��ف��وف��ه  �ىل  �ن�����ش��م 
�لإعارة من �لنادي �للندين ملو�شم 

و�حد، مع خيار �ل�شر�ء �لنهائي.
�ل��ن��ادي ع��ن باكايوكو  ب��ي��ان  ون��ق��ل 
�ىل  للعودة  ج��د�  �شعيد  “�أنا  قوله 
موناكو، �لنادي �لذي �حتفظ معه 

بذكريات ر�ئعة«.
و�أم�شى �للعب �لبالغ 25 عاما، 
توجت  موناكو  مع  مو��شم  ثلثة 
 2017-2016 ل��ق��ب  ب����اإح����ر�ز 
�لذي كان �لأول لفريق �لإمارة يف 
عاما.   17 �لدوري �لفرن�شي منذ 
وبنهاية �ملو�شم �ملذكور، �نتقل �ىل 
قيمتها  ق���درت  �شفقة  يف  ت�شل�شي 
ب�45 مليون يورو و�شملت توقيعه 

عقد� خلم�شة �أعو�م.
و�حد�  مو�شما  باكايوكو  و�أم�شى 
م���ع ت�����ش��ل�����ش��ي خ���ا����ش خ���لل���ه 43 
قبل  �مل�شابقات،  خمتلف  يف  مبار�ة 
�أن تتم �إعارته �ىل ميلن �لإيطايل 
عن  د�ف��ع  حيث  �ملا�شي،  �ملو�شم  يف 

�ألو�نه يف 42 مبار�ة.
�لفرن�شي  �ل���ن���ادي  �أك����د  ب��ي��ان  ويف 
عاما(   22( �أوغ�����ش��ت��ان  �ن�����ش��م��ام 
�لإع����ارة  �شبيل  ع��ل��ى  �شفوفه  �ىل 
من ليبزيغ ملو�شم و�حد مع خيار 

�ل�شر�ء.
ون��ق��ل �ل��ب��ي��ان ع��ن �ل��لع��ب قوله 
“هذ� حتٍد جديد �أرغب يف خو�شه  
�أنني  �إظ��ه��ار  يف  كبرية  رغبة  ل��دي 
�لت�شكيلة  �ىل  �لإ�شافة  على  ق��ادر 
ع���ل���ى حتقيق  �ل�����ن�����ادي  مل�������ش���اع���دة 

�أهد�فه«.
وياأتي �ن�شمام �ملهاجم �لذي خا�ش 
�لأمل���اين  �ل��ن��ادي  م��ع  م��ب��ار�ة   70
بعد  ه���دف���ا   20 خ��لل��ه��ا  ���ش��ج��ل 
�شيف  يف  �شفوفه  �ىل  �ن�شمامه 
�لعام 2017 �آتيا من باري�ش �شان 
جرمان �لفرن�شي، مع قرب رحيل 
�مل��ه��اج��م �ل��ك��ول��وم��ب��ي ف��ال��ك��او �ىل 

�شفوف غلطة �شر�ي.
و�أعلن حامل لقب �لدوري �لرتكي 
ر�شمية  مفاو�شات  “بد�أت  بيان  يف 
ب�شاأن  موناكو  ون��ادي  �للعب  مع 
�نتقال �ملحرتف ر�د�ميل فالكاو”، 
وذلك ع�شية �إقفال باب �لنتقالت 
�ل�����ش��ي��ف��ي��ة يف �ل���ك���رة �لأوروب����ي����ة 

�لثنني.
�جلنوبي  �ل��ن��ادي  يف  م�شدر  و�أك���د 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ش ب��ر���ش �لأح����د، �أن 
�ل�شفر �ىل  �أج���ازت للعب  �إد�رت���ه 
�ىل  �نتقاله  �شفقة  لمت��ام  تركيا 
�ملتوقع  م��ن  ح��ي��ث  ����ش���ر�ي،  غلطة 
�ملقبلة  �ل�����ش��اع��ات  يف  ي��خ�����ش��ع  �أن 
يوقع  �أن  ق��ب��ل  �ل��ط��ب��ي  ل��ل��ف��ح�����ش 
ن�����ادي مدينة  ع���ق���د� م���ع  ر���ش��م��ي��ا 

��شطنبول.
�لبالغ  �ل����دويل  �مل��ه��اج��م  وي��رت��ب��ط 
م���ن �ل��ع��م��ر 33 ع���ام���ا ب��ع��ق��د مع 
�ل�����ن�����ادي �ل���ف���رن�������ش���ي ب��ع��ق��د حتى 
وت�شري   .2020 حزير�ن-يونيو 
�لتقارير �ىل �أنه تو�شل �ىل �تفاق 
للتوقيع  �ل�شخ�شية  �ل��ب��ن��ود  على 
مع �لنادي �لرتكي عقد� حتى عام 

.2022
ومل يتمكن �للعب من خو�ش �أي 
مبار�ة بعد مع فريقه �حلايل هذ� 
�ملو�شم يف �لدوري �لفرن�شي ب�شبب 

م�شتوى  على  منها  يعاين  �إ�شابة 
�لكاحل.

“ليكيب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أ�������ش������ارت 
�لفرن�شية �ىل �أن موناكو �شيح�شل 
�أقل  مبلغ  على  فالكاو  �نتقال  من 
مم��ا ك���ان ي��رغ��ب )���ش��ب��ع��ة مليني 
يورو(، لكن �لتفاق �شي�شمل حو�فز 
ت�شب يف �شالح �لطرف �لفرن�شي، 
ل�شيما جلهة �حل�شول على ن�شبة 
ناٍد  �ىل  له  �نتقال  �أي  من عائد�ت 

�آخر بعد غلطة �شر�ي.
موناكو  قيادة  �شارة  فالكاو  وحمل 
وخ���ا����ش م��ع��ه 108 م��ب��اري��ات يف 
خللها  �شجل  �لفرن�شي  �ل���دوري 
�ىل  �أع��ري  ب��اأن��ه  علما  ه��دف��ا،   65
مان�ش�شرت  هما  �نكليزيني  ناديني 
 )2015-2014( ي���ون���اي���ت���د 
وت�شل�شي )2015-2016(، من 
نف�شه  ف��ر���ش  م��ن  يتمكن  �أن  دون 
ك���اأح���د �ل��لع��ب��ني �لأ���ش��ا���ش��ي��ني يف 

�لدوري �ملمتاز.

