
ا�ستقبل وفدا من �سركة اأبوظبي للموانئ والرئي�س التنفيذي ل�سركة بالك�ستون الأمريكية
حممد بن زايد يبحث مع رئي�س الوزراء الأ�سرتايل 

عالقات التعاون وامل�ستجدات القليمية والدولية

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن زايد يحيي مبادرة نايل وبن 
حرمل للتربع مل�ساعدة ال�سعب ال�سومايل 

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة باأبناء دولة �لإمار�ت �لذين يدعمون 
�مل�شاريع �خلريية و�لإن�شانية و�حليوية ويقدمون �إ�شهامات بارزة ومهمة 
للمجتمع . و �أ�شاف �شموه �إن �أبناء �لإمار�ت يربهنون د�ئما على معدنهم 
�أد�ء و�جباتهم �لوطنية وما يتحلون به من ح�س �مل�شوؤولية  �لأ�شيل يف 
يف �لوقوف مع قيادتهم و�شعبهم ودعم �ملبادر�ت �لتي تعزز مكانة دولة 
�لعون لأ�شحاب  �لعطاء و�خلري وتقدمي  �لإم��ار�ت وريادتها يف ميادين 
�لعوز و�حلاجة م�شري� �إىل تز�يد جتاوب و�هتمام وحر�س عدد من رجال 
�لأعمال و�لتجار على �لتفاعل دعما للمبادر�ت و�مل�شاريع �لوطنية �شو�ء 
و�لوطنية  �خلريية  �ملبادر�ت  من  غريه  �أو  �لوطن  �شندوق  �شعيد  على 
لأننا جميعا �شركاء يف تعزيز �ل�شمعة �لطيبة و�ملكانة �ملرموقة لدولتنا يف 

خمتلف �ملحافل و�مليادين .                           )�لتفا�شيل �س3(

 الهالل ي�سري �سفينة م�ساعدات اإىل ال�سومال 
حتمل اأكرث من 4 اآلف طن من املواد الإغاثية

•• اأبوظبي-وام: 

�شفينة  �ل�شومال  �إىل ميناء بربرة يف  �م�س متوجهة  �لدولة  غادرت 
م�شاعد�ت حتمل 4 �آلف و 259 طنا من �ملو�د �لإغاثية �ملتنوعة من 
هيئة �لهالل �لأحمر مل�شاندة �لنازحني و�ملتاأثرين من �ملجاعة هناك 

و دعم �أو�شاعهم �لإن�شانية.
�ملتنوعة  و�مل��الب�����س  و�لإي��و�ئ��ي��ة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �مل�شاعد�ت  تت�شمن 
بلغت  بتكلفة  �ل�شحية  �لأطفال  وم�شتلزمات  و�لفر�س  و�لبطانيات 
10 ماليني و311 �ألفا و367 دره��م��ا.                         )�لتفا�شيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو جوتريي�س �م�س 
1.1 مليار  �إن �لدول �ملانحة تعهدت بتوفري نحو  �لثالثاء 
موؤمتر  ختام  وذلك يف  لليمن  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت  دولر 

جينيف �لذي ��شتمر يوما و�حد�.
كانت �ملنظمة �لدولية قالت �إنها حتتاج �إىل 2.1 مليار دولر 
هذ� �لعام للم�شاعدة يف تفادي حدوث جماعة يف �ليمن حيث 

ميوت طفل كل 10 دقائق من �جلوع و�ملر�س.
�ىل ذلك، ك�شف �لقيادي �ليمني ع�شام �شرمي رئي�س حزب 
�ملوؤمتر �ل�شعبي يف مدينة �حلديدة عن �ن�شقاقه برفقة 19 

قيادياً مينياً من �حلزب، و�ن�شمامهم �إىل �ل�شرعية ب�شبب 
عبد�هلل  علي  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�س  ت��وج��ه��ات  رف�شهم 

�شالح.
باجتاه  �ليمن  م��غ��ادرة  �ل��ق��ي��اد�ت جنحت يف  ه��ذه  �إن  وق���ال 
تلقيها  �إث��ر  �شالمتهم،  ل�شمان  �ن�شقاقها  بعد  عربية  دول 
تهديد�ت مبا�شرة من �ملو�لني ل�شالح وميلي�شيات �حلوثي، 
�لتي ��شتولت على ممتلكاتهم، موؤكد�ً �أن �مليلي�شيات ��شتولت 

على �شيارته ومنزله �أي�شاً.
�أن �لتو��شل جار مع عدد من قياد�ت حزب  و�أ�شاف �شرمي 
�ملوؤمتر د�خل �ليمن وميكن �أن  يرغبو� يف ترتيب �أو�شاعهم 
�أجل  م��ن  حالياً  جت��ري  ترتيبات  ع��ن  كا�شفاً  �مل��غ��ادرة،  قبل 

بدًل  لطائفة  لنتمائه  ����ش��ت��ن��اد�ً  �ل��ق��ي��ادة  ع��ن  �شالح  ع��زل 
�أن  �إىل  ولفت  قوله.  ح�شب  و�ل��وط��ن،  للحزب  �لنتماء  من 
�جتماعات جتري حالياً مع �لقادة �ملن�شقني لدر��شة �ملرحلة 
�ملقبلة، و�إمكانية عقد �جتماع مع �لرئي�س عبدربه من�شور 
هادي، م�شري�ً �إىل �أن �إ�شقاط �شالح ي�شري وفق �أطر قانونية 
من خالل �حلزب، معترب�ً �أن حتقيق ذلك �شعب يف �لفرتة 

�حلالية، وفقاً ل�شحيفة “�ل�شرق �لأو�شط”.
�آلية تنفيذ هذ� �لإج��ر�ء تكون عرب �للجنة  �إن  وتابع قائاًل 
هادي  �لرئي�س  من  يتطلب  �أم��ر  وهو  للم�شاألة،  �لتنظيمية 
�أخل  لأن��ه  �حل��زب  م��ن  ق��ر�ر ف�شل �شالح  للبت يف  تفعيلها 
مببد�أ فكري �أ�شا�شي يوؤدي �إىل تنحيته من �ملوؤمتر �ل�شعبي.

مواقــيت ال�صالة
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مقتل ع�سرات الإرهابيني وتدمري مفخخاتهم 

القوات العراقية ت�ستعيد حيا يف غرب املو�سل
•• بغداد-وكاالت:

حققت �لقو�ت �لعر�قية، �م�س �لثالثاء، تقدماً و��شتعادت 
و�ح������د�ً م���ن �أك����رب �أح���ي���اء �جل���ان���ب �ل��غ��رب��ي م���ن مدينة 
�ملدينة  ��شتعادة  معركة  �إط��ار  يف  �ل��ع��ر�ق،  �شمال  �ملو�شل، 
�لتي �نطلقت منذ �أكرث من 6 �أ�شهر، من �شيطرة تنظيم 

د�ع�س، ح�شبما �أكد م�شدر �أمني بارز.
عملية  �شباط/فرب�ير،   19 يف  �لعر�قية  �لقو�ت  وب��د�أت 
ل�شتعادة �جلانب �لغربي من مدينة �ملو�شل، ثاين مدن 

و�آخر �أكرب معاقل �ملتطرفني يف �لبالد.
قادة  �أحد  �ل�شاعدي  �لوهاب  �لفريق عبد  بيان عن  ونقل 
ق����و�ت م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب يف �مل��و���ش��ل ب��اأن��ه ���ش��ب��اح �أم�س 
�لغربي،  �لرتل   ، �لإره��اب  مكافحة  جهاز  �أبطال  ��شتطاع 
�لأح��ي��اء يف  �أك���رب  م��ن  وه��و  بالكامل  �لتنك  ح��ي  تطهري 
معقال  يعترب  وك���ان  �مل��و���ش��ل(  )غ��رب��ي  �ل��غ��رب��ي  �ل�شاحل 

رئي�شيا للمجاميع �لإرهابية.

و�أكد �ل�شاعدي �لآن،  حي_�لتنك بالكامل حتت �شيطرة 
جهاز مكافحة �لإرهاب. ويعد �لتنك �أحد �لأحياء �لكبرية 

يف �جلانب �لغربي من �ملو�شل.
مدى  على  عنيفة  ��شتباكات  وق��وع  �إىل  �ل�شاعدي  و�أ���ش��ار 
من  �لعر�قية  �لقو�ت  خاللها  متكنت   ، �أ�شبوع  من  �أك��رث 
20 عجلة  م��ن  �أك���رث  وت��دم��ري  �لإره��اب��ي��ني  قتل ع�شر�ت 
يف  �ملتطرفني  من  مئات  ب�شع  تو�جد  ويرجح  مفخخة. 
مئات  هناك  ي��ز�ل  ل  فيما  �ملو�شل،  م��ن  �لغربي  �جل��ان��ب 
�مل��دن��ي��ني حم��ا���ش��ري��ن يف ه���ذ� �جل��ان��ب من  �لآلف م��ن 

�ملدينة.
ويعد �جلانب �لغربي، �أ�شغر م�شاحة لكنه �أكرث �كتظاظا 
�ملكتظة  �أح��ي��ائ��ه  وب�شبب  للمو�شل،  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  م��ن 
�لعربات  ت�����ش��م��ح مب�����رور  ل  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ق��ة  و����ش���و�رع���ه 
�لع�شكرية، يرجح �أن تكون معارك ��شتعادته �أكرث خطورة 

و�شعوبة.
�لحتادية  و�ل�شرطة  �لإره���اب  مكافحة  ق��و�ت  وت�شطلع 

وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية تتفقد موقعا ق�شفته �لطائر�ت �لرتكية �شمال �شوريا

��شتمر�ر �لحتجاجات وخماوف من �ت�شاع د�ئرتها

مواقــيت ال�صالة

ان�سقاق 19 قياديًا من حزب املخلوع يف احلديدة

مليار دولر م�ساعدات لليمن يف موؤمتر جنيف  1.1

قتلى بغارة على م�ست�سفى يف ريف اإدلب

غارات تركية حت�سد الع�سرات من الب�سمركة ب�سوريا والعراق
اأمريكية  غ��وا���س��ة  و���س��ول 
اجلنوبية كوريا  �سواحل  اإىل 

•• �صيول-وكاالت:

و�����ش����ل����ت �ل����غ����و������ش����ة �لأم����ريك����ي����ة 
يف  �جل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  �إىل  مي�شيغان 
�شبه  على  يخّيم  �ل��ذي  �لتوّتر  ظ��ّل 
�جلزيرة �لكورية، وحتمل �لغو��شة 
���ش��اروخ توماهوك   150 �أك��رث من 
و�شتني جنديا من �لعمليات �خلا�شة 

وعدد� من �لغو��شات �ل�شغرية.
�ملجموعة  �إىل  �لغو��شة  و�شتن�شم 
“كارل  �لطائر�ت  حلاملة  �لقتالية 
�لرئي�س  �أم������ر  �ل���ت���ي  فين�شون” 
باإر�شالها  ترمب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي 
�جلزيرة  �شبه  ���ش��و�ح��ل  ق��ب��ال��ة  �إىل 

�لكورية.
ب��اإغ��ر�ق حاملة  يانغ  بيونغ  وه��ددت 
�ل��ط��ائ��ر�ت �لأم��ريك��ي��ة �ل��ت��ي تعمل 
و�حدة،  ب�شربة  �ل��ن��ووي��ة  بالطاقة 
�أي حترك  ب���ال رح��م��ة ع��ل��ى  و�ل�����رد 
ذلك  �أن  معتربة  �أم��ريك��ي،  ع�شكري 
�إظهار  ع��ل��ى  عمليا  م��ث��ال  �شيعطي 

قوة جي�س كوريا �ل�شمالية.

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل���������ش����وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  ق�����ال 
م�شلحا   18 �إن  �مل��ع��ار���س  �لن�����ش��ان 
ع��ل��ى �لأق�����ل م���ن ع��ن��ا���ش��ر وح����د�ت 
قتلو�  �ل���ك���ردي���ة  �ل�����ش��ع��ب  ح���م���اي���ة 
�جلوية  �ل���ق���وة  ���ش��ن��ت��ه��ا  غ������ار�ت  يف 
�لوحد�ت  لهذه  مقر  على  �لرتكية 

�شمال �شرقي �شوريا �م�س.
بر�س  ف����ر�ن���������س  وك�����ال�����ة  ون����ق����ل����ت 
ل��الأن��ب��اء ع��ن م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�مي 
من  �لقتلى  �إن  قوله  عبد�لرحمن 
�ل�شعب  ح��م��اي��ة  وح����د�ت  م�شلحي 

وم�شوؤوليه �لعالميني.
وقال �ملر�شد �إن �لطائر�ت �لرتكية 
�ملتز�منة  �ل���غ���ار�ت  ع�����ش��ر�ت  ���ش��ن��ت 
حماية  لوحد�ت  تابعة  مو�قع  على 
�ل�شعب يف حمافظة �حل�شكة، و�إن 3 
�مل�شوؤولني  من  كانو�  �ل�شحايا  من 
15 �لآخ���ري���ن  �لع���الم���ي���ني و�ل������ 

كانو� من م�شلحي �لوحد�ت.
وج�����اء يف ب���ي���ان �����ش���درت���ه وح����د�ت 
�ل���ط���ائ���ر�ت  �أن  �ل�������ش���ع���ب  ح���م���اي���ة 
ع��ل��ى موقع  غ����ار�ت  �شنت  �ل��رتك��ي��ة 

مع ا�ستمرار الحتجاجات و�سبح ات�ساع رقعتها:
تون�س: املطالبة بعقد اجتماع ملجل�س الأمن القومي!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

تتو��شل �لحتجاجات �لجتماعية يف �أكرث من حمافظة تون�شية وخ�شو�شا 
حمافظة تطاوين جنوبا حيث �شهدت �لتحركات ت�شعيد� ب�شرب ح�شار 

على �ملن�شاآت �لنفطية �ملنت�شبة يف �شحر�ء �ملنطقة.
وينتظر و�شول رئي�س �حلكومة �لتون�شية يو�شف �ل�شاهد �خلمي�س �ملقبل 
�ىل �ملحافظة يف م�شعى لنزع �لفتيل وتقدمي حزمة من �حللول لالإ�شكالت 

�ملطروحة و�ل�شتجابة ملطالب �ملحتجني.                  )�لتفا�شيل �س15(

�لهجمات عن مقتل 6 من عنا�شر 
�لأمن �لكردية.