موناكو ي�ستعري باكايوكو واأوغ�ستان وميهد لرحيل فالكاو 

تلقى �ملدرب �لأملاين يورغن كلوب �شربة موجعة، بعد 
�لأزمة �لتي حدثت يف مبار�ة ليفربول �أمام برينلي، يف 

�لدوري �لإجنليزي. 
�أثناء  م��اين  �شاديو  �ل�شنغايل  �لنجم  �ع��رت����ش  ج��اء 
عن  ليك�شف  �ل��ث��اين،  �ل�شوط  يف  �مللعب  م��ن  خ��روج��ه 
�مل�شري  �لنجم  وب��ني  بينه  �ل��ع��لق��ة  ف��ج��وة يف  وج���ود 
حم��م��د ���ش��لح، ح��ي��ث �أب����دى م���اين غ�شبه م��ن عدم 

تعاون �شلح معه.
�أم����ام منعطف ���ش��ع��ب، رغم  �مل����درب ك��ل��وب  و���ش��ي��ك��ون 
ترتيب  لئحة  بت�شدر  “�لريدز”  ل�  �ملثالية  �لبد�ية 
�ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي ب��ال��ع��لم��ة �ل��ك��ام��ل��ة و�ل���ف���وز يف 
�ل�شوبر  كاأ�ش  بلقب  �لتتويج  جانب  �إىل  مباريات،   4

�لأوروبي، ولكن �خللفات بني �للعبني قد ت�شرب 
م�شرية �لفريق يف مقتل، حيث �أكد �ملدرب �لأملاين 
غ��رف��ة ملب�ش  د�خ���ل  �لأزم����ة  م��ع  �شيتعامل  �أن���ه 

�لفريق.
�لتي تتناول  �مل��رة �لأوىل  ول تعد هذه 
�لربيطانية  �لإع����لم  و���ش��ائ��ل  فيها 

وجود عدم تو�فق بني �شاديو ماين 

وحممد �شلح، حيث �أن �لنجم �مل�شري منذ �ن�شمامه 
�إىل ل��ي��ف��رب��ول يف �مل��و���ش��م ق��ب��ل �مل��ا���ش��ي، ج���اء وخطف 
�ن�شم  ك��ان قد  �ل��ذي  �ل�شنغايل  �لأن��ظ��ار عن �للعب 
2017 وح�شل على مكانة كبرية  “�لريدز” يف  �إىل 

يف قلوب �مل�شجعني قبل �أن يت�شدر �شلح �مل�شهد.
�لتناف�ش  ب�شبب  �ملا�شي،  �ملو�شم  يف  �لإث���ارة  و�رتفعت 
�لكبري بني �لثنائي على �شد�رة هد�يف ليفربول، حيث 
ح�شل بالت�شاوي على لقب هد�ف �لدوري �لإجنليزي، 
بال�شرت�ك مع �لغابوين �أوباميانغ، خا�شة �أن و�شائل 

�لإعلم �أكدت وجود خلفات وغرية بني �للعبني.
�ملو�شم  يف  �مل�شاكل  ه��ذه  على  �لتغلب  يف  كلوب  وجن��ح 
يت�شبب  ق��د  جم���دد�ً  تكر�رها  ولكن  �ملا�شي، 
�لفريق،  يف  �نق�شام  ح��دوث  يف 
ويوؤثر على نتائج “�لريدز”، 
�إىل  ب���ح���اج���ة  ي���ج���ع���ل���ه  م�����ا 
�ل��ت��دخ��ل ���ش��ري��ع��اً ق��ب��ل �أن 

تتفاقم �لأزمة.

خطة كلوب لل�سيطرة على مهاجمي ليفربول

•• كلباء-الفجر

�لإثارة  �أن  �إل   .. برغم غياب �للعبني �لدوليني 
كانت حا�شرة يف �جلولة �لثانية من كاأ�ش �خلليج 
مباريات،   6 يف  ه��دف��ا   24 �شهدت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي 

مبعدل 4 �أهد�ف لكل مبار�ة.
�أهد�فا  �لأغ���زر  ه��ي  �لو�شل وحتا  م��ب��ار�ة  وك��ان��ت 
و�لأكر �إثارة ومتعة حيث �نتهت بنتيجة 4 - 3 
�لنتيجة معلقة حتى  تلك  �لو�شل وظلت  ل�شالح 
يف  ليما  دي  فابيو  ��شتغله  �ل��ذي  �ل�شائع  �ل��وق��ت 

ترجيح كفة �لو�شل مبجهود فردي مميز.
�مل���ب���ار�ة �مل��ث��رية �ل��ث��ان��ي��ة ك��ان��ت �ل��ت��ي ج��م��ع��ت بني 
�لظفرة  فيها  تقدم  و�لتي  و�لظفرة  كلباء  �حت��اد 
�أ���ش��ح��اب �لأر������ش ب��ه��دف��ني ق��ب��ل �أن يقل�ش  ع��ل��ى 
ينهي  ث��م   35 �لدقيقة  يف  كلباء  �حت��اد  �لنتيجة 
�لثاين  �لهدف  �لأول متعادل عن طريق  �ل�شوط 
حتى  معلقة  �لنتيجة  وت��ب��ق��ى   .43 �ل��دق��ي��ق��ة  يف 
متكن �للعب جو�و بيدرو يف ت�شجيل هدف �لفوز 

للظفرة يف �لدقيقة 78 من �للقاء.
ومن �أبرز �مل�شاهد يف تلك �ملبار�ة �أن �لهدف �لثاين 

�لظفرة  حار�ش  فيه  �لأل��ع��اب  �شانع  ك��ان  للظفرة 
خ��ال��د �ل�����ش��ن��اين �ل���ذي م���رر ك���رة ط��ول��ي��ة �شريعة 
جل���و�و ب��ي��درو م��ن �خل��ل��ف ل��لأم��ام جعلته ينفرد 

تقريبا ويدخل وي�شجل �لكرة.
�لأهلي  و�شباب  و�ل�شارقة  �ل��وح��دة  م��ب��ار�ت��ي  ويف 
و�جلزيرة كان �لقا�شم �مل�شرتك هو تاألق �للعبني 

�ملو�طنني �ل�شباب .
للقاء هو عبد �هلل  �لأول  �لنجم  �لأوىل كان  ففي 
�أنور من �لوحدة �لذي �شجل” هاتريك” ليت�شدر 
ت��ل��ك �لبطولة  �ل��ه��د�ف��ني يف  ت��رت��ي��ب  ب���ه ج����دول 
بر�شيد 5 �أهد�ف، وتقا�شم معه �لنجوميه زميله 
ي��ح��ي��ي �ل��غ�����ش��اين �ل����ذي ���ش��ن��ع ه��دف��ا و���ش��دد كرة 
�أخ��رى يف �لقائم كا�شدت تزيد من غلة �لأهد�ف 