كرد�شتان  �ق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
قرب  وقعت  �لتي  �لغارة  �إن  �لعر�ق 

جبل �شنجار غري مقبولة.
ق��ت��ي��ال من   12 ���ش��ق��ط  ذل����ك،  �ىل 
م�����ش��ل��ح��ي �مل���ع���ار����ش���ة �ل�������ش���وري���ة يف 
رو�شية  �أن��ه��ا  يعتقد  ج��وي��ة  غ����ار�ت 
تخارمي  كفر  م�شت�شفى  ��شتهدفت 

بريف �إدلب �ل�شمايل فجر �م�س.

�ل�����ش��ع��ب ي�شم  ل����وح����د�ت ح���م���اي���ة 
مر�كز �عالمية ومر�كز لالت�شالت 

ومن�شاآت ع�شكرية.
�ل��رتك��ي��ة هاجمت  �ل���ق���و�ت  وك��ان��ت 
حماية  ل����وح����د�ت  م����و�ق����ع  �ي�������ش���ا 
�لف�شائل  م���ن  وغ���ريه���ا  �ل�����ش��ع��ب 
�لثالثاء، وذلك  �لعر�ق  �لكردية يف 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  ح��م��ل��ت��ه��ا  �ط����ار  يف 
ح��������زب �ل�����ع�����م�����ال �ل����ك����رد�����ش����ت����اين 
�لنف�شايل �ملحظور، و��شفرت هذه 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
خادمات جاهزات للتنازل الفوريأبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

العتذار  ترف�س  بريطانيا 
بلفور  وعد  عن  للفل�سطينيني 

•• رام اهلل-رويرتز:

ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون �م�س  ق����ال زع���م���اء 
رف�شت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �إن  �ل���ث���الث���اء 
ط��ل��ب��ه��م ت��ق��دمي �ع���ت���ذ�ر ع���ن وعد 
و�لذي   1917 عام  �ل�شادر  بلفور 
م���ه���د �ل���ط���ري���ق �أم�������ام ق���ي���ام دول����ة 
�شيتابعون  �أنهم  و�أ�شافو�  �إ�شر�ئيل 
�إذ�  �إل  �أم��ام �ملحاكم �لدولية  �لأم��ر 

تر�جعت لندن عن موقفها.
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  وط����ال����ب 
�جلمعية  �أم�����ام  ك��ل��م��ة  يف  ب��اع��ت��ذ�ر 
�شبتمرب  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 
�أيلول �إل �أن بريطانيا تعتزم تنظيم 
�حتفالت مع م�شوؤولني �إ�شر�ئيليني 
مبنا�شبة مرور 100 عام على وعد 

بلفور يف �لثاين من نوفمرب.
�ل�شفري  ح�شا�شيان  م��ان��وي��ل  وق���ال 
�لفل�شطيني لدى بريطانيا لر�ديو 
�لثالثاء  �م�������س  ف��ل�����ش��ط��ني  ����ش���وت 
طلبنا من �حلكومة �لربيطانية �أن 
�ملو�شوع.  ه��ذ�  على  �إج��اب��ة  تعطينا 
�إجابة يف  على  نح�شل  �أن  ��شتطعنا 
ر�شالة قدمت �إىل وز�رة �خلارجية. 
�أت����ى �جل�����و�ب ب��ع��د ث��الث��ة �أي�����ام �أن 

�لعتذ�ر مرفو�س.

وتتهم  كابول  تدعم  وا�سنطن 
ط��ال��ب��ان بت�سليح  م��و���س��ك��و 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ن������ددت �خل����ارج����ي����ة �لأم���ريك���ي���ة 
�ملقبول  �لوح�شي وغري  ب�الهجوم 
طالبان  ح���رك���ة  ن���ف���ذت���ه  �ل������ذي 
ع�����ش��ك��ري��ة يف مز�ر  ق���اع���دة  ع��ل��ى 
�شريف �شمال �أفغان�شتان �جلمعة 
�لوليات  �لتز�م  و�أك��دت  �ملا�شية، 

�ملتحدة جتاه حكومة كابل.
ياأتي ذلك يف وقت تلوح يف �لأفق 
رو�شية  �أم��ريك��ي��ة  م��و�ج��ه��ة  ن���ذر 
بعدما �تهم م�شوؤولون �أمريكيون 
�ل�شتقر�ر  ب��ت��ق��وي�����س  م��و���ش��ك��و 
طالبان  ودع������م  ب���اأف���غ���ان�������ش���ت���ان، 
نفته  �ل������ذي  �لأم�������ر  ب���ال�������ش���الح، 

مو�شكو �شابقا.
�لأمريكي  �ل���دف���اع  وزي�����ر  وك�����ان 
زيارة  يف  و���ش��ل  ماتي�س  جيم�س 
�لول  �أم�س  �أفغان�شتان  مفاجئة 
��شتقالة  �إع���الن  على  �شاعة  بعد 
وزي��ر �ل��دف��اع �لأف��غ��اين عبد �هلل 
حبيبي ورئي�س �لأرك��ان �جلرن�ل 
ق����د�م ���ش��اه ���ش��اه��ني ع��ل��ى خلفية 
تبنته  �ل�����ذي  �ل����د�م����ي  �ل���ه���ج���وم 
 140 مقتل  عن  و�أ�شفر  طالبان 

ع�شكريا �أفغانيا.
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اأمر برتكيب مولدات كهربائية احتياطية يف املباين ذات الطابع احل�ساري وال�سياحي والتجاري
حممد بن را�سد يكرم الفائزين بجوائز برنامج

 دبي لالأداء احلكومي املتميز يف دورته الع�سرين
•• دبي-وام:

�آل مكتوم،  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  كرم �شاحب 
دبي،  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
رعاه �هلل، و�إىل جو�ره �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
و�لأفر�د  �حلكومية  �جلهات  دب��ي،  حاكم  نائب  مكتوم، 
وف���رق �ل��ع��م��ل �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��و�ئ��ز ب��رن��ام��ج دب���ي ل���الأد�ء 

�ل�����ع�����ش��ري��ن، وذل���ك خالل  �ملتميز يف دورت����ه  �حل��ك��وم��ي 
�حلفل �لذي �أقيم �م�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.

�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أم��ر �شاحب  من جهة �خ��رى 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بالز�م �ملطورين �لعقاريني 
�لعمر�نية  �مل�شاريع  تنفيذ  على  تعمل  �لتي  و�ل�شركات 
و�ل�شياحي  �حل�����ش��اري  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  و�مل��ب��اين  �ل��ك��ربى 
و�لتجاري يف دبي برتكيب مولد�ت كهربائية �إحتياطية 
يف ه��ذه �مل�������ب�������اين.                          )�لتفا�شيل �س2-

حممد بن ر��شد خالل تكرميه �لقائزين بجو�ئز برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز  )و�م(

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
رئي�س  ترنبول  مالكومل  معايل  �ل�شاطئ  بق�شر  �م�س 

وزر�ء �أ�شرت�ليا �لذي يزور �لبالد حاليا.
�ل�شد�قة  ع��الق��ات  تعزيز  بحث  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  ج��رى 
�ملتحدة  �ل���ع���رب���ي���ة  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني  و�ل����ت����ع����اون 
و�أ�شرت�ليا يف خمتلف �ملجالت �لتجارية و�لقت�شادية 

و�ل�شتثمارية و�لق�شايا �ملتعلقة بالطاقة.
و��شتعر�س �جلانبان �أوجه �لتعاون �لقائم بني �لبلدين 

و�لذي ي�شهد مزيد� من �لتطور و�لنمو.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �لقائد  �آل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  ب��ن ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف جمل�س �شموه بق�شر 
للمو�نئ  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ن  وف���د�  باأبوظبي  �لبحر 
�شلطان  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���ش��ة 
�ل�شركة.    �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دول����ة  وزي����ر  �جل���اب���ر 

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س �لوزر�ء �ل�شرت�يل   )و�م(
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�سدد على اأهمية التعاون الإقليمي حول حركة هجرة العمالة

•• نيويورك-وام:

وترية  وتي�شري  لتنظيم  �لإقليمي  �لتعاون  �أهمية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أك��دت 
مت  ملا  وفقا  و�نتظاما  وتنظيما  �أمنا  �أك��رث  لت�شبح  �لعمالة  هجرة  حركة 
�إق�����ر�ره يف �إع����الن ن��ي��وي��ورك �خل��ا���س ب��اأ���ش��ال��ي��ب �مل��ف��او���ش��ات �حلكومية 

�لدولية ب�شاأن �لهجرة و�أي�شا بقو�نني �لهجرة �لدولية.
جاء ذلك خالل �ملد�خلة �لتي قدمها �شعادة �لدكتور عمر �لنعيمي �لوكيل 
�مل�شاعد لالت�شال و�لعالقات �لدولية بوز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني 
�لدولية  �لهجرة  �أم�س �لول منظمة  �لذي عقدته  �أمام �حلو�ر �خلا�س 
�لرئي�شي  �ملقر  م��د�ر يومني يف  2017 على  لعام  �لهجرة  حول م�شائل 

لالأمم �ملتحدة يف نيويورك.

�حلو�ر�ت  ه��ذه  �أهمية  على  و�شدد  �خلا�س  �حل��و�ر  بهذ�  �شعادته  ورح��ب 
ملا  �لأط���ر�ف  و�ملتعدد  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز  يف  �لإقليمية  �لت�شاورية 

تتناوله من م�شائل وتطرحه من �أمثلة ذ�ت �شلة بالهجرة.
و��شتعر�س �لتحديات �لعديدة �لتي تو�جهها ممر�ت �لهجرة ما بني دول 
منطقة �آ�شيا ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.. م�شري� �إىل �أن 
جممل هذه �لتحديات موثقة ب�شكل جيد يف �ملنتديات و�ملحافل �لدولية 

وو�شائل �لإعالم.
وق��ال �أن هذه �لتحديات ول��دت يف �شياق ظ��روف حم��ددة �ت�شمت بحجم 
�لطلب �لكبري على �لعمالة �ملاهرة �لتي �أ�شهمت يف تطوير �لبنية �لتحتية 
يف دول جمل�س �لتعاون منذ �أو�ئل �ل�شبعينيات و�أي�شا على �ملعدل �لكبري 

للعر�س من قبل بلد�ن �ملن�شاأ �لآ�شيوية.

يتعلق  فيما  �شيما  ول  تبنيها  �ل��و�ج��ب  �حل��ل��ول  على  �لرتكيز  �ىل  ودع��ا 
�إطار  يف  وذل��ك  �ملق�شد  ودول  �ملن�شاأ  �ل���دول  ب��ني  م��ا  �لإقليمي  بالتعاون 
�خلا�شة  �لإقليمية  �لت�شاور  �لعملية  ميثل  �ل��ذي  �أبوظبي  ح��و�ر  مبادئ 

مب�شاألة �لهجرة.
حلماية  �ل�شبل  �أف�شل  باإيجاد  �ملت�شلة  �خلا�شة  �لتحديات  �إىل  وتطرق 
�ملرونة  �شمان  بالعتبار  �لأخ���ذ  م��ع  ومتكينهم  �ملهاجرين  م��ن  �لعمال 
�لكافية يف �شوق �لعمل ومبا يعود بالنفع �لقت�شادي على �جلميع م�شري� 
من  لعدد  �إق���ر�ره  عرب  �لتحديات  لهذه  ��شتجاب  �أبوظبي  ح��و�ر  �أن  �إىل 

�حللول �ملبتكرة.
وقال ل �أحد ينكر �ليوم باأن هجرة �لعمالة يف �ملمر�ت ما بني دول جمل�س 

�لتعاون و�لدول �لأ�شيوية ت�شهم ب�شكل كبري يف حتقيق �لتنمية .

ول��ف��ت �إىل خم��رج��ات �مل�������ش���اور�ت �ل���وز�ري���ة �لأخ�����رية �ل��ت��ي �ن��ع��ق��دت يف 
تعزيز  �إىل  �أم���ور  جملة  �شمن  تدعو  و�ل��ت��ي  �ملا�شي  يناير  يف  كولومبيا 
ثالثة  �إط��ار  يف  وذل��ك  �لقادمني  �لعامني  م��د�ر  على  �لإقليمي  �لتعاون 
�ل�شفاف  �لتوظيف  ممار�شات  وتعزيز  �إنفاذ  �أول  وه��ي..  رئي�شية  حم��اور 
باملهار�ت  �ملتبادل  و�لع��رت�ف  و�إق��ر�ر  وثانيا تطوير  للعمالة..  و�ملن�شف 
�ملهنية.. وثالثا �ل�شتفادة من �لتكنولوجيات و�ملن�شات �لرقمية �مل�شرتكة 

لتح�شني �إد�رة هجرة �لعمالة �ملوؤقتة.
�ملن�شاأ  بلد�ن  �لتي مت و�شعها بني  �ل�شر�كات  �إىل  بهذ� �خل�شو�س  و�أ�شار 
وبلد�ن �ملق�شد و�لتي �أو�شح باأنها �أ�شهمت يف دعم �إد�رة م�شاريع جتريبية 
�إطار  �لأع�شاء يف  �ل��دول  تتقا�شمها جميع  روؤي��ة وتو�شيات  تنطوي على 

حو�ر �أبوظبي.

حممد بن را�سد ياأمر برتكيب مولدات كهربائية احتياطية يف املباين ذات الطابع احل�ساري وال�سياحي والتجاري
•• دبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أم��ر �شاحب 
�لعقاريني  �مل��ط��وري��ن  ب��ال��ز�م  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س 
ذ�ت  و�ملباين  �لكربى  �لعمر�نية  �مل�شاريع  تنفيذ  تعمل على  �لتي  و�ل�شركات 
�لطابع �حل�شاري و�ل�شياحي و�لتجاري يف دبي برتكيب مولد�ت كهربائية 
�حتياطية يف هذه �ملباين ل�شمان توفري �لطاقة �لكهربائية لها طو�ل �أربع 
�ل�شلة  ذي  �ملبنى  حاجة  تلبي  حتملية  ق��وة  ذ�ت  تكون  و�أن  �شاعة  وع�شرين 

وذلك �عتبار� من �م�س.

جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �شموه ظهر �ليوم للمقر �لرئي�شي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي ير�فقه ويل عهده �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
يف  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة 
دبي. وقد ��شتمع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إىل �شرح 
دبي  مركز  يف  �أم�س  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  من  ح�شل  ما  حول  تف�شيلي 
و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  �شعيد حممد  �ملهند�س  �شعادة  مول قدمه 

�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �لذي �أكد �شالمة جميع خطوط �لتغذية 
�أن ما ح�شل خلل فني  �إىل  .. م�شري�  �لكهربائية للمر�فق �حليوية يف دبي 
طارئ يف �أحد خطوط �ل�شغط �لعايل �لذي يغذي مول دبي بعد خروج �خلط 

عن �خلدمة حيث ت�شبب هذ� �خللل �لطارىء بانقطاع �لتيار عن �ملركز.
�إطار طماأنته �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س  �أ�شار �ملهند�س �شعيد �لطاير يف  و 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي على �شالمة حمطات تغذية مدينة 
بتحريك  �أ�شرعت  دي��و�  �أن  �إىل   ..  24/24 �مل�شتمر  �لكهربائي  بالتيار  دبي 
جميع فرق �لطو�رئ �لتابعة لها وتوفري مولد�ت كهربائية متحركة نقلتها 
فرق �لطو�رئ معها �إىل �ملوقع خالل ع�شرين دقيقة فقط ولعدم متكن هذه 

�لفرق ب�شبب وجود عو�ئق يف �ل�شرد�ب �ملوؤدي �إىل حمطات �لتوزيع بالو�شول 
�لهيئة متكنت  �أن  �إل  �شبق  .. ومع كل ما  �ملتحركة  �لكهربائية  �ملولد�ت  مع 
بكامل  �لكهربائي  �لتيار  تو�شيل  �إع��ادة  من  فيها  �ل��ط��و�رئ  طو�قم  بجهود 

طاقته �إىل مركز دبي مول خالل ما يقارب �ل�شاعة ون�شف �ل�شاعة.
و �أكد �لطاير �أن �لهيئة �شتعمل على تنفيذ �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لعقاريني  �ملطورين  جميع  ب��ال��ز�م  �ل��ي��وم  م��ن  �عتبار�  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
يف  �حتياطية  كهربائية  م��ول��د�ت  برتكيب  �ملعنيني  و�مل��ق��اول��ني  و�ل�شركات 
هذ�  متابعة  دي��و�  و�شتتويل  دب��ي  يف  تنفيذها  يجري  �لتي  �لكربي  �مل�شاريع 

�لمر و�ل�شر�ف على تنفيذه مبا�شرة.

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س الوزراء الأ�سرتايل ويبحثان عالقات التعاون وامل�ستجدات القليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
بق�شر  �م�����س  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل�شاطئ معايل مالكومل ترنبول 
رئي�س وزر�ء �أ�شرت�ليا �لذي يزور 

�لبالد حاليا.
تعزيز  بحث  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
و�لتعاون  �ل�������ش���د�ق���ة  ع����الق����ات 
�لعربية  �لإم����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 
و�أ���ش��رت�ل��ي��ا يف خمتلف  �مل��ت��ح��دة 
و�لقت�شادية  �لتجارية  �ملجالت 
�ملتعلقة  و�لق�شايا  و�ل�شتثمارية 

بالطاقة.
و�����ش���ت���ع���ر����س �جل����ان����ب����ان �أوج�����ه 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م  �ل���ت���ع���اون 
�لتطور  و�لذي ي�شهد مزيد� من 
و�لنمو بف�شل رغبة ودعم قيادتي 

�لبلدين لتنمية هذ� �لتعاون مبا 
يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين 

و�ل�شعبني �ل�شديقني.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ب���ادل 

�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة .. و�أك����د� 
�أه��م��ي��ة ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جلهود 
ل���ت���ح���ق���ي���ق �أ�����ش���������س �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
و�ل�شالم و�إيجاد �حللول �ل�شلمية 

�ل�شوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  �مل��������ب��ارك 
�لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك 
�مل������زروع������ي وك����ي����ل دي���������و�ن ويل 
وم����ن �جلانب  �أب���وظ���ب���ي..  ع��ه��د 

نهيان  �آل  ز�ي���������د  ب�����ن  حم����م����د 
ومعايل مالكومل ترنبول وجهات 
�لق�شايا  ع���دد م��ن  �ل��ن��ظ��ر ح���ول 
�ل�شاحتني  ع��ل��ى  و�مل�������ش���ت���ج���د�ت 

�لدكتور  م���ع���ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
�لكتبي  ����ش���امل  �حل������ريي  ع��ب��ي��د 
�شفري �ل����دولة ل�������دى �أ�ش��������رت�ليا 
خل�����يفة  خ��������������������ل��دون  وم��ع��������������������ايل 

ت�شهدها عدد من  �لتي  لالزمات 
�لتعاون  وت��ك��ث��ي��ف  �مل��ن��ط��ق��ة  دول 
�لإرهابية  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  مل��ح��ارب��ة 

وجتفيف منابعها.

ميلتون  �رث��ر  �شعادة  �لأ���ش��رت�يل 
���ش��ب��اي��رو ���ش��ف��ري �أ���ش��رت�ل��ي��ا لدى 
�مل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  �ل����دول����ة 

�لأ�شرت�ليني.

ا�ستقبل وفدا من �سركة اأبوظبي للموانئ

حممد بن زايد: الإمارات بنت قواعد اقت�سادية �سلبة وعلى املوؤ�س�سات وال�سركات الوطنية ا�ستثمارها
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
باأبوظبي  �ل��ب��ح��ر  ب��ق�����ش��ر  ���ش��م��وه 
للمو�نئ  �أبوظبي  �شركة  من  وف��د� 
برئا�شة معايل �لدكتور �شلطان بن 
�شلطان �جل��اب��ر وزي���ر دولة  �أح��م��د 

رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة.
و��شتمع �شموه من �لوفد �ىل �شرح 
ع���ن �أه����م �ل���ت���ط���ور�ت و�لإجن������از�ت 
�لتي حققتها �ملو�نئ خالل �لفرتة 
عدد  تنفيذها  خ��الل  من  �ل�شابقة 
�ىل  �لهادفة  �مل�شاريع �حليوية  من 
�لقت�شادي  �ل��ت��و���ش��ع  ع��ج��ل��ة  دف���ع 
وت���ق���دمي خ���دم���ات م��ت��ك��ام��ل��ة ذ�ت 
و�ملناطق  للمو�نئ  ع��امل��ي  م�شتوى 

�ل�شناعية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�ط����ل����ع 
ن��ه��ي��ان على  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
لتعزيز  تنفيذها  �جل��اري  �خلطط 

و�ل�شريعة يف �ملجالت �لقت�شادية 
وتعزيز  و�ل�شتثمارية  و�لتجارية 
�لقدر�ت �لتناف�شية.. م�شري� �شموه 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ن  �ىل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
بنت  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
ق���و�ع���د �ق��ت�����ش��ادي��ة ���ش��ل��ب��ة وعلى 
�لوطنية  و�ل�����ش��رك��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�لنطالق  �لقو�عد  هذه  ��شتثمار 

�آف��اق �رحب و�أو�شع يف تنميتها  �ىل 
�شموه  و�أ�شاد  وتنويعها.  وتعزيزها 
مبا حققته �شركة �أبوظبي للمو�نئ 
�أعمالها  يف  وت����ق����دم  ت���ط���ور  م����ن 
ببذل  �شموه  مطالبا  وم�شاريعها.. 

ومو��شلة  �جل����ه����ود  م����ن  �مل����زي����د 
وتعزيز  و�ل��ع��م��ل  �لأد�ء  حت�����ش��ني 
�ل�شركة  ب��ني  و�لتكامل  �ل�شر�كات 
�لقت�شادية  �ل���ق���ط���اع���ات  وك���اف���ة 

د�خل �لدولة وخارجها.

وتاأهيلها،  �مل���و�ط���ن���ني  �مل���وظ���ف���ني 
لتقدمي  �ل�شركة  �شعى  �إىل  �إ�شافة 
�لتي  و�لتناف�شية  �ملبتكرة  �حللول 
جميع  ك��ف��اءة  حت�شني  ع��ل��ى  تعمل 
�ل�شفن  وت�شريع حركة  �لإج��ر�ء�ت 

وخطط  �لبحرية  �لتجارة  �أع��م��ال 
�شركة  ف����ري����ق  ق���������در�ت  ت���ط���وي���ر 
كو�دره  وتاأهيل  للمو�نئ  �أبوظبي 
�لتدريبية  �ل����رب�م����ج  خ����الل  م���ن 
�ملو�هب  ���ش��ق��ل  ب���ه���دف  �مل��ت��ن��وع��ة 

د�خل وخارج �ملو�نئ.
و�كد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ل��ف��ري��ق عمل  ن��ه��ي��ان  �آل  ب���ن ز�ي����د 
�أهمية  ل��ل��م��و�ن��ئ  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة 
�ملتالحقة  �ل����ت����ط����ور�ت  جم��������ار�ة 

م��حمد ب���ن زاي���د ي�س��تقبل ال�رئ��ي�س ال�تنفيذي ل���سركة 
ب�الك�س��تون الأم�ري�كية

•• اأبوظبي-وام: 

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �م�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ���ش��و�رزم��ان  �شتيف  �ل�شاطئ  بق�شر 

�ملالية  �خل��دم��ات  جم��ال  تعمل يف  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة  بالك�شتون 
و�ل�شتثمارية. جرى خالل �للقاء بحث �أوجه �لتعاون وجمالت 
دولة  يف  و�ملالية  �ل�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  بني  �لتن�شيق 
فر�س  وتعزيز  بالك�شتون  �شركة  و  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لعالقات  توثيق  يف  ي�شاهم  مبا  �ل�شتثمارية  �ل�شر�كات  �إقامة 

�مل�شرتكة.  �مل�شلحة  يخدم  �لذي  بال�شكل  وتنميتها  �لقت�شادية 
ح�شر �للقاء .. �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن 
جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  �أبوظبي  عهد  ويل 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي .
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اأخبـار الإمـارات
القيادة العامة للقوات امل�سلحة تعلن ا�ست�سهاد عبداهلل 

حممد احلمادي خالل قيامه مبهمة داخل الدولة
•• اأبوظبي-وام:

�لرقيب  جنودها  �أح��د  ��شت�شهاد  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أعلنت 
عبد�هلل حممد عي�شى �حلمادي خالل قيامه مبهمة د�خل �لدولة.

�لعز�ء  بخال�س  �م�س  بيانها  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  وتقدمت 
و�ملو��شاة �إىل ذوي �ل�شهيد..�شائلة �ملوىل �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته 

ويلهم ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن .
 �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون .

جائزة خليفة الرتبوية ت�سارك مبعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  معر�س  يف  �ل��رتب��وي��ة  خليفة  جل��ائ��زة  �لعامة  �لأم��ان��ة  ت�شارك 
�لدويل للكتاب بجناح ت�شتعر�س من خالله ر�شالتها و�أهد�فها و�ملجالت 
تعليمية  فعاليات  عدة  �جلائزة  وتنظم  �لفائزين.  و�إ�شد�ر�ت  �ملطروحة 
وثقافية على هام�س �ملعر�س. و�أكدت �أمل �لعفيفي �لأمني �لعام للجائزة 
�مل�شاركة �لتي جت�شد �هتمام �جلائزة بتو�شيع قاعدة �لتميز  �أهمية هذه 
يف �مليد�ن �لرتبوي و��شتثمار هذ� �حل�شور �ملميز من �ملثقفني و�ملبدعني 
بر�شالة  للتعريف  �لثقافية  �لتظاهرة  هذه  يف  �جلمهور  فئات  وخمتلف 
�شاحب  وه��و  قلوبنا  على  غاليا  ��شما  حتمل  ب��اأن  ن�شرف  �لتي  �جل��ائ��زة 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل . وقالت 
�ملجالت  على  لالطالع  �ملعر�س  ل��رو�د  �لفر�شة  تتيح  �مل�شاركة  ه��ذه  �أن 
�ملطروحة يف �جلائزة و�لتي �شملت يف �لدورة �لعا�شرة 2016/2017 
جمال �ل�شخ�شية �لرتبوية �لعتبارية و�لبتكار �لرتبوي وذوي �لإعاقة 
و�لتعليم و�لبيئة �مل�شتد�مة و�لتعليم وخدمة �ملجتمع و�لتعليم �لعام على 
�لدولة  م�شتوى  على  �لعايل  و�لتعليم  �لعربي  و�لوطن  �لدولة  م�شتوى 
و�لوطن  �ل��دول��ة  �ل��رتب��وي��ة على م�شتوى  و�ل��ب��ح��وث  �ل��ع��رب��ي  و�ل��وط��ن 
�لعربي و�لتاأليف �لرتبوي للطفل على م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي 
و�لإع�����الم �جل��دي��د و�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة و�ل���وط���ن �لعربي 
و�لإبد�ع يف تدري�س �للغة �لعربية على م�شتوى �لدولة و�لوطن �لعربي 

و�لوطن  �لدولة  م�شتوى  على  �ملبتكرة  �لرتبوية  و�لرب�مج  و�مل�شروعات 
من  ع��دد�  �شي�شت�شيف  �جل��ائ��زة  جناح  �أن  �لعفيفي  و�أو���ش��ح��ت  �لعربي. 
بهذه  �ل��ف��وز  �إىل  ق��ادت��ه  و�ل��ت��ي  ك��ل منهم  رح��ل��ة  ع��ن  للحديث  �لفائزين 
�جلمهور  �إىل  يقدمها  �ل��ت��ي  و�لن�شائح  و�لإر����ش���اد�ت  �لثمينة  �جل��ائ��زة 
�إىل حفل توقيع  بالإ�شافة  �لتعليمي  �مليد�ن  �لعاملني يف  �مل�شتهدف من 
من  معلم  �ل�شطناوي  لقمان  �لدكتور  للموؤلف  �ل�شياء  �أنا�شيد  دي��و�ن 
منطقة عجمان �لتعليمية وفائز يف �لدورة �لتا�شعة 2016/2015 عن 
�أ�شدرت  وقد  �لرتبوية  �لإبد�عات  فئة  للطفل  �لرتبوي  �لتاأليف  جمال 
�جلائزة هذه �ملوؤلف على نفقتها �خلا�شة كنهجها يف ت�شجيع �لفائزين يف 

خمتلف دور�تها و�لو�شول باإنتاجهم �لأدبي �إىل �جلمهور �مل�شتهدف .

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن تنظيم اأعمال امل�ساحة يف اإمارة دبي
•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء - رعاه �هلل - ب�شفته حاكما لإمارة دبي قانونا ب�شاأن 
و�مل�شح  و�ملائي  �ل��ربي  �مل�شح  ت�شمل  و�لتي  �لإم��ارة  �مل�شاحة يف  �أعمال  تنظيم 
لأف�شل  وفقا  �لأع��م��ال  ه��ذه  تنفيذ  ي�شمن  �ل��ذي  بال�شكل  وذل��ك  �ل��زل��ز�يل 
�لعمر�ين  �لتطور  مو�كبة  بهدف  �ل�شاأن  هذ�  يف  �ملطبقة  �لعاملية  �ملمار�شات 
وتنظيم  وعمر�نية  تخطيطية  م�شاريع  من  ير�فقه  مبا  دبي  ت�شهده  �ل��ذي 
نحو  على  �لرقمي  �أو  �ل��ورق��ي  بنوعيها  �مل�شاحية  �ملعلومات  وت���د�ول  جمع 
لدى  و�ح���د  وع���اء  �شمن  و�أر�شفتها  وحفظها  �ملعلومات  ه��ذه  �أم���ن  ي�شمن 

م�شدر ر�شمي معتمد يف �لإمارة.
وحدد �لقانون رقم - 6 - ل�شنة 2017 �شالحيات بلدية دبي لتكون �جلهة 
�ملخت�شة بتنظيم �أعمال �مل�شاحة يف �لإمارة و�مل�شدر �لر�شمي �ملعتمد لتقدمي 

�لبيانات و�ملعلومات �لناجتة عن هذه �لأعمال.
وت�شمل تلك �ل�شالحيات.. �أعمال �مل�شح �لربي و�مل�شح �ملائي و�مل�شح �لزلز�يل 
و�إنتاج و�إ�شد�ر وحتديث �ملخططات �مل�شاحية و�خلر�ئط �لأ�شا�شية و�خلر�ئط 
من  �ملمنوحة  �لأر����ش��ي  �أو  �حلكومية  �لأر����ش��ي  على  حتتوي  �لتي  �ملوقعية 
�حلكومة مو�شح فيها حدود هذه �لأر��شي و�إحد�ثياتها وم�شاحاتها و�أبعادها 
�لتي  �لتخطيطية  و�خلر�ئط  لالإمارة  �لعام  للمخطط  وفقا  و��شتعمالتها 
و�إحد�ثياتها  �لأر��شي  �مللك مو�شح فيها حدود هذه  �لأر��شي  حتتوي على 
وم�شاحاتها و�أبعادها و��شتعمالتها وت�شدر بناء على �شجالت وخر�ئط د�ئرة 
�لأر��شي و�لأمالك وفقا للمخطط �لعام لالإمارة و�أي خمططات �أو خر�ئط 

�أخرى كما ت�شمل كذلك تنظيم مز�ولة مهنة �أعمال �مل�شاحة يف �إمارة دبي.
وتتوىل �لبلدية - يف �شبيل قيامها باأعمال �مل�شح �لربي �لذي عرفه �لقانون 
غري  �ملائية  �مل�شطحات  �أو  �لياب�شة  على  تتم  �لتي  �مل�شاحة  �أع��م��ال  �أن��ه  على 
و�مل�شح  �جليودي�شي  �مل�شح  وي�شمل  �لأر����س  ب��اط��ن  يف  �أو  للمالحة  �لقابلة 
 .. منها  و�ل�شالحيات  �مل��ه��ام  م��ن  ع���دد�   - �لتف�شيلي  و�مل�شح  �ل��ط��ب��وغ��ر�يف 
يف  �لتف�شيلي  و�مل�شح  �لطبوغر�يف  و�مل�شح  �جليودي�شي  �مل�شح  �أعمال  تنفيذ 
وحتديد  �لأر����س  �شطح  ت�شاري�س  و�نخفا�س  �رت��ف��اع  م�شتوى  وقيا�س  دب��ي 
و�إن�شاء  �لياب�شة  �لت�شاري�س وموقعها على  بتلك  �ملرتبطة  �لطبيعية  �ملعامل 
نقاط �لتحكم �مل�شاحية يف �لإمارة و�إد�رتها و�شيانتها وكذلك �إن�شاء �ل�شبكات 
�مل�شاحية يف �لإمارة و�إد�رتها و�شيانتها و�ملحافظة عليها وربطها باملنظومة 

�لعاملية لنقاط �لتحكم �مل�شاحية.
كما تتوىل �لبلدية �لإ�شر�ف و�لرقابة على �ل�شبكة �مل�شاحية لالإمارة وو�شع 
�ملعايري و�ملقايي�س �خلا�شة با�شتحد�ث نقاط �لتحكم �مل�شاحية و�لعمل على 
و�إد�رة  و�إن�شاء  �لدولة  يف  �لأخ��رى  ب��الإم��ار�ت  لدبي  �مل�شاحية  �ل�شبكة  رب��ط 
نظام �ملحطات �مل�شاحية �ملرجعي و�لإ�شر�ف عليه و�لتدقيق على خمرجاته 

و�عتماد �لأنظمة و�لتقنيات �مل�شاحية �لربية �لأخرى.
و�شور  �جل��وي  بالت�شوير  �خلا�شة  �لعالئم  و�شع  �أع��م��ال  مر�قبة  وت��ت��وىل 
�لنقاط  و�شيانة  ومر�قبة  بها  �خلا�شة  �لتحكم  ونقاط  �ل�شناعية  �لأقمار 
�حلدودية �لربية لالإمارة و�إعادة تثبيتها عند �حلاجة بالتن�شيق مع �جلهات 
�ملخت�شة يف �لدولة �إ�شافة �إىل �إن�شاء و�إد�رة قاعدة بيانات للم�شح �لربي يف 
�لإمارة وحتديثها و�لإ�شر�ف عليها وحتديد �لعالئم �مل�شاحية جلميع �أنو�ع 
�لأر��شي يف �لإمارة و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت �لالزمة يف هذ� �ل�شاأن وكذلك حتديد 
�لعالئم �مل�شاحية �لتي يتم تثبيتها عند مبا�شرة �أعمال �لبناء و�لتحقق من 
�لتقيد بها يف كافة مر�حل �إجناز هذه �لأعمال و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت �لالزمة 

يف هذ� �ل�شاأن.
ويحق لبلدية دبي بح�شب �لقانون �لتحقق من �شحة �لعالئم �مل�شاحية �لتي 
يتم تثبيتها يف حرم �لطريق من قبل �ملقاولني عند تنفيذهم مل�شاريع متديد 
�لتقارير  و�إ���ش��د�ر  �لتف�شيلية  �مل�شوحات  وتنفيذ  فيها  �خل��دم��ات  خطوط 
بو��شطة  تتم  �لتي  �مل�شح  ح�شابات  على  �لتدقيق  وكذلك  ب�شاأنها  �خلا�شة 
�ل�شت�شاريني للح�شول على من�شوب مد�خل �ملباين وح�شابات �جتاه �لقبلة 

وزو�يا و�أبعاد �لأر��شي �ملختلفة يف دبي.
�مل�شح  �أع��م��ال  لتنفيذ  و�مل��ه��ام  �ل�شالحيات  م��ن  ب��ع��دد  دب��ي  بلدية  وتخت�س 
�أنه �أعمال �مل�شاحة �خلا�شة بقيا�س وو�شف  �ملائي �لذي عرفه �لقانون على 
وما  �لإم���ارة  يف  للمالحة  �لقابلة  �ملائية  ل��الأج��ز�ء  �لفيزيائية  �خل�شائ�س 

يت�شل بها من مناطق �شاحلية.
وت�شمل تلك �ملهام: و�شع �لعالئم �مل�شاحية للم�شاريع �ملائية �لتي تتم يف دبي 
مبا يف ذلك خطوط �لكهرباء و�أنابيب �لبرتول و�لغاز وغريها من �مل�شاريع 
�لأخ��رى وكذلك بناء قاعدة بيانات �شاملة ودقيقة يف كل ما يتعلق باأعمال 

�مل�شح للكتلة �ملائية يف �لإمارة وتوفري تلك �لبيانات ملن يطلبها.
كما تخت�س �لبلدية بدعم وم�شاندة �أعمال �لتطوير �لعمر�ين و�لتنمية يف 
�لإمارة وبخا�شة يف �جلانب �ملتعلق باأعمال �مل�شح �ملائي و�إن�شاء و�إد�رة ومر�قبة 
�لظو�هر  ور�شد  �لإم��ارة  يف  �ملائية  �مل�شطحات  يف  �ملن�شاأة  �مل�شاحية  �ملحطات 

�لطبيعية وغري �لطبيعية �ملتعلقة بطبقات �ملياه وحركة �لر�شوبيات.
وتقوم �لبلدية بت�شغيل وحتديث نظام �لإنذ�ر �ملبكر ب�شاأن �لكو�رث �لطبيعية 
وتوفري بيانات �مل�شح �ملائي �لالزمة بهدف �إد�رة �لكو�رث �لبحرية و�لتعامل 
معها بالتعاون مع �جلهات �ملعنية يف دبي �إ�شافة �إىل �إن�شاء �ل�شبكة �مل�شاحية 
وربطها  عليها  و�ملحافظة  و�شيانتها  �ملياه  حركة  ودر����ش��ة  لر�شد  �لبحرية 

ب�شبكة �لدولة و�ل�شبكة �لعاملية.
بدر��شة  �خلا�شة  �مل�شاحة  �أع��م��ال  �أن��ه  على  �ل��زل��ز�يل  �مل�شح  �لقانون  وع��رف 
�لهز�ت  ر���ش��د  ب��ه��دف  طبقات  م��ن  حتتها  وم��ا  �لأر���ش��ي��ة  �لق�شرة  حت��رك��ات 
و�لزلزل �لأر�شية. وتتوىل �لبلدية يف �شبيل قيامها باأعمال هذ� �مل�شح عدد� 
من �ملهام و�ل�شالحيات منها .. حتديد مناطق �لن�شاط �لزلز�يل �لتي ميكن 

�أن توؤثر على �لدولة ور�شد ومتابعة هذ� �لن�شاط �شو�ء على �ل�شعيد �ملحلي 
�أو �لإقليمي وتوفري بيانات فورية عالية �لدقة عند حدوث �أي هزة �أر�شية 

يكون لها تاأثري على �لدولة وتزويد �جلهات �ملعنية بهذه �لبيانات.
�لتقليل  ي�شمن  مبا  �لإم���ارة  يف  �لبناء  دليل  بتحديث  �لبلدية  تخت�س  كما 
فيها  �لقائمة  و�ملن�شاآت  �ملباين  على  �لأر�شية  و�ل��ه��ز�ت  �ل���زلزل  تاأثري  من 
�لكو�رث  ملو�جهة  �لالزمة  و�لإن��ق��اذ  �ل��ط��و�رئ  خطط  تطوير  يف  و�مل�شاهمة 
�لناجمة عن �لزلزل و�لهز�ت �لأر�شية وكذلك تبادل �ملعلومات مع خمتلف 
دول �لعامل بهدف در��شة حتركات �لق�شرة �لأر�شية ور�شد �لزلزل وتقييم 