لفريقه.
�ل�شارقة  ك���ان حم��م��د خ��ل��ف��ان لع���ب  �مل��ق��اب��ل  ويف 
رقما �شعبا يف �للقاء وقدم جمهود� مميز� توجه 
ب��ال��ه��دف �ل��وح��ي��د �ل���ذي �شجله ل��ف��ري��ق��ه. �أم���ا يف 
مبار�ة �شباب �لأهلي و�جلزيرة فقد ت�شدر �مل�شهد 
كان  حيث  جمعة  حممد  �ل�شاعد  �لأه��ل��ي  لع��ب 
تاأثري� بني كل عنا�شر فريقه لأن��ه �شنع  �لأك��ر 

�لقائم  يف  و���ش��دد  �ل��ث��اين  و���ش��ج��ل  �لأول  �ل��ه��دف 
بالدقيقة 89 من �للقاء.

�جلولة  بنف�ش  �لفجرية  م��ع  عجمان  م��ب��ار�ة  ويف 
وتقا�شم  �ملوقف،  �شيد  هو  �لإيجابي  �لتعادل  كان 

�لفريقان �ل�شيطرة و�لتميز بني �ل�شوطني.
فكان �لأول يف جممله ل�شالح �لفجرية، و�لثاين 
فريناندو  للفجرية  و���ش��ج��ل  ع��ج��م��ان،  ���ش��ال��ح  يف 
جابريل وجوناثان بيتي�ش، ولعجمان وليام �و�شو 
يف حني كان �لهدف �لر�بع بالنري�ن �ل�شديقة عن 
فريقه،  �شباك  يف  �شالح  �هلل  عبد  �مل��د�ف��ع  طريق 
بعد  ر�ئعة  رميونتاد�  نفذ  �أن��ه  لعجمان  ويح�شب 
�لتاأخر بهدفني، وكان قريبا من �لفوز يف �ل�شوط 

�لثاين حيث �أهدر �لعديد من �لفر�ش �ل�شهلة.
بالتعادل  �لن�شر وخورفكان  وبرغم خروج مبار�ة 
كان  خ��ورف��ك��ان  لع��ب  حديد  فهد  �أن  �إل  �ل�شلبي 
�لتميز  منظومة  ليكمل  �للقاء  يف  �ل��وج��وه  �أب���رز 
�جلولة،  تلك  يف  �ملو�طنون  لعبونا  �شنعها  �لتي 
وي�����ش��ه��م يف ح�����ش��ول ف��ري��ق��ه ع��ل��ى �أول ن��ق��ط��ة يف 
تاأهله  بعد  �لأ���ش��و�ء  مب�شابقات  �جلديد  مو�شمه 

من �لدرجة �لأوىل �ملو�شم �ملا�شي.

غزارة تهديفية باجلولة الثانية من كاأ�ش اخلليج العربي

يرى جنم و�شط ريال مدريد �لإ�شباين، �لأملاين �لدويل توين كرو�ش، �أن منتخب 
بلده لي�ش من بني �ملر�شحني للفوز بلقب يورو 2020، رغم �لبد�ية �ملثالية يف 
�ملجموعة �لثالثة من �لت�شفيات �ملوؤهلة للبطولة �لأوروبية. وقال توين كرو�ش 
يف ت�شريحات ل�شحيفة فيلت �أم �شونتاغ �لأملانية، �أم�ش: “ينق�شنا �شيٌء ما لكي 
ب�شكل  ن�شري  �أننا  �أعتقد  “لكني  و�أ���ش��اف:  �لبطولة«.  يف  �ملر�شحني  �أح��د  نكون 
جيد منذ كاأ�ش �لعامل«. ويعتقد كرو�ش �أن �ملنتخب �لأملاين بات �أكر قوة منذ 
مونديال رو�شيا 2018، بعد �خلروج �ملحبط من دور �ملجموعات. و�أ�شار: “�أرى 
�أننا �أ�شبحنا �أف�شل مما كنا عليه قبل كاأ�ش �لعامل«. و�ختتم: “لدي �شعور جيد 
لتثبيت  حاجة  يف  لزلنا  �أننا  �أدرك  �أي�شاً  لكنني  �ملقبلة،  �لبطولة  ب�شاأن  للغاية 

�أقد�منا �أكر هذ� �لعام«. 

كرو�ش: اأملانيا لن تفوز بلقب يورو 2020

�ملدير  زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�شي  �أثارت ت�شريحات 
�لفني لريال مدريد قبل �شاعات من غلق “�ملريكاتو” 
�أو  ق��ن��ب��ل��ة  دوي  ن�����ش��م��ع  “رمبا  �لث����ن����ني،  �ل�����ش��ي��ن��ي 

�مللكي  �لنادي  جماهري  ف�شول  قنبلتني”، 
�لتي متني �لنف�ش بالتعاقد جنم قادر 

ع��ل��ى �ن��ت�����ش��ال �ل���ري���ال م���ن كبوتة 
كري�شتيانو  رحيل  خلفها  �لتي 

رونالدو.
قد  م��دري��د  ري���ال  �إد�رة  �أن  ومب���ا 
�ملا�شية  �لأي��������ام  يف  ����ش��ت��ب��ع��دت 

نيمار  �ل���رب�زي���ل���ي  �ن�����ش��م��ام 
�إىل   ���ش��ي��ل��ف��ا  د� 

هذه  ح��ت��ى  �لأم����ور  �أن  �إل  برنابيو”،  “�شانتياغو 
�أي�شا  �ملتوقع  من  و�شار  تاأكيدها،  ميكن  ل  �للحظة 
بعدما  �شيما  ل  للريال،  �شفوف  �إىل  نيمار  �ن�شمام 
ب��اري�����ش ���ش��ان جرمان  �مل��ف��او���ش��ات ب��ني ن��ادي��ه  ف�شلت 
ونادي بر�شلونة �لذي يريد ��شتعادة نيمار �إىل 

�شفوفه.
�ملدرب  �أن  �أوروبية  �إع��لم  و�شائل  و��شتنتجت 
زيد�ن رمبا يق�شد ب�”�لقنبلة” �لإعلن عن 
�شفقة �شم لعب خط �لو�شط �لفرن�شي بول 

بوغبا من �شفوف مان�ش�شرت يونايتد.
�أن  �لربيطانية  “مريور”  �شحيفة  وذك���رت 
�لنجم �لفرن�شي �شيقاوم حماولت مان�ش�شرت 
يونايتد لإقناعه بتوقيع عقد جديد يف 
�إىل ريال  �نتقاله  حماولة لتاأمني 

مدريد.
مان�ش�شرت  �إد�رة  �أن  �لرغم  وعلى 
ي��ون��اي��ت��د مل ت��ت��ع��اق��د م��ع لعب 
لبوغبا،  ب��دي��ل  و���ش��ط  خ��ط 
فاإن زيد�ن ل يز�ل ياأمل �أن 
ينجح ري��ال م��دري��د يف �شم 

مو�طنه بوغبا.
تعر�ش  �ل��لع��ب  �أن  خا�شة 
خ���لل �لأ���ش��اب��ي��ع �لأخ����رية 
لبع�ش �لأحد�ث �لعدو�نية، 
وه��و م��ا ك��ان و��شحا حني 
ق����ام����ت ج���م���اه���ري ن���ادي���ه 
عن�شرية  �شتائم  بتوجيه 
�إل����ي����ه ب���ع���دم���ا �أخ����ف����ق يف 
ت�����ش��دي��د ����ش���رب���ة ج����ز�ء 
يف �مل��ب��ار�ة �ل��ت��ي جمعت 
ب�����ني ف����ري����ق����ه وف����ري����ق 

وولفرهامبتون.
بوغبا،  ���ش��ف��ق��ة  ولإمت�������ام 
يتعني على ريال مدريد دفع 

حو�يل 170 مليون يورو.

زيدان و»القنبلة املدوية«.. 
من هو مفاجاأة ريال مدريد؟ 

»حكمات« يف مع�سكر احلكام الواعدين باأملانيا
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ربحت مليون جنيه ا�سرتليني وترف�ش ترك عملها
�إىل  و�شلت  �ليان�شيب  يف  ك��ربى  ج��ائ��زة  بريطانية  �شيدة  ربحت 
من  �ل��رغ��م  وعلى  دولر(،  مليون   1.4( ��شرتليني  جنيه  مليون 

ذلك، مل ترغب بالتخلي عن عملها. 
وكان �حلظ قد منح روث برين )40 عاماً( �جلائزة قبل 5 �شنو�ت، 
لكنها كانت تع�شق عملها كقابلة، لدرجة �أنها مل ترتكه حتى �لآن، 
على عك�ش ما يفعله �لكثريون، عندما تهبط عليهم ثروة مفاجئة. 
�أحبه  ما  فعل  على  ق��ادرة  �أك��ون  لأن  حمظوظة  “�أنا  روث  وتقول 
�أتخلى  مل��اذ�  �حللم.  �أعي�ش  �أن��ا  ذل��ك.  مقابل  �أم���و�ل  على  و�أح�شل 
عنه؟«. �إل �أن روث خف�شت من عدد �ل�شاعات �لتي �عتادت �أن تعمل 
خللها، حتى تتمكن من ق�شاء �ملزيد من �لوقت مع �بنتها لو�شي 
�لبالغة من �لعمر 16 عاماً، و��شتفادت �أي�شاً من �جلائزة لتعي�ش 
حياة مرتفة دون �أن تخ�شر عملها. و��شتثمرت روث �أي�شاً يف تعليم 
�بنتها عن طريق �إر�شالها �إىل مدر�شة خا�شة، لكنها ل تز�ل تعي�ش 
يف نف�ش �ملنزل �ملكون من ثلث غرف. وقبل فوزها باليان�شيب، مل 
ت�شافر روث �لتي كانت تخ�شى �لطري�ن خارج �لبلد، لكن �جلائزة 
منحتها فر�شة �ل�شفر مع �بنتها �إىل �لعديد من �لبلد�ن، بح�شب 

�شحيفة مريور �لربيطانية.

ا�سرتى بيتكوين ب� 1000 دولر.. وميلك الآن 4 مليون
بعد  �ل��ع��امل،  يف  بيتكوين  مليونري  �أ�شغر  فينمان  �إي��ري��ك  �أ�شبح 
�إىل  12 عاماً،  1000 دولر عندما كان بعمر  �أن منت ثروته من 
�أكر من 4.5 مليون دولر بعمر 20 عام. و��شرتى �إيريك 100 
1000 دولر، عندما  2011، مببلغ ل يزيد عن  بيتكوين يف عام 
وخلل  دولر،  و12   10 ب��ني  ت����رت�وح  بيتكوين  ك��ل  قيمة  ك��ان��ت 
8 ���ش��ن��و�ت ف��ق��ط، ب��ات ميلك �مل��لي��ني م��ن خ��لل ه��ذ� �ل�شتثمار 
�لب�شيط. ن�شاأ فينمان يف بو�شت فولز، وهي بلدة �شغرية خارج كور 
ديل �ألني، بولية �أيد�هو �لأمريكية، وتعرف على �لبيتكوين للمرة 
�حتجاجات  يف  �شقيقه  برفقة  ك��ان  عندما   ،2008 ع��ام  يف  �لأوىل 
�أعقبت �لأزمة �ملالية �لعاملية. وبينما كان فينمان و�شقيقه يهربان 
من �ل�شرطة، �شاهد رجًل يرتدي قمي�شاً عليه �شعار �لبيتكوين، 
“هذه عملة م�شفرة، �شت�شع  �لرجل  �ل�شعار، فرد  و�شاأله عن هذ� 

حد�ً لوول �شرتيت و�لف�شاد وكل �شيء �شيء يف عامل �ملال«.
وبعد هذه �حلادثة، �أخذ فينمان على عاتقه �لتعرف على مفهوم 
�لبيتكوين، وقرر �أن ي�شتثمر فيها، و��شتخدم 1000 دولر ح�شل 

عليها من جدته ل�شر�ء 100 بيتكوين.
ويف �شن 15، باع فينمان بيتكوين بقيمة 100 �ألف دولر، و�أ�ش�ش 
مع  �لرهان  ورب��ح  �ملدر�شة،  عن  ينقطع  �أن  قبل  �خلا�شة،  �شركته 
 18 بعمر  �للذين عار�شا هذه �خلطوة، لي�شبح مليونري�ً  و�لديه 

�شنة، بح�شب �شحيفة بيزن�ش �إن�شايدر.