خماطر �لزلزل و�لهز�ت �لأر�شية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية يف �لدولة.
وحظر �لقانون على �أي �شخ�س مز�ولة مهنة �أعمال �مل�شاحة يف دبي مبا يف 
�ملايل  دب��ي  فيها مركز  �حل��رة مبا  و�ملناطق  �لتطوير �خلا�شة  ذل��ك مناطق 
�لعاملي �إل بعد �حل�شول على ت�شريح بذلك من بلدية دبي وحتدد �لالئحة 
�لتنفيذية للقانون �ل�شروط و�لإجر�ء�ت �لالزمة ملنح �لت�شريح لالأ�شخا�س 
�مل�شاحة وتاأهيلهم وت�شنيفهم و�شائر  �أعمال  �لذين يرغبون مبز�ولة مهنة 

�لأمور �ملتعلقة بهذه �ملهنة.
هذ�  مبوجب  لها  �ملقررة  �ل�شالحيات  ببع�س  تعهد  �أن  دبي  لبلدية  ويجوز 
يتم  �تفاقية  مبوجب  �خلا�شة  �أو  �حلكومية  �جلهات  من  �أي  �إىل  �لقانون 

�إبر�مها لهذ� �لغر�س حتدد فيها حقوق وو�جبات �أطر�فها.
ووفقا للقانون يحظر على �أي �شخ�س �إن�شاء �أو �إتالف �أو تعديل �أو �إز�لة �أو 
�إعادة تثبيت �أو طم�س �ل�شبكة �مل�شاحية �أو �أي نقطة حتكم م�شاحية �أو عالئم 
م�شاحية �أو �لإ�شر�ر باأي حمطة م�شاحية �أو �إتيان �أي فعل من �شاأنه تعطيل 

هذه �ملحطة عن �لقيام بعملها ب�شكل فعال.
كما يحظر �إنتاج �أو �إ�شد�ر �أي خر�ئط �أ�شا�شية �أو خر�ئط موقعية �أو خر�ئط 
�لبلدية  تخت�س  �أخ��رى  م�شاحية  خمططات  �أو  خر�ئط  �أي  �أو  تخطيطية 
باإنتاجها �أو �إ�شد�رها �أو ن�شر �أي بيانات �أو معلومات غري �شحيحة عن حدود 

�أو عالئم �أي �أر�س يف دبي.
�مل�شح  �أو  �ل��ربي  �مل�شح  �أعمال  عرقلة  �أو  منع  كذلك  �ملحظورة  �لأفعال  ومن 
�لبيانات  و����ش��ت��خ��د�م  دب��ي  بلدية  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��زل��ز�يل  �مل�شح  �أو  �مل��ائ��ي 
�مل�شاحية �لورقية �أو �لرقمية �لتي ح�شل عليها �ل�شخ�س من �لبلدية يف غري 
�لغر�س �ملخ�ش�س لها �أو تزويد �لغري بها �شو�ء مبقابل �أو بدون مقابل وذلك 

دون �حل�شول على مو�فقة �لبلدية �مل�شبقة على ذلك.
مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�شد ين�س عليها �أي ت�شريع �آخر يعاقب كل من 
يرتكب �أيا من �ملخالفات �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية 
دره��م ول   500 بغر�مة مالية ل تقل عن  �ل�شادرة مبوجبهما  و�ل��ق��ر�ر�ت 
هذه  �لقانون  لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  وحت��دد  دره��م  �أل��ف   50 على  تزيد 

�ملخالفات و�لغر�مات �ملقررة لها.
معاودة  ح��ال  يف  �ملخالفة  مرتكب  على  �ملفرو�شة  �لغر�مة  قيمة  وت�شاعف 

�رتكاب �ملخالفة ذ�تها خالل �شنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملخالفة �ل�شابقة 
لها ومبا ل يزيد على 100 �ألف درهم وحتدد �لالئحة �لتنفيذية للقانون 
�مل�شاحة  �أعمال  م��ز�ويل مهنة  �تخاذها بحق  �لو�جب  و�لإج���ر�ء�ت  �لتد�بري 
�ل�شادرة  و�ل����ق����ر�ر�ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ولئ��ح��ت��ه  لأح��ك��ام��ه  خمالفتهم  ح���ال  يف 

مبوجبهما.
وبح�شب �لقانون يكون لبلدية دبي �إز�لة �لتعدي �لو�قع على �أي من نقاط 
�لو�شع  و�إع��ادة  �مل�شاحية  �ملحطات  �أو  �مل�شاحية  �لعالئم  �أو  �مل�شاحية  �لتحكم 
يف  بال�شرر  �ملت�شبب  نفقة  على  وذل��ك  �لذ�تية  باأجهزتها  عليه  ك��ان  ما  �إىل 
حال عدم قيامه بذلك خالل �ملهلة �ملمنوحة له من �لبلدية م�شافا �إليها ما 
ن�شبته %25 من تلك �لنفقات كم�شاريف �إد�رية و�إ�شر�فية ويعترب تقدير 

�لبلدية لتلك �لنفقات نهائيا .
ذلك  يف  مبا  �لإم���ارة  يف  �حلكومية  باجلهات  �ل�شتعانة  دب��ي  لبلدية  ويكون 
�أفر�د �ل�شرطة وعلى هذه �جلهات تقدمي �لعون و�مل�شاعدة للبلدية بال�شرعة 

�ملمكنة متى طلب منها ذلك.
�خلا�شة  �لتطوير  ومناطق  �حل��رة  �ملناطق  على  �مل�شرفة  �ل�شلطات  وتتوىل 
�لقانون  هذ�  تطبيق  �شبيل  يف  و�ل�شالحيات  �ملهام  من  ع��دد�  للقانون  وفقا 
�ملناطق  �ل��و�ق��ع��ة د�خ��ل ه��ذه  ل��الأر����ش��ي  �إ���ش��د�ر خ��ر�ئ��ط تف�شيلية   .. منها 
�لتخطيطية  و�ل�شرت�طات  و�أبعادها  وم�شاحتها  �لأر���س  حدود  بها  مو�شح 
لها وموقعها من �ملخطط �لعام للمنطقة و��شم مالكها ونوعية ملكيته على 
�أل تتعار�س هذه �خلر�ئط مع �خلر�ئط و�ملخططات �ملعتمدة من �لبلدية 

و�أن يتم �إ�شد�رها من خالل نظام �لإحد�ثيات �ملحلي.
كما يحق للمناطق �حلرة ومناطق �لتطوير �خلا�شة حتديد �لعالئم �مل�شاحية 
�لتي يتم تثبيتها عند مبا�شرة �أعمال �لبناء د�خل هذه �ملناطق و�لتحقق من 
�لتقيد بهذه �لعالئم يف جميع مر�حل �إجناز هذه �لأعمال و�إ�شد�ر �ل�شهاد�ت 

�لالزمة يف هذ� �ل�شاأن وذلك مبا يتفق مع نظام �لإحد�ثيات �ملحلي .
وت��ل��ت��زم �ل�����ش��ل��ط��ات �مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق ب��ت��زوي��د ب��ل��دي��ة دب���ي ورقيا 
وخر�ئط  عليها  ت�����ش��رف  �ل��ت��ي  للمنطقة  �مل�����ش��اح��ي  باملخطط  و�إل��ك��رتون��ي��ا 
و�أي  ت�شدرها  �لتي  �لعالئم  و�شهاد�ت  �خت�شا�شها  �شمن  �لو�قعة  �لأر��شي 
�لتي تعتمدها  �لآل��ي��ة  حتديثات جت��ري على ه��ذه �خل��ر�ئ��ط و�لعالئم وف��ق 

�لبلدية يف هذ� �ل�شاأن.
ك��م��ا ت��ت��وىل ���ش��ل��ط��ات �مل��ن��اط��ق �حل����رة وم��ن��اط��ق �ل��ت��ط��وي��ر �خل��ا���ش��ة تقدمي 
�لقانون وفقا للر�شوم و�ل�شروط و�لإجر�ء�ت  �ملنوطة بها يف هذ�  �خلدمات 

�ملعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن.
وي�شدر رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي حلكومة دبي �لالئحة �لتنفيذية و�لقر�ر�ت 
�إىل  �آخر  ت�شريع  �أي  �أي ن�س يف  ويلغى  �لقانون  �أحكام هذ�  لتنفيذ  �لالزمة 
�ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكامه وين�شر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�شمية 

ويعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن زايد يحيي مبادرة نايل وبن حرمل للتربع مل�ساعدة ال�سعب ال�سومايل

 الهالل ي�سري �سفينة م�ساعدات اإىل ال�سومال حتمل اأكرث من 4 اآلف طن من املواد الإغاثية

وحيا �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان مبادرة جمموعة 
ل�شالح  بتربعها  حرمل  وبن  نايل 

تقدمي �مل�شاعد�ت يف �ل�شومال .
ق�شر  جم��ل�����س  يف  ����ش���م���وه  ق�����ال  و 
�أم������ام �حل�������ش���ور : لدي  �ل��ب��ط��ني 
مو�شوع قلت �أقر�أه عليكم لأنه من 

جدية  �شموه  مثمنا  ومتنوع  و��شع 
وح����ر�����س ع�����دد ك���ب���ري م����ن رج����ال 
مو�قعهم  ت��ث��ب��ي��ت  ع��ل��ى  �لأع����م����ال 
�شندوق  دع������م  جم������ال  يف  ب����ق����وة 
�مل�����ش��اري��ع �حليوية  �ل��وط��ن ودع���م 
�شالح  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي  �لأخ�������رى 
�لأعمال  و�شالح  و�ملو�طن  �لوطن 

تربع  يف  رغبتنا  فيها  ج��اء  و�ل��ت��ي 
جمموعة نايل وبن حرمل ل�شالح 
دولة  بها  تقوم  �لتي  �لأعمال  دعم 
�لإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة يف 
باأنكم  علمنا  وح�����ش��ب   .. �أف��ري��ق��ي��ا 
ب�������ش���دد �ل���ق���ي���ام ب���امل�������ش���اع���د�ت يف 
�ل�����ش��وم��ال و�أف��ري��ق��ي��ا وه���ذ� �ل�شئ 

لأننا  و�لوطنية  �خلريية  �ملبادر�ت 
�ل�شمعة  تعزيز  يف  �شركاء  جميعا 
لدولتنا  �ملرموقة  و�ملكانة  �لطيبة 

يف خمتلف �ملحافل و�مليادين .
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �إن جمال 
�مل�شاهمة يف دعم �مل�شاريع �لوطنية 

�ملو��شيع �لتي �فتخر بها و�أن تكون 
ع��ن��دن��ا ه����ذه �ل��ن��وع��ي��ة م���ن عيال 
�لإم�����ار�ت ي��ق��وم��ون ب��ه��ذه �ملو�قف 
وحكومتهم  ل���ب���الده���م  �ل��ط��ي��ب��ة 

و�شعبهم .
له  �ملوجهة  �لر�شالة  �شموه  ق��ر�أ  و 
م���ن جم��م��وع��ة ن��اي��ل وب���ن حرمل 

�أو  �لدولة  يف  و�خلريية  �لإن�شانية 
خارجها .

�لذي  �لأث�����ر  �إن  ���ش��م��وه  �أ����ش���اف  و 
�لعالية  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  ي��رتك��ه 
طيب  �أث��ر  ومو�قفهم  �أعمالهم  يف 
�شمعة  ويخلد  �أهله  وي�شرف  يبقى 

تذكرها �لقلوب و�لعقول .

�ل�شحايا  ت���وؤرق  تد�عياتها  ت���ز�ل 
و�مل���ن���ك���وب���ني �ل����ذي����ن ي���و�ج���ه���ون 

ظروفا �إن�شانية �شعبة .
�إي�شال  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  وح��ر���ش��ت 
و�ملنكوبني  لل�شحايا  م�شاعد�تها 
مبكر� ملقابلة �لحتياجات �ملتز�يدة 
لل�شعب �ل�شومايل يف حمنته من 

�لهيئة يف �ل�شومال للتخفيف من 
�ملتفاقمة  �لإن�شانية  �ملعاناة  حجم 

على �ل�شاحة �ل�شومالية .
و يتم توزيع �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
ع���ل���ى �مل���ت���اأث���ري���ن و�ل����ن����ازح����ني يف 
وخميماتهم  ت��و�ج��ده��م  م��ن��اط��ق 
ل����ل����ك����ث����ري من  ت����ف����ت����ق����ر  �ل������ت������ي 

365 طنا  و  �مل��ت��ن��وع��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
من �ملياه �إ�شافة �إىل 51 طنا من 
و�لأغطية  و�لبطانيات  �مل��الب�����س 
و�مل�شتلزمات �ل�شحية لالأطفال و 

و�لفر�س. �خليم  من  طنا   23
وتوقع و�شول �ل�شفينة �إىل ميناء 
ب����رب����رة م��ط��ل��ع م���اي���و �ل����ق����ادم .. 

�لهالل �لأحمر لتقدمي كل ما من 
�لأ�شقاء  �حتياجات  يلبي  �أن  �شاأنه 
�مل�شاعد�ت  م����ن  �ل�������ش���وم���ال  يف 
�لتي  و�ل����ت����ن����م����وي����ة  �لإغ�����اث�����ي�����ة 
�ملجاعة  م��ن  �مل��ت��اأث��رون  يحتاجها 
و�شمن  �حل���ال���ي���ة  ظ���روف���ه���م  يف 
تنفذه  �ل��ذي  �لإن�شاين  �لربنامج 

�مل����ح����اور لنقل  خ�����الل ع�����دد م����ن 
�مل��زي��د م��ن �لح��ت��ي��اج��ات �لعاجلة 

�إىل �ل�شومال.
�لطنيجي  �ب��ر�ه��ي��م  �أح��م��د  وق���ال 
هيئة  يف  �للوج�شتية  �إد�رة  مدير 
�لهالل �لأحمر �إن �ل�شفينة حتمل 
�ملو�د  من  طنا   819 و  �آلف   3

وي�شرف  �لإن�شانية  �لح��ت��ي��اج��ات 
�إي�شال  ع���ل���ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ن  وف�����د 
حمتويات �ل�شفينة للمت�شررين .

دول  �أك��رث  من  �ل�شومال  وتعترب 
�ل��ق��رن �لأف��ري��ق��ي ت��اأث��ر� باملجاعة 
وم������وج������ة �ل����ق����ح����ط و�جل�����ف�����اف 
�ل���ت���ي ت��خ��ي��م ع���ل���ى �مل��ن��ط��ق��ة ول 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �أ������ش�����اد 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ب���اأب���ن���اء دول����ة 
�لإم��ار�ت �لذين يدعمون �مل�شاريع 
و�حليوية  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 
ومهمة  ب��ارزة  �إ�شهامات  ويقدمون 

للمجتمع .
�لإمار�ت  �أبناء  �إن  �شموه  �أ�شاف  و 
معدنهم  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا  ي���ربه���ن���ون 
�لأ�شيل يف �أد�ء و�جباتهم �لوطنية 
وما يتحلون به من ح�س �مل�شوؤولية 
و�شعبهم  قيادتهم  مع  �ل��وق��وف  يف 
ودع���م �مل��ب��ادر�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز مكانة 
دولة �لإمار�ت وريادتها يف ميادين 
�لعون  �ل��ع��ط��اء و�خل����ري وت���ق���دمي 
م�شري�  و�حل��اج��ة  �لعوز  لأ�شحاب 
�إىل تز�يد جتاوب و�هتمام وحر�س 
ع��دد م��ن رج��ال �لأع��م��ال و�لتجار 
للمبادر�ت  دع���م���ا  �ل��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى 
و�مل�������ش���اري���ع �ل��وط��ن��ي��ة ����ش���و�ء على 
�شعيد �شندوق �لوطن �أو غريه من 

و�أنتم   .. �ل��ك��رمي��ة  ���ش��ف��ات��ك��م  م��ن 
د�ئما تقومون مب�شاعدة �لكل ولقد 
م�شاريع  باإن�شاء  برغبتكم  �شمعنا 
نوؤكد  ونحن  �ل�شومال  يف  حيوية 
�أي وقت  �أننا جاهزون يف  ل�شموكم 
لهذه  للتربع  �ل�شامية  لأو�م��رك��م 
�مل�شاريع ونحب �أن نو�شح ل�شموكم 
م�شروع  لأي  ج��اه��زة  م��ع��د�ت��ن��ا  �أن 
عينيا وماديا وباأ�شرع وقت �إن �شاء 
�هلل .. هذ� و�ج��ب علينا وما نقوم 
وتقبلو�   .. دولتنا  ل�شالح  قليل  به 

منا و�فر �لحرت�م و�لتقدير .
�لر�شالة  على  تعليقا  �شموه  وق��ال 
�لنوعية  ل��ه��ذ  �أق������ول  �أن  �أري������د   :
م���ن ع��ي��ال��ن��ا م���ن ع���ي���ال ز�ي�����د من 
وجوهكم  �هلل  بي�س  ب���الدي  ع��ي��ال 
وم�شكورون و�هلل يكرث من �أمثالكم 
يا بن نايل وبن حرمل و�أنتم قدوة 
يا  م�شكورون   .. و�أهلكم  لإخو�نكم 

عيايل .
وبن  ن���اي���ل  جم���م���وع���ة  �أن  ي���ذك���ر 
�شيف  ر����ش��د  ن��اي��ل  ح��رم��ل ميلكها 
�ل�����ش��ام�����ش��ي و���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ط��ان بن 

حرمل �لظاهري .

•• اأبوظبي-وام: 

متوجهة  �م�������س  �ل���دول���ة  غ�����ادرت 
�ل�شومال  يف  ب���رب���رة  م��ي��ن��اء  �إىل 
�آلف   4 حتمل  م�شاعد�ت  �شفينة 
�لإغاثية  �مل���و�د  م��ن  طنا   259 و 
�ملتنوعة من هيئة �لهالل �لأحمر 
من  و�ملتاأثرين  �لنازحني  مل�شاندة 
�أو�شاعهم  دع��م  و  ه��ن��اك  �مل��ج��اع��ة 

�لإن�شانية.
تت�شمن �مل�شاعد�ت �ملو�د �لغذ�ئية 
�ملتنوعة  و�مل���الب�������س  و�لإي���و�ئ���ي���ة 
و�لبطانيات و�لفر�س وم�شتلزمات 
بلغت  بتكلفة  �ل�شحية  �لأط��ف��ال 
�ألفا و367  10 ماليني و311 

درهما.
�ل�����ش��ح��ن��ة من  ه���ذه  ت�شيري  ي��اأت��ي 
تنفيذ�  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة 
�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
هيئة  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

من  �ل�شحنة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري� 
حتدث  �أن  �شاأنها  م��ن  �مل�����ش��اع��د�ت 
ف��رق��ا يف �جل��ه��ود �لإغ��اث��ي��ة �لتي 
تفاقم  م��ن  للحد  �لهيئة  تبذلها 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ع��ان��اة 

�ل�شومالية .
على  ت��ت��و����ش��ل  �آخ�����ر  ويف حم����ور 
حملة  ف��ع��ال��ي��ات  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�أطلقتها  �لتي  �شومال  يا  لأجلك 
�لهيئة لتعزيز بر�جمها �لإن�شانية 
�ل�����ش��وم��ال وح�شد  و�ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
دعم �ملجتمع �ملحلي بكل قطاعاته 
ل���ل���وق���وف ب���ج���ان���ب �إخ����و�ن����ه����م يف 
�لإن�شانية و�لذين ميرون بظروف 
ماأ�شاوية  ب��اأن��ه��ا  ت��و���ش��ف  م��ا  �أق���ل 
�لأ�شعف  �حللقة  �لأطفال  خا�شة 
�ل�شومال  يف  �مل��ج��اع��ة  ك���ارث���ة  يف 
عنايتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أول��ت��ه��م  ل��ذل��ك 
�خلا�شة و�أفردت لهم حيز� كبري� 
ملكافحة  �حلالية  جهودها  �شمن 
على  ت���د�ع���ي���ات���ه  درء  و  �جل�������وع 

�ملت�شررين يف �ل�شومال.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يكرم الفائزين بجوائز برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز يف دورته الع�سرين
•• دبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كرم �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�إىل جو�ره  رعاه �هلل،  دبي،  حاكم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، وبح�شور 
بن  �ل�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو 
دبي،  نائب حاكم  �آل مكتوم،  ر��شد 
�جلهات �حلكومية و�لأفر�د وفرق 
برنامج  بجو�ئز  �لفائزين  �لعمل 
�ملتميز يف  ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي  دب���ي 
دورت�����ه �ل�����ع�����ش��ري��ن، وذل����ك خالل 
مركز  يف  �م�س  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل 

دبي �لتجاري �لعاملي.
�ل�شيخ  �شمو  �لتكرمي  حفل  ح�شر 
رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد  بن  �أحمد 
�لرئي�س  ل���ل���ط���ري�ن  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
�لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت، 
و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم،  �آل  ر����ش��د 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
للمعرفة، و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
وعدد  �آل مكتوم،  ر��شد  بن  حممد 
م��ن �مل�����ش��وؤول��ني وم��دي��ري �جلهات 

�حلكومية يف دبي.
�لن�شري�ت  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
لالأد�ء  دبي  لربنامج  �لعام  �ملن�شق 
ت�شرفنا   : �مل���ت���م���ي���ز  �حل����ك����وم����ي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، حفل 
للجنود  وتكرمي  �حلكومي  �لتميز 
�ملبدعني  و�مل��وظ��ف��ني  �مل��ج��ه��ول��ني 
و�لدو�ئر  و�لإد�ر�ت  و�مل��ت��م��ي��زي��ن 
وخدماتها  �أد�ئ�����ه�����ا  يف  �مل���ت���ف���وق���ة 
وب�����ر�م�����ج ع���م���ل���ه���ا وم����ب����ادر�ت����ه����ا، 
��شتمر�ر� للنهج �لذي �أر�شاه �شموه 
�لو�شول  �لد�ئم على  �لت�شجيع  يف 
�لتميز و�لإبد�ع  �أرق��ى درج��ات  �إىل 
���ش��و�ء ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��وؤ���ش�����ش��ي �أو 
ك��ل يف جمال  �لأف���ر�د  على �شعيد 
�شاهم  �ل�����ذي  �لأم������ر  ت��خ�����ش�����ش��ه، 
موؤ�ش�شاتنا  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ل��وغ  يف 
عاملي  م�����ش��ت��وى  �إىل  �حل���ك���وم���ي���ة 
م�شهود  دول���ي���ني  خ����رب�ء  ب�����ش��ه��ادة 
و�لدر�ية  و�ل��ك��ف��اءة  ب��اخل��ربة  لهم 
�لو��شعة يف جمال �لعمل �حلكومي 

.
و�أ�شاف : قيم برنامج دبي لالأد�ء 
�لدو�ئر  �أد�ء  �مل��ت��م��ي��ز  �حل��ك��وم��ي 
ح�شب  �ل�����ع�����ام  ه������ذ�  �حل���ك���وم���ي���ة 
للتميز  �ل���ر�ب���ع  �جل��ي��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
�حل��ك��وم��ي وه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة تركز 
�ملتخ�ش�س  �ل��ف��ن��ي  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
�لإبد�ع  وعلى  �حلكومية  للجهات 
�لعاملية  �ل���ري���ادة  وع��ل��ى  و�لب��ت��ك��ار 
�لأد�ء  ن���ت���ائ���ج  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �ملتخ�ش�س، 
عاماً  ع�شرين  منذ  ب��د�أ  �لربنامج 
باأد�ء  �إيجابياً  يوؤثر  م��از�ل  �أن��ه  �إل 
خدماتها  ويف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

وبر�مج عملها .
وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بتكرمي  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف ف��ئ��ات �جل���ائ���زة، من 
فاز  حيث  حكومية،  وجهات  �أف��ر�د 
يف فئة و�شام دبي للموظف �جلديد 
�جلهات  جم���م���وع���ة  ع����ن  �مل��ت��م��ي��ز 
�أحمد حممد دروي�س من  �لكبرية 
بلدية دبي، وفاز يف �لفئة ذ�تها عن 
ب��ق��ي��ة �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �شيخة 
�ل�شوؤون  د�ئ���رة  م��ن  جمعة  نا�شر 

�لقانونية.

و���ش��اه��م��ت ب���اإجن���از �أع���م���ال خ���ارج 
ن���ط���اق وم��ت��ط��ل��ب��ات ع��م��ل��ه��ا عند 
�حتياجات  لتلبية  بالعمل  تكليفها 
خالل  م���ت���ع���ام���اًل   -  1،647  -
�أ�شبوعني، وقامت بتقدمي �لعديد 
�أبرزها  �لناجحة  �لق��رت�ح��ات  من 
�ق���������رت�ح �ل����ت����اج����ر �لإل������ك������رتوين 
وم�شروع ح�شر وت�شجيل ومر�قبة 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  جتار 

يف �إمارة دبي.
�لقمزى  �هلل  ع��ب��د  �شعيد  وي��ع��ت��رب 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة   –
�لفائز بو�شام دبي لأف�شل موظف 
جمموعة   - �مل����ي����د�ين  �مل���ج���ال  يف 
�شابط  �أول  �ل���ك���ب���رية  �جل����ه����ات 
منظمة  ل����دى  م��ع��ت��م��د  ب���ال���دول���ة 
بتحقيق  وق��ام  �لعاملية،  �لإن��رتب��ول 
�إجن��از�ت ذ�ت �أثر �أمني و�جتماعي 
 %  80 تطبيق  ومت  و�ق��ت�����ش��ادي، 
م���ن م���ب���ادر�ت���ه �لإب���د�ع���ي���ة - 40 
ومبادرة  م��ق��رتح��اً   49 �أ���ش��ل  م��ن 
ت����ط����وي����ري����ة/، ول�����دي�����ه در�������ش�����ات 
 - تخ�ش�شه  جم���ال  يف  �أك���ادمي���ي���ة 
بكالوريو�س - ماج�شتري - ويعمل 

حالياً على �أطروحة �لدكتور�ه .
ول����دى رمي ح�����ش��ني �إ���ش��م��اع��ي��ل – 
بو�شام  �ل����ف����ائ����زة  دب�����ي  م�����ط�����ار�ت 
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
�مليد�ين - بقية �جلهات �حلكومية 
�لعديد  �إجن����از  م��ت��م��ي��زة يف  ج��ه��ود 
وجتاوزها  و�مل�����ش��اري��ع  �مل���ه���ام  م���ن 
وتتميز  ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ات،  �ل����د�ئ����م 
لتحديد  لأ�شلوب منتظم  باتباعها 
جتاوزها  على  و�لقدرة  �ل�شعوبات 
ب���در�����ش���ة �ل���ت���ح���دي���ات و�ل���ب���د�ئ���ل 
وو����ش���ع �خل���ط���ط مل��و�ج��ه��ت��ه��ا مع 
�شمان تكامل وتنا�شق خططها مع 
خطط �لآخرين، وقامت بامل�شاركة 
دب���ي كمتحدثة  ومت��ث��ي��ل م��ط��ار�ت 
�ملحلية  �مل��وؤمت��ر�ت  م��ن  �لعديد  يف 
جميع  ت��ط��ب��ي��ق  ومّت  و�ل���ع���امل���ي���ة، 
يف  �لبتكارية  �لت�شعة  مقرتحاتها 