»قمي�سا بدل من املال«.. هدية جنم مل�سرد 
�أحد  ميندي،  بنيامني  �لإجنليزي  �شتي  مان�ش�شرت  لع��ب  �أه��دى 
يهم  �لفرن�شي  �ملد�فع  ك��ان  بينما  �ل�شارع،  يف  م�شرد  �إىل  قم�شانه 

مبغادرة �أحد مطاعم مان�ش�شرت.
وذكرت �شحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، �أن ميندي )25 عاما( 
كان يف مطعم ميلكه �للعب �لإجنليزي �ملعتزل ريو فرديناند، يف 

و�شط مدينة مان�ش�شرت، م�شاء �خلمي�ش لتناول �لع�شاء.
�شيارته م�شرد  �ملطعم، �عرت�ش طريق  خ��روج ميندي من  ول��دى 
�لذي  �ملد�فع  و�لتفت  �لنقود.  بع�ش  �لذي طلب منه  يبدو م�شنا، 
يلعب يف �شفوف مان�ش�شرت �شيتي منذ 2017 �إىل �مل�شرد، و�أوقف 

�شيارته لإجر�ء “درد�شة” معه و�أعطاه �أحد قم�شانه.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�ست�سفى ي�سنع اأكرب جبرية عظمية 
�شجل م�شت�شفى �أمريكي يف مدينة �شيكاغو رقماً قيا�شياً عاملياً جديد�ً، دخل به مو�شوعة غيني�ش، بعدما قام فريق 

من �لأطباء �ملخت�شني باأمر��ش �لعظام، ب�شناعة �أكرب جبرية عظمية يف �لعامل. 
وو�شل طول �جلبرية �لعملقة �إىل ما يقارب 12 قدماً �أي ما يعادل 3.6 مرت�، يف حني بلغ عر�شها 5 �أقد�م �أي ما 

يعادل 1.5 مرت.
�جلبرية  ه��ذه  �شناعة  ور�ء  من  �لهدف  �إن  �لفقري،  و�لعمود  �لعظام  جلر�حة  نورث�شور  م�شت�شفى  �إد�رة  وقالت 

�ل�شخمة، هو رفع م�شتوى �لوعي لدى �لنا�ش حول �شحة �لعظام و�ملفا�شل. 
ودخلت �جلبرية �لعظمية مو�شوعة غيني�ش للأرقام �لقيا�شية كاأكرب جبرية مت �شنعها على �لإطلق على م�شتوى 

�لعامل. 
للتوقيع  �شكوكي،  �أورك��ارد، يف منطقة  �أول��د  وي�شتفيلد  �إىل مركز  �ملدينة  �مل�شت�شفى دعت مو�طني  �إد�رة  باأن  يذكر 

باأ�شمائهم على �جلبرية، بح�شب ما ورد يف موقع “يو بي �آي” �لإلكرتوين. 
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ملجاأ يعالج حيوانات اأ�سيبت يف حرائق الأمازون
لإ�شابات  تعر�شت  �لتي  �حل��ي��و�ن��ات  م��ن  ع��دد�  بوليفيا  يف  ملجاأ  ��شتقبل 

متفاوتة �خلطورة �إثر �حلر�ئق �لتي �ندلعت يف غابات �لأمازون.
ووف��ق ما ر�شده مقطع فيديو، جرى ت�شويره �لأرب��ع��اء، ف��اإن �مللجاأ ي�شم 
�لناجمني  باللهيب و�لدخان  تاأثرت  �لتي  �أ�شنافا خمتلفة من �حليو�نات، 

عن �حلر�ئق �لتي وقعت موؤخر� يف �لأمازون.
وهي  �مللجاأ،  يف  بيطرية  طبيبة  دور�دو،  �شي�شيليا  �أي�شا  �لفيديو  ويظهر 
�ملدرع  وح��ي��و�ن  �لببغاء  مثل  وتطعمها،  �حل��ي��و�ن��ات  بع�ش  ج���ر�ح  ت���د�وي 
مع  بنف�شه  ذهب  مور�لي�ش  �إيفو  �لبوليفي  �لرئي�ش  وك��ان  )�لأرماديللو(. 

فريق لإخماد �حلر�ئق، يف �جلزء �لبوليفي من غابات �لأمازون.
وتو�شف غابات �لأمازون بكونها “رئة �لأر�ش”، �إذ تبلغ م�شاحتها نحو 5.5 
مليون كيلو مرت مربع، وتعدُّ �أحد �لأماكن �ملهمة ملو�جهة ظاهرة �لحتبا�ش 
�حلر�ري. وت�شم �لأمازون عدد� قيا�شيا من �حل�شر�ت و�لعناكب و�لزو�حف 

و�لربمائيات و �لطيور و�لثدييات.

حتذير من »احل�سي�ش« يف ال�سجائر الإلكرتونية
عدم  �إىل  منهم  �ل�شباب  خ�شو�شا  �لأمريكيني،  �ل�شحية،  �ل�شلطات  دع��ت 
��شتخد�م مكونات يتم �شر�وؤها من �ل�شارع، بدء� من �حل�شي�شة، يف �ل�شجائر 
�لإلكرتونية، ب�شبب �أمر��ش رئوية غام�شة مرتبطة على �لأرجح بتدخني 

هذه �ل�شجائر.
وبلغ عدد �لأ�شخا�ش �لذين يعانون هذه �لأمر��ش �لرئوية �خلطرية 215 
و�لوقاية  �لأمر��ش  مر�قبة  مر�كز  �أعلنت  ما  على  �أمريكية،  ولية   25 يف 

منها )�شي دي �شي( . وقد �ُشجلت وفاة �لأ�شبوع �ملا�شي.
بهذه  ت�شبب  م��ع��ني  م��ن��ت��ج  �أو  جت��اري��ة  ع��لم��ة  �أي  �مل��ح��ق��ق��ون  ي��ح��دد  ومل 
�لأمر��ش، �لتي تتجلى من خلل حالت �شعال و�شيق يف �لتنف�ش، و�آلم يف 

�ل�شدر، و�أي�شا تقيوؤ �أو �إ�شهال يف بع�ش �حلالت.
�حل�شي�شة. حتوي  مو�د  ��شتخدمو�  �ملر�شى  كان  لكن يف “حالت كثرية”، 

�شر�ء  عدم  �إىل  �لإلكرتونية  �ل�شجائر  مدخني  �ل�شحية  �ل�شلطات  ودع��ت 
هيدرو  رباعي  حت��وي  �لتي  تلك  خ�شو�شا  �ل�شارع،  من  �شو�ئل  �أو  �شو�حن 

كانابينول، وهي �ملادة ذ�ت �لتاأثري �لنف�شاين يف �حل�شي�شة.
“�شي دي �شي” ووكالة �لأغذية و�لأدوي��ة �لأمريكية )�أف  وح��ذرت مر�كز 
�ل�شجائر  �ملنتجات �ملوجودة يف  “عدم تعديل  �إيه( يف بيان من �شرورة  دي 

�لإلكرتونية، �أو �إ�شافة مو�د مل تدرجها �جلهة �مل�شنعة«.
وذكرت �ل�شلطات �ل�شحية باأنه “ب�شرف �لنظر عن �لتحقيق �جلاري، يجب 
�أل ُت�شتخدم منتجات �ل�شجائر �لإلكرتونية من �ل�شغار و�لبالغني �ل�شباب 

حتذير من اتباع برامج 
العالج امل�سادة لالكتئاب !