جمال عملها.
�لكعبي  �ل�شري  وق��دم عبيد ح�شن 
بو�شام  �ل���ف���ائ���ز  دب�����ي  ج����م����ارك   -
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
�مليد�ين - بقية �جلهات �حلكومية 
و�لأفكار  �مل��ق��رتح��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وحت�شني  تطوير  يف  �شاهمت  �لتي 
وك��ان بع�س هذه  �لعمل  �إج���ر�ء�ت 
�خلا�شة،  نفقته  على  �مل��ق��رتح��ات 
�أف�شل  ع��ل��ى  ب���الط���الع  ق����ام  ك��م��ا 
و�أظهر  عمله  جم��ال  يف  �ملمار�شات 
ح���ر����ش���ا ع���ل���ى م�������ش���ارك���ة �مل���ع���ارف 
بن�شرها  وق����ام  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل 
ع��ل��ى زم��الئ��ه م��ن خ���الل تقدميه 
ل��� 26 ور���ش��ة ع��م��ل، وك��ذل��ك من 
خالل و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
�لعمل  ر�أ���������س  ع���ل���ى  و�ل����ت����دري����ب 

لزمالئه �ملفت�شني.
�مل�شاركات  ع��ل��ى  �ل��ك��ع��ب��ي  وح��ر���س 
�لعمل  خ�����ارج جم����ال  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
مثل زيارة �مل�شنني ومر�كز �ملعاقني 
وف��ع��ال��ي��ة �إف����ط����ار �ل�����ش��ائ��م وي���وم 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ع���امل���ي وح���م���اي���ة �لأم����ن 
�لدفاع  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  و�ل�����ش��الم��ة 
�ملدين وم�شاركات �أخرى يف جمال 

عمله.
وي���ت���م���ي���ز ����ش���ام���ر �أمي�������ن خ���و�ج���ة 
�أخ�شائي نظم معلومات - �لقيادة 
بو�شام  �لفائز  دبي  ل�شرطة  �لعامة 
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
جمموعة   - �ل���ف���ن���ي   - �ل���ت���ق���ن���ي 
�جل��ه��ات �ل��ك��ب��رية ب��اأد�ئ��ه وجهوده 
حتقيق  يف  �مل�����م�����ي�����زة  �ل�����ف�����ردي�����ة 
�شاهم يف حتقيق  �لإجن���از�ت حيث 
وفور�ت مالية بلغت - 27 مليون 

و�أحمد عنرب جوهر �لفال�شي من 
جمارك دبي.

بلدية  ف��ازت  �ملوؤ�ش�شية  �لفئات  ويف 
دب����ي ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���و�ن���ئ دبي 
�لعاملية بفئة �أف�شل خدمة حكومية 
م�شرتكة عن طلب �عتماد �لإفر�ج 

عن �شحنة غذ�ئية م�شتوردة .
ويف فئة �جلهة �حلكومية �ل�شديقة 
عن  فاز  �لإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س 
هيئة  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ات  جمموعة 
�ل��ط��رق و�مل���و�����ش���الت، وع���ن باقي 
�لإد�رة  ف���ازت  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 

بدبي.
�حلكومية  �جل���ه���ة  ف���ئ���ة  يف  �أّم�������ا 
�لر�ئدة ففازت هيئة كهرباء ومياه 
دب����ي، وف����از يف ف��ئ��ة �جل���ه���ات �لتي 
حققت م�شتويات عاملية من �لتمّيز 
وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �أع���ل���ى م���ن 600 
نقطة كّل من جمارك دبي، وهيئة 
و�لقيادة  و�مل����و������ش����الت،  �ل���ط���رق 

�لعامة ل�شرطة دبي.
يف  حكومية  جهة  �أف�����ش��ل  فئة  ويف 
جمال �ملمكنات فازت هيئة �لطرق 
�أف�شل  فئة  وف���از يف  و�مل��و����ش��الت، 
�لبتكار  جم��ال  يف  حكومية  جهة 
هيئة كهرباء ومياه دبي، �أّما يف فئة 
�أف�شل حتقيق خلطة دبي 2021 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ف���ف���ازت 
دبي، ويف فئة �أف�شل جهة حكومية 
يف جم��ال �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة فازت 

هيئة �لطرق و�ملو��شالت.
وفازت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف 
فئة �أف�شل جهة حكومية يف جمال 
�أ�شعد  �أما فئة   .. تقدمي �خلدمات 
بيئة عمل ففازت بها حماكم دبي، 
وفاز بفئة �أف�شل جهة حكومية يف 
و�ملالية  �لإد�ري����ة  �حلوكمة  جم��ال 

هيئة �لطرق و�ملو��شالت.
ت����ك����رمي جم���م���وع���ة من  وق������د مت 
�خلا�س  �لتكرمي  بفئة  �لفائزين 
�أ�شرة  وه��م:   - �ملجهول  - �جلندي 
�ل�����ش��ه��ي��د ج���ا����ش���م ع��ي�����ش��ى حممد 
�لبلو�شي من مطار�ت دبي، وحو�ء 
من  �ل�شميطي  ��شماعيل  �هلل  عبد 
ومو�شي  ب���دب���ي،  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
خ���ل���ي���ف���ة حممد  �ل����رح����ي����م  ع����ب����د 
�لعامة  �لإد�رة  من  �ملهريي  �شعيد 
لالإقامة و�شوؤون �لأجانب، وز�هدة 
�لقيادة  ���ش��ري��ف م��ن  ب��ي��اري ج���ان 
�ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب������ي، و�أح���م���د 
بلدية  م��ن  �حلو�شني  ح�شن  علي 
�شليمان  بن  �أحمد  وع��ب��د�هلل  دب��ي، 
�ل�شياحة  د�ئ��������رة  م����ن  �ل�������ش���ح���ي 
و�ل���ت�������ش���وي���ق �ل����ت����ج����اري، و�أح���م���د 
�لنهدي  ج���دن���ان  م���ب���ارك  ج���م���ال 
و�ملو��شالت،  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
وج����م����ال حم���م���د ع���ظ���ي���م حممد 
�ملجتمع،  تنمية  هيئة  م��ن  عظيم 
د�ئرة  م��ن  ح�شني  ع��ل��ي  وم��ن�����ش��ور 
�ملالية، و�أحمد علي عبد �هلل نو�س 
م��ن د�ئ����رة �لأر�����ش���ي و�لأم�����الك، 
كهرباء  �هلل خان من هيئة  وعزيز 
ومياه دبي، و�أحمد عبد �هلل دحيم 
�لعامة،  �ل��ن��ي��اب��ة  م���ن  �ل���دو����ش���ري 
�أهلي  وعبد�هلل جمعة علي حممد 
من مركز دبي لالإح�شاء، ور�جان 
�أنيل كومار من موؤ�ش�شة دبي  ناير 
خلدمات �لإ�شعاف، وحممد فيبني 
و�شناعة  غ��رف��ة جت���ارة  م��ن  ب�شري 
�ملال  �شعيد حم��م��د  وب��دري��ة  دب���ي، 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  من 

بدبي.
وقام �أحمد حممد دروي�س – بلدية 
للموظف  دب��ي  بو�شام  �لفائز  دب��ي 
جمموعة   - �مل���ت���م���ي���ز  �جل�����دي�����د 
م�شروع  بتطبيق  �لكبرية  �جلهات 

د�خ����ل ن��ط��اق ع��م��ل��ه م��ث��ل �ق����رت�ح 
تطوير �أ�شرع �شيارة �إطفاء بالعامل 
�لأنفاق  ح��ر�ئ��ق  مكافحة  و���ش��ي��ارة 
ودر�ج������ة �لإط����ف����اء �ل����ربي 4×4 
ومركبة �لور�شة �ملتنقلة بالإ�شافة 
�لقرت�حات  م��ن  ع��دد  تقدمي  �إىل 

خارج نطاق �لعمل.
وح��ق��ق ع���دد� م��ن �لإجن����از�ت �لتي 
تتعدى �لأه����د�ف �مل��ح��ددة ل��ه من 
خالل �لإ�شر�ف �ملبا�شر على تنفيذ 
عدة م�شاريع �إ�شافية مثل ت�شميم 
طائر�ت  وق���ود  �شهريج  وت�شنيع 
تابع للجناح �جلوي دبي وت�شميم 
للمهمات  م��رك��ب��ات  �أرب����ع  وت��ن��ف��ي��ذ 
�لد�خلية  ل����وز�رة  ت��اب��ع��ة  �خل��ا���ش��ة 
..كما قام بتقدمي عدد من �لأعمال 
بناء  يف  م�شاهمته  مثل  �لتطوعية 
مع  وتعاونه  �لدولة  خ��ارج  م�شجد 
�إحدى �جلمعيات �خلريية لكفالة 

�لأيتام.
 و����ش��ت��ط��اع حم��م��د ع��ي�����ش��ى ح�شن 
�لقيادة  �ملطرو�شي–  �ل���ع���ظ���ب 
بو�شام  �لفائز  دبي  ل�شرطة  �لعامة 
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
�جلهات  جم��م��وع��ة  �لتخ�ش�شي- 
�إجن�����از�ت�����ه  ي���ح���ق���ق  �أن  �ل����ك����ب����رية 
ويتفوق يف �أد�ئه حيث قام بتاأ�شي�س 
�أنظمة  و�إدخ�����ال  �ل��ع��م��ل  منظومة 
�ل�������ش���الم���ة ل���ل���ف���ر����ش���ان و�خل���ي���ول 
و�لعاملني باإد�رة �خليالة، ما �شاهم 
�لعرت�ف  على  �إد�رت���ه  ح�شول  يف 
�لربيطانية  �ملنظمة  م��ن  �ل���دويل 
بتاأهيل وتدريب  للخيول، كما قام 
خ���ي���ول ���ش��رط��ة دب����ي ح��ي��ث �أدخ����ل 
نظام �لدوريات �لأمنية با�شتخد�م 
�ل�شيقة  �لأم�����اك�����ن  يف  �خل����ي����ول 
�ل�شكنية  �لأم�����اك�����ن  يف  و�لأزق���������ة 
و�ل�شياحية ما �أدى �إىل تقليل عدد 
وقام   .. %  5.3 بن�شبة  �جل��ر�ئ��م 
باإ�شد�ر كتاب متخ�ش�س يف �خليل 
�لكتاب  �عتمد هذ�  ورعايته، حيث 
�أكادميية �شرطة  كمقرر در��شي يف 

دبي لتدريب �لطالب.
�لظنحاين  ع���ل���ي  �أح����م����د  ول������دى 
بو�شام  �ل���ف���ائ���ز  دب�����ي  حم����اك����م   -
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
ب���ق���ي���ة �جل���ه���ات  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي - 
جعل  يف  كبرية  ج��ه��ود�  �حلكومية 
مرتبة  ���ش��م��ن  �لإم�����������ار�ت  دول������ة 
�لعقود  �إن��ف��اذ  م��وؤ���ش��ر  يف  متقدمة 
من  �لعاملية  بالتناف�شية  �خلا�شة 
عاملياً،   18 �إىل   121 �ل���درج���ة 
�ل�شرق  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  و�لأول 
 ..  2014 �ل����ع����ام  يف  �لأو������ش�����ط 
و��شتعان د�ئماً بالأ�شاليب �حلديثة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ �لأن���������ش����ط����ة و�لأع�����م�����ال 
بامل�شاركة  وقام  باملحكمة،  �خلا�شة 
�لتخ�ش�شية  �ل���دور�ت  يف  �لفاعلة 

و�لدور�ت �لإد�رية.
وت��ت��م��ي��ز ري�����ان ع��ل��ي �حل����م����ادي - 
ب��ل��دي��ة دب���ي �ل��ف��ائ��زة ب��و���ش��ام دبي 
�لإد�ري  �ملجال  لأف�شل موظف يف 
�لكبرية  �جل����ه����ات  جم���م���وع���ة   -
ب�شفة �ملبادرة و�لإيجابية يف �لعمل 
بطرحها �مل�شتمر لالأفكار �جلديدة 
�لتي تهدف �إىل تطوير �لعمل مثل 
ر�تب  �شرف  لتفادي  �آيل  برنامج 
وملف  �لعمل  عن  منقطع  موظف 

�ملوظف �لإلكرتوين.
وحثهم  زم��الئ��ه��ا  بتوجيه  وت��ب��ادر 
و�لتعلم  �لفريق  ب��روح  �لعمل  على 
م����ن �لآخ������ري������ن م���ث���ل ت����دري����ب - 
�ملو�رد  نظام  على  موظفاً   -  30
 8 وت��ق��دمي  �لإل��ك��رتوين  �لب�شرية 
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موظفاً.
وت��ع��ت��رب من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 

كما فاز بو�شام دبي لأف�شل موظف 
يف جم���ال خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني عن 
جم��م��وع��ة �جل��ه��ات �ل��ك��ب��رية ليلى 
�لعامة  �لقيادة  من  جمل  �شهمر�د 
دب������ي، وف������از ع����ن بقية  ل�������ش���رط���ة 
�أم����ل توفيق  �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
حممد عبد�هلل من د�ئ��رة �لتنمية 

�لقت�شادية.
موظف  لأف�شل  دب��ي  بو�شام  وف��از 
يف �مل��ج��ال �مل��ي��د�ين ع��ن جمموعة 
عبد�هلل  �شعيد  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ات 
�لقمزي من �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دب�������ي، وف�������از ع����ن ب���ق���ي���ة �جل���ه���ات 
�إ�شماعيل  ح�شني  رمي  �حلكومية 
م��ن م��ط��ار�ت دب���ي، وك��ذل��ك عبيد 
ح�شن �ل�شري �لكعبي من جمارك 
دب��ي كما ف��از ب��و���ش��ام دب��ي لأف�شل 
�لفني   - �لتقني  �ملجال  موظف يف 
�لكبرية  �جل���ه���ات  جم��م��وع��ة  ع���ن 
�أخ�شائي  خ���و�ج���ة  �أمي�����ن  ���ش��ام��ر 
نظم معلومات من �لقيادة �لعامة 
ذ�تها  بالفئة  وف��ازت  دب��ي،  ل�شرطة 
مهند�س  �ل��ب��ن��اى  ع���ب���د�هلل  ع��ب��ري 
هيئة  من  �لتعرفة  �أنظمة  رئي�شي 