�لعلج  ب����ر�م����ج  م����ن  ع�����دد  ي���دع���ي 
م�شاعدة  �لإن���رتن���ت  ع��رب  �لنف�شي 
�لأ����ش���خ���ا����ش �ل���ذي���ن ي���ع���ان���ون من 
�لكتئاب. غري �أن �خلرب�ء يحذرون 
��شت�شارة  ب����دون  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  م���ن 

�لطبيب �أوًل.
وت�����ش��ري �ل��ر�ب��ط��ة �لأمل��ان��ي��ة للطب 
�ل��ن��ف�����ش��ي و�ل���ع���لج �ل��ن��ف�����ش��ي وعلم 
�لنف�ش �جل�شدي �إىل �أن �لت�شخي�ش 
�أي  ع��لج  ب��دء  قبل  مهم  �ل�شحيح 

مر�ش عقلي. 
ب���ر�م���ج �لعلج  ت��ت��ك��ون  م���ا  غ���ال���ب���اً 
�ل��ن��ف�����ش��ي ع��رب �لإن���رتن���ت م��ن عدد 
م���ن �ل����وح����د�ت �ل���ت���ي ي��ف��رت���ش �أن 
�أو مرتني يف  يتبعها �مل�شاركون مرة 
�أن  �لرب�مج  لهذه  �لأ�شبوع. وميكن 
�لنتظار  ف��رتة  جت�شري  يف  ت�شاعد 
�أن  �أو  لوجه،  وجهاً  �ملنتظم  للعلج 
بح�شب  �لعلج،  ه��ذ�  مثل  ت�شاحب 
ه�������اوت، ع�شو  �إي���ري�������ش  �ل��ط��ب��ي��ب��ة 
�ملجل�ش �لتنفيذي بالر�بطة �لأملانية 
�لنف�شي  و�ل��ع��لج  �لنف�شي  للطب 
وعلم �لنف�ش �جل�شدي، م�شيفة �أن 
فعاليتها  �أثبت  �ل��رب�م��ج  هذ  بع�ش 

للكتئاب �ملعتدل و�ملتو�شط. 
وتقول هاوت �إنه يجب عدم �خللط 
م���ا ب���ني ع����لج �ل�����ش��ل��وك �لإدر�ك������ي 
وتطبيقات  �لإن��رتن��ت  �إىل  �مل�شتند 
�ل�شحة عرب �لهو�تف �لذكية لإد�رة 
�أو �حل�شول على  �لع�شبي  �ل�شغط 
�ل��ي��ق��ظ��ة يف �حلياة  �أك����رب م��ن  ق���در 
هذه  م��ث��ل  �أن  ح���ني  ويف  �ل��ي��وم��ي��ة. 
مبثابة  تكون  �أن  ميكن  �لتطبيقات 
م�����ش��اع��دة وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�إنها غري ملئمة  �لعقلية،  �ل�شحة 
�لأوىل  �لأع������ر��������ش  ظ����ه����ور  ع���ن���د 

للكتئاب، بح�شب �لر�بطة. 

تكرمي كو�ستا جافرا�ش يف 
مهرجان البندقية 

�لفرن�شي  �مل���خ���رج  �ل��ب��ن��دق��ي��ة  م��ه��رج��ان  ك���رم 
�ملولود يف �ليونان كو�شتا جافر��ش “لإ�شهاماته 
كما  �ملعا�شرة”  �ل�شينما  تطوير  يف  �مل��ب��دع��ة 
�أو�شكار  ج��ائ��زة  على  �حلا�شل  �مل��خ��رج  ع��ر���ش 
�حلكومي  �لدين  �أزم��ة  ب�شاأن  �جلديد  فيلمه 
�لبالغ  �مل���خ���رج  �مل���ه���رج���ان  وك�����رم  �ل���ي���ون���اين. 
)زد(  بفيلميه  �مل�شهور  ع��ام��ا   86 �لعمر  م��ن 
�لأول.  �أم�����ش  م�شاء  )مي�شينج(  و”مفقود” 
ذ�  �إن  )�أد�ل��ت�����ش  �جل��دي��د  فيلمه  ع��ر���ش  ك��م��ا 
�ليوناين  �ملالية  �ملاأخوذ عن كتاب لوزير  روم( 
�ل�شوء  وي�شلط  فاروفاكي�ش  ياني�ش  �ل�شابق 
على مفاو�شات حزمة �لإنقاذ �ملايل لليونان يف 
2015. وقال كو�شتا جر�فا�ش يف موؤمتر  عام 
�شحفي “هناك �لكثري من �ل�شيا�شات �مل�شو�شة 
يوما ما  �أو�شاعها  ترتب  �أن  �أوروب���ا. عليها  يف 
�أو�شاعها  رت��ب��ت  �ل��ت��ي  �لطريقة  بنف�ش  لي�ش 
�إىل  �ملا�شية” م�شري�  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خلل 

�ملخاوف من ت�شاعد �ل�شعبوية.

»كلمة«        ب�سبب  تعوي�سا  األف دولر   15
حتولت �شكاوى زوجني م�شافرين �شد �شركة طري�ن �إىل 
نز�ع ق�شائي، متكنا خلله من ح�شم �لق�شية و�حل�شول 

على تعوي�ش كبري.. و�ل�شبب كلمة.
وذكرت �شبكة “�شي �أن �أن” �لأمريكية، �أنه بات على �شركة 
�خلطوط �جلوية �لكندية “�إير كند�” دفع مبلغ 15 �ألف 
حز�م  ع��ن  غائبة  كلمة  ب�شبب  ل��زوج��ني  �أم��ريك��ي  دولر 
�لأ�شبوع  ه��ذ�  كندية  فيدر�لية  حمكمة  و�أم���رت  �لأم���ان. 
�ألف   21 مبلغ  ب��دف��ع  �إيرلين”  “كند�  ط���ري�ن  ���ش��رك��ة 
دولر كندي )15 �ألف دولر �أمريكي(، ف�شل عن توجيه 
يتحدثا  �ل��ل��ذي��ن  �ل��زوج��ني  �إىل  ر�شمية  �ع��ت��ذ�ر  ر���ش��ال��ة 
�لفرن�شية، ويعي�شان يف �لعا�شمة �أوتاو�. وتتعلق �لدعوى 
�شركة  �شد  ثيبودو  وليند�  مايكل  رفعها  �شكوى   22 ب��� 
 “ ب��اأن كلمة  �ل��زوج��ان  2016، و��شتكى  ع��ام  �لطري�ن يف 
فك” �ملحفورة على �أحزمة �لأمان موجودة بالإجنليزية 
لها.  ردي��ف��ة  فرن�شية  كلمة  ه��ن��اك  ولي�ش   ،)lift( فقط 
يف  �أخ��رى  لكلمات  �لفرن�شية  �لرتجمات  �إن  �أي�شا  وق��ال 
و«warning« )حتذير(  »exit« )خ��روج(  �لطائرة مثل 
كانتا باأحرف �أ�شغر من �لكلمات �لإجنليزية. و�أ�شافا باأن 
�ل�شركة �نتهكت ب�شكل ممنهج �حلقوق �للغوية للناطقني 

�لفرن�شية، بح�شب �حلكم �ل�شادر عن �ملحكمة �لكندية.

لقيت م�سرعها بعد �سجار على »حزام الأمان«
ل��ق��ي��ت ف��ت��اة، ت��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 25 ع��ام��ا، م�����ش��رع��ه��ا بعد 
�أح���د �شو�رع  ب��ط��ري��ق مظلم يف  ح��ادث��ة م��اأ���ش��اوي��ة، وق��ع��ت 
ذكرت  �لتفا�شيل،  ويلز. ويف  بيمربوك�شاير، غربي  مدينة 
�شحيفة “مرتو” �لربيطانية، �أن موظفة �لعناية �ملنزلية 
�شيارة  م��ن  ف��ج��اأة  نزلت  �شميث،  كولينز-  فاني�شا  �ل�شابة 
�أجرة، عقب �شجار مع �شائق ب�شبب عدم ��شتخد�مها حز�م 
�لأمان. و�أ�شارت �إىل �أن هذه �لتفا�شيل وردت يف �لتحقيق 
�لذي جتريه �ل�شلطات يف ويلز، ب�شاأن �حلادثة �لتي وقعت 
وقالت  �ملا�شي.  فرب�ير  �شهر  من  �لباردة  �لليايل  �أح��د  يف 
�ملظلم  �ل�شارع  يف  ت�شري�ن  كانتا  مركبتني  �إن  �ل�شحيفة 
جنحتا ب�شعوبة يف تفادي �ل�شطد�م بالفتاة �لتي ظهرت 
فجاأة على �لطريق، لكن �شيارة ثالثة �شدمتها بقوة، حيث 
باأنه  �لتي �شدمتها  �ل�شيارة  �شائق  و�أف��اد  لقيت م�شرعها. 
�شائق  �أم��ا  ���ش��ود�ء.  ترتدي ملب�ش  كانت  كونها  يرها،  مل 
�لفتاة  �إن��ه طلب من  �شهادته  ق��ال يف  �لأج���رة، فقد  �شيارة 
�رتفع  وعندما  رف�شت،  لكنها  �لأم���ان،  ح��ز�م  و�شع  م��ر�ر� 
�أكر �شوء� جتاهه. ويف  �أ�شبحت  �شوت �لإن��ذ�ر يف �ملركبة 
�لنهاية، خرجت �لفتاة من �ملركبة دون تدفع �لأجرة، �إثر 
�ل�شجار، لكنها وجدت نف�شها يف �شارع مظلم، حيث قتلتها 
ب�شاأن  �شكوكا  �أث��ارت  �ل�شحية  و�ل��دة  لكن  م�شرعة.  �شيارة 
رو�ية �شائق �ملركبة، �إذ قالت يف حمكمة بريطانية �إن �بنتها 

مل تعرت�ش يوما على �رتد�ء حز�م �لأمان يف �ل�شيار�ت.

اأفعى قاتلة تروع مدينة اأملانية 
�أ�شبوع  �لتي كانت تخّيم منذ حو�ىل  �لذعر  �نتهت حالة 
كوبر�  باأفعى  �لإم�شاك  بعد  �أملانيا  غ��رب  يف  مدينة  على 

كانت طليقة فيها، بح�شب ما �أعلنت �ل�شلطات �ملحلية.
“مّت �لإم�شاك  �أملانيا يف تغريدة  وقالت بلدية هرينيه يف 
بالأفعى عند مدخل قبو �أحد �ملنازل.. ومل يتعّر�ش �أحد 

لإ�شابات«. روين مارا خالل ح�سورها عر�س فيلم »اجلوكر« يف مهرجان البندقية ال�سينمائي ال�ساد�س وال�سبعني يف اإيطاليا. رويرتز

اخرتاق خميف طال 
هواتف »اآيفون«

هو�تف  �إىل  �لنا�ش  يلجاأ  ما  كثري� 
�لإلكرتونية،  و�أج���ه���زت���ه���ا  �أب������ل، 
ب���دع���وى �أن���ه���ا و�ح������دة م���ن �أك���ر 
�لأج��ه��زة �أم��ان��ا، و�أك��ره��ا حت�شينا 
من �إمكانيات �لخ��رت�ق، فهل هذ� 

�لأمر �شحيح؟
وك�������ش���ف ب���اح���ث���ون خم���ت�������ش���ون يف 
�لأمن �خلارجي ل�شركة “غوغل” 
م�شبوقة  غ��ري  �خ���رت�ق  عملية  �أن 
طالت هو�تف �آيفون، �إذ وقع �لآلف 
من �مل�شتخدمني �شحية لهجمات، 
جنح م�شوؤولو �أمن �أجهزة �ل�شركة 

يف تعطيلها بعد ذلك.
وت�شري تفا�شيل عمليات �لخرت�ق 
�أنها ��شتمرت على مدى  �إىل  تلك، 
جمموعة  و�أن  ون�������ش���ف،  ع���ام���ني 
م��ن �مل��و�ق��ع �لإل��ك��رتون��ي��ة �شاهمت 
حتميل  خ�����لل  م����ن  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف 
هو�تف  ع���ل���ى  �����ش����ارة  ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�آيفون.
�آيفون  �أج���ه���زة  �أح����دث  ت�شلم  ومل 
و�أك����ره����ا ت���ط���ور� مل���و�ج���ه���ة هذه 
�لنوع من عمليات �لخرت�ق، �إذ �أن 
عيوبا �أمنية ك�شف عنها �لباحثون 
يف �أنظمة ت�شغيل �لهاتف �ل�شهري، 
�نطلقا من IOS10  و�شول �إىل 

.IOS12
�ل�����ش��رك��ة طماأنة  ورغ���م حم����اولت 
“�لتفاحة  ج����ه����از  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
هذه  ب����اأن  �ل�����ش��ه��ري،  �ملق�شومة” 
تختفي مبجرد  �ل�����ش��ارة  �ل��رب�م��ج 
�إعادة ت�شغيل �جلهاز، ما مل تتكرر 
عملية زيارة تلك �ملو�قع �خلطرية، 
�شركة  يف  �أم��ن��ي��ني  ب��اح��ث��ني  �أن  �إل 

ذلك. يف  “غوغل” �شككو� 

العلماء يف حرية: ماذا يحدث على �سطح جار الأر�ش؟
�أ�شكال غام�شة وغريبة، غري قابلة للتف�شري حتى 
�لآن، تتكون على كوكب �لزهرة، قد تدل على وجود 
على  يعتقد  مم��ا  غمو�شا  “غريبة” و�أك���ر  ح��ي��اة 

�لكوكب �ملجاور للأر�ش وفقا لبع�ش �لعلماء.
�لباحثون،  وج���د  ل��ل��ك��وك��ب،  ج��دي��دة  در����ش��ة  فبعد 
�لبقع  �أن  �ل��زه��رة،  ك��وك��ب  ي��در���ش��ون �شطح  �ل��ذي��ن 
�لد�كنة �لغريبة، �لتي عرفو� ب�شاأنها منذ �أكر من 
قرن، توؤثر على مناخه، م�شريين �إىل �أن هذه �لبقع 

�أو �للطخات تتغري مع مرور �لوقت.
وم����ع ذل����ك مل ي��ن��ج��ح �ل���ع���ل���م���اء، �ل�����ش��اب��ق��ون ول 
�ل��لح��ق��ون، يف ���ش��رح ه���ذه �ل��ظ��اه��رة ع��ل��ى كوكب 
�لزهرة، لكن بع�شهم �قرتح موؤخر� �أنها قد تكون 

دليل على وجود حياة غريبة على �لكوكب.
وق����ال ك��ب��ري م��وؤل��ف��ي �ل��ت��ق��ري��ر �جل���دي���د ي���ون جو 
�جل�شيمات  �أن  �لبع�ش  �ق���رتح  “لقد  ب��ي��ان  يف  يل 
جو  يف  �لد�كنة  �للطخات  ت�شكل  �لتي  و�جلزيئات 
�لزهرة قد تكون كلوريد �حلديد �لثلثي، وتاآ�شل 
كربيتي وثاين �أك�شيد �لكربيت وما �إىل ذلك، لكن 
�شرح  على  ق���ادرة  لي�شت  �لآن،  ه���ذه، حتى  م��ن  �أي���ا 

هذه  تكوين  خ��و����ش  مر�شية،  ب�����ش��ورة  وتف�شري، 
�لبقع و�للطخات وقدرتها على �لمت�شا�ش«.

�أن  �لزهرة  �لر�شد جلو  �مل�شاهد�ت وح��الت  وتبني 
بنف�ش  وكاأنها  تبدو  �لد�كنة  �لبقع  يف  �جل�شيمات 
�حلجم، و�أن �شلوكها م�شابه متاما ل�شلوك �لكائنات 

�حلية �لدقيقة �ملوجودة يف جو �لأر�ش.
�أ�شهر  �أدى ذلك ببع�ش  �أخ��رى،  و�إىل جانب دلئ��ل 
�إىل  ���ش��اغ��ان،  ك���ارل  مثل  �ل��ع��امل،  يف  �لفلك  علماء 
�شكل  تكون  قد  �لغام�شة  �لبقع  هذه  ب��اأن  �لتكهن 
�لعلماء  �أ�شبح  فقد  حاليا،  �أما  �حلياة،  �أ�شكال  من 
�لد�كنة على  �لبقع  تاأثري تلك  يعلمون عن كيفية 

مناخ �لكوكب.
ووفقا للتقرير، فقد بحث �لعلماء عن تغيري�ت يف 
لل�شوء  �لكوكب  �مت�شا�ش  مقد�ر  �أو  “�لبيا�ش” 
�لذي يتعر�ش له، ووجدو� �أنه يتغري ب�شكل كبري، 
مثلما كان عليه �لو�شع بني عامي 2006 و2017، 
�إىل  تنعك�ش  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وء  ك��م��ي��ة  �أن  ت��ب��ني  ح��ي��ث 
�إىل �لن�شف ثم بد�أت  �لف�شاء تر�جعت يف �لبد�ية 

يف �لرتفاع مرة �أخرى.

�سيلينا غوميز ت�ستعد لطرح األبومها اجلديد
�شور�ً  بن�شرها  جديد  من  مو�شيقاها  على  للعمل  غوميز   �لعاملية  �شيلينا  �لنجمة  ع��ادت 
حديثة لها من د�خل �ل�شتديو عرب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي وذكرت غوميز �أنها تتابع 

�أعمالها يف لو�ش �أجنلو�ش.
بالأ�شو�ت،  �لتحكم  �أمام جهاز  بالأبي�ش و�لأ�شود جال�شة  �شيلينا غوميز ب�شور  وظهرت 

و�ىل جانبها مهند�شة �ل�شوت �مل�شوؤولة عن �لعمل.
وذكرت �شحيفة ديلي ميل نقل عن م�شادر مقربة من �شيلينا غوميز، تعمل على طرح 
جو�ئز  على  للمناف�شة  كفر�شة  �ملقبلة  �لقليلة  �لفرتة  يف  �جل��دي��دة  �لأغنيات  من  ع��دد 

�لغر�مي �لقادمة.
�شيلينا �شرتكز من خلل هذه  �أن  �إىل  �لربيطانية،  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 

�لأغنية على �لتعبري عن جو�نب خفية من �شخ�شيتها مل تظهرها 
�ألبومها �جلديد ما عانته من جتارب �شخ�شية  بعد. و�شتقدم يف 

خلل �ل�شنو�ت �ملا�شية.