�لطرق و�ملو�شالت.
�حلكومية  �جل����ه����ات  ب��ق��ي��ة  وع�����ن 
ف���از ب��ه��ذه �ل��ف��ئ��ة ف��ا���ش��ل خ��ري �هلل 
ن��ظ��م يف  �أول  – حم��ل��ل  �ل��ق�����ش��اب 
�مل���دين  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 

بدبي.
وك��ذل��ك ف���از ب��و���ش��ام دب���ي لأف�شل 
�لتخ�ش�شي عن  �ملجال  موظف يف 
حممد  �لكبرية  �جلهات  جمموعة 
�ملطرو�شي  �لعظب  ح�شن  عي�شى 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من 
فاز  �حلكومية  �جلهات  بقية  وعن 
�أحمد علي �لظنحاين من حماكم 

دبي.
موظف  لأف�شل  دب��ي  بو�شام  وف��از 
جمموعة  ع��ن  �لإد�ري  �مل��ج��ال  يف 
ري���������ان علي  �ل����ك����ب����رية  �جل�����ه�����ات 
�حلمادي من بلدية دبي، وفاز عن 
فاطمة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  بقية 
حممد �ملرزوقي من �لإد�رة �لعامة 

للدفاع �ملدين.
ويف فئة و�شام دبي لأف�شل موظف 
ف������از عن  �لإ��������ش�������ر�يف  �مل�����ج�����ال  يف 
عي�شى  �لكبرية  �جلهات  جمموعة 
كهرباء  �لعليلي من هيئة  عبد�هلل 
ومياه دبي، وفاز عن بقية �جلهات 
�ملزروعي  ر����ش��د  جمعة  �حلكومية 
من موؤ�ش�شة دبي مل�شاريع �لطري�ن 

�لهند�شية.
حممد  علياء  �لدكتورة  ف��ازت  كما 
رف���ي���ع م���ن ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ة بدبي 
ب��و���ش��ام دب��ي لأف�����ش��ل م��دي��ر مركز 
جمموعة  ع����ن  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
�جل��ه��ات �ل��ك��ب��رية، وف���از ع��ن بقية 
�جلهات �حلكومية مو�شى عبد�هلل 

علي من مطار�ت دبي.
م�شاعد  لأف�شل  دب��ي  بو�شام  وف��از 
م��دي��ر ع���ام - م��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي عن 
جم��م��وع��ة �جل���ه���ات �ل��ك��ب��رية عبد 
هيئة  من  يون�س  �إبر�هيم  �ملح�شن 
�ل��ط��رق و�مل���و�����ش���الت، وع���ن بقية 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ف����از حممد 
علي ر��شد لوتاه من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية.
بو�شام  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  مّت  ك��م��ا 
دبي �ملوظفون �ملبتكرون وهم: �أنور 
عبد�هلل حممد �آل علي من �لإد�رة 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع �مل�����دين، وحممد 
م���ن بلدية  ����ش���ه���د�د  ك����رم حم��م��د 
دب����ي، وع���دن���ان ع��ل��ي حم��م��د علي 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من 
وي��و���ش��ف ح�����ش��ن ع��ب��د�هلل �لربعي 
م���ن ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب���ي، 

دره��م/، و�شارك يف - 20 - فريق 
ع��م��ل م�����ش��رتك، و���ش��م��م - 61 - 
نظاماً �إلكرتونياً و/12 - تطبيقا 
 29  - تنفيذ  يف  �شاهم  كما  ذك��ي��ا، 
و�أ�شهمت  ��شرت�تيجياً،  م�شروعاً   -
�شرطة  ح�������ش���ول  يف  �إجن�������از�ت�������ه 
�أف�����ش��ل خدمة  دب��ي على ج��ائ��زة - 
حكومية عرب �لهاتف �ملحمول عن 
على  و�ل�شالمة  �لأم��ن  قطاع  فئة 
 2017 �حلكومية  �لقمة  هام�س 

يف دبي .
- فكرة   114  - �إجمايل  كما قدم 
�أدى  ب���ال���ري���ادة و�لإب���������د�ع  ت��ت�����ش��م 
تطبيقها �إىل نتائج و�آثار �إيجابية، 
�خرت�ع  ب���ر�ء�ت   6  - على  وح�شل 
م�شجلة - مثل فكرة بحث �حلالة 
�ملجل�س  وج������ه  �ل����ت����ي  �جل���ن���ائ���ي���ة 
بتبّنيها  دب���ي  حل��ك��وم��ة  �لتنفيذي 
يف �جلهات �حلكومية كافة بتاريخ 

�شبتمرب 2014.
ول����دي����ه �ل���ع���دي���د م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 
ن��ط��اق عمله وهي  �ل��ف��ردي��ة خ���ارج 
مطبقة يف �مل��ج��ال �لأم��ن��ي م��ا كان 
�لأث���ر على جمتمع دولة  ب��ال��غ  ل��ه 
وجه  على  دب��ي  ومدينة  �لإم����ار�ت 
�خل�شو�س مثل قيامه ب�شّد ثغر�ت 
ب��اأم��ن �مل��ع��ل��وم��ات يف  �أم��ن��ي��ة تتعلق 
����ش���رط���ة دب�����ي ..ك����م����ا ق�����دم - 20 
�خت�شا�شه،  جم����ال  يف  در�����ش���ة   -
و�شارك يف - 11 - معر�شاً وح�شل 
على ما يزيد عن 75 �شارة و�شهادة 
�لبناى  عبد�هلل  عبري  وتعد  �شكر. 
�لتعرفة  �أنظمة  رئي�شي  مهند�س 
- هيئة �لطرق و�ملو�شالت �لفائزة 
ب��و���ش��ام دب����ي لأف�����ش��ل م���وظ���ف يف 
�ملجال �لتقني - �لفني- جمموعة 
يف  مهند�شة  �أول  �لكبرية  �جلهات 
�لتحكم  باأنظمة  خمت�شة  �ل��دول��ة 
�ل�شكك  يف  �لآيل  و�ل��ت��ح�����ش��ي��ل 
�حل���دي���دي���ة، ح��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى درجة 
نظام  يف  خم��ت�����س  جم�����ال  خ���ب���ري 
�لتح�شيل �لآيل وع�شو يف جمل�س 

خرب�ء �لهيئة.
فريق   -  22  - �أن��ه��ا ع�شو يف  كما 
عمل منها �إد�رة �لكو�رث و�لأزمات 
حيث �شاهمت يف تعزيز ن�شبة �إتاحة 
�لأجهزة لت�شل �إىل 99 %، ورفع 
لت�شل  �ملتعاملني  �شعادة  م�شتوى 
�إىل 89 % من خالل تقليل زمن 
�لوقوف،  حمطات  وعدد  �لو�شول 
�لبو�بات  زيادة عدد  �إىل  بالإ�شافة 

من - 4 - �إىل - 10 - بو�بات.
وق���دم���ت ع��ب��ري 54 م���ق���رتح���اً، - 
�شبيل  على  جمدية،  منها   -  10
�أجهزة  يف  �مل��خ��ال��ف��ات  دف���ع  �مل���ث���ال 
تقنية  وخ����دم����ة  �ل����ت����ذ�ك����ر،  ب���ي���ع 
�ملرتو  �أك�����ش��اك  يف   QRcode
�إجناز  يف  �شاركت  ..كما  �لتفاعلية 
لل�شكك  ح��ي��وي��ة  م�����ش��اري��ع   10
ح�شول  �إىل  �أدى  م��ا  �حل��دي��دي��ة، 
خلدمة  �لأول  �مل��رك��ز  على  �لهيئة 
 .. حكومية  خ��دم��ة  كاأف�شل  ت���ر�م 
تر�شية  يف  رئي�شي  ب�شكل  وت�شاهم 
م�شار2020  م���������ش����روع  ع����ق����د 
وقد  �إك�شبو،  معر�س  ل�شت�شافة 
 - �لتدريبية  دور�ت��ه��ا  �إج��م��ايل  بلغ 
68 - دورة بالإ�شافة �إىل �مل�شاركة 
موؤمتر�ً  و15  عمل  ور�شة   50 يف 
د�خ��ل��ي��اً وخ��ارج��ي��اً ل��الط��الع على 

�مل�شتجد�ت وتبادل �ملعرفة.
 – �لق�شاب  �هلل  فا�شل خري  وق��ام 
�لعامة  �لإد�رة  يف  نظم  �أول  حملل 
بو�شام  �لفائز  بدبي  �ملدين  للدفاع 
�ملجال  يف  م���وظ���ف  لأف�������ش���ل  دب����ي 
�جلهات  بقية   - �ل��ف��ن��ي   - �لتقني 
وتطبيق  ب���ت���ق���دمي  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�لقرت�حات  �لأفكار  من  �لعديد 

 Data Cloud Center
لأول م���رة يف ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة يف 
حمققاً  و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق 
10 ماليني  ي��ت��ع��دى  وف���ر� م��ال��ي��اً 
م��و�ق��ع عمل بدل   110 دره���م يف 
12 موقعا يف فرتة قيا�شية هي 6 

�أ�شهر من بدء ت�شغيل �مل�شروع.
�إيجابية  ب��ط��اق��ة  �أح���م���د  وي��ت��م��ت��ع 
ع����م����ل����ت ع�����ل�����ى ح���������ّل م�������ش���ك���الت 
و���ش��ع��وب��ات �ل��ت��و����ش��ل م���ع فريق 
عمله من خمتلف �جلن�شيات، وقد 
على  متخ�ش�س  عمل  ف��ري��ق  دّرب 
��شتخد�م �لتكنولوجيا �مل�شتخدمة 
�نعك�س  �أ�شهر مما   4 ف��رتة  خ��الل 
 4 يف  بتطبيقها  �لفريق  قيام  على 

مر�كز للبيانات حتت �إ�شر�فه.
وت��ع��ت��رب ���ش��ي��خ��ة ن��ا���ش��ر ج��م��ع��ة – 
�لفائزة  �لقانونية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة 
�جلديد  ل��ل��م��وظ��ف  دب����ي  ب���و����ش���ام 
�حلكومية  �جلهات  بقية   - �ملتميز 
�لدعم  ق�����ش��م  يف  �إم����ار�ت����ي����ة  �أول 
باللغة  �لناطقني  لغري  �ل��ق��ان��وين 
�لوحيد  �لع�شو  �أنها  كما  �لعربية، 
�مللم بالقانون �لإمار�تي يف �لق�شم 
ذ�ته .. وكان لها دور بارز يف ق�شية 
ل�شالح  �ل��ق��ر�ر  فيها  �شدر  حتكيم 
مالياً  وف���ر�ً  حمققة  دب��ي،  حكومة 

بقر�بة 410 ماليني درهم.
خا�شا  ف�������ش���ال  ���ش��ي��خ��ة  و�أع���������دت 
ح������ول �جل������ر�ئ������م �لإل����ك����رتون����ي����ة 
�ل���ق�������ش���ائ���ي يف  - �لخ���ت�������ش���ا����س 
مع  فكري  - يف م�شنف  �مل��ن��ازع��ات 
�آخ��ري��ن وه���و م�شجل يف  م��وؤل��ف��ني 
وز�رة �لقت�شاد .. وقامت بتطبيق 
�ثنني من �ملقرتحات كاللجوء �إىل 
�لعيادة �لقانونية بجامعة �لإمار�ت 
كحّل بديل لأحد �ل�شاكني و�أطلقت 

حملة ل�شتخد�م مو�رد �لد�ئرة.
 وو����ش���ف���ت ل��ي��ل��ى ���ش��ه��م��ر�د جمل 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة   –
�لفائزة بو�شام دبي لأف�شل موظف 
يف جم�����ال خ���دم���ة �مل���ت���ع���ام���ل���ني - 
باأنها  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ات  جمموعة 
�ملتعددة  ب����اإجن����از�ت����ه����ا  م���ت���م���ي���زة 
و�مل����ت����ن����وع����ة ح����ي����ث �أ�����ش����ه����م����ت يف 
�إ�شعاد  يف  �لدولة  توجهات  حتقيق 
�ملتعاملني وحتقيق وفور�ت مالية، 
ب�����اإجن�����از�ت خ�����ارج نطاق  وق���ام���ت 
�آلية  ط���ورت  �ذ  عملها  ومتطلبات 
خدمة  باإ�شافة  �مل��ع��ث��ور�ت  ت�شليم 
�لدولة،  خ����ارج  �مل��ع��ث��ور�ت  ت�شليم 
�لتطوعية  �لأع���م���ال  يف  و���ش��ارك��ت 
د�خل وخارج �جلهة �لتي تعمل بها 
�ل�شتهالك  تر�شيد  حملة  �أب��رزه��ا 
ل��ل��م��اء و�ل���ك���ه���رب���اء، وح��م��ل��ة يوم 
�ملعاق يف مركز دبي لرعاية وتاأهيل 

�ملعاقني.
مر�كز  خدمات  من  ليلى  وط��ورت 
�ملتعاملني و��شتفادت من مبادر�تها 
�ملر�كز �لأخرى لإ�شعاد �ملتعاملني، 
�لتنمية  يف  ت�����ش��ّك��ل من���وذج���اً  وه���ي 
و�كت�شاب  ل���ل���ق���در�ت  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�ملهار�ت و�خلرب�ت لتقدمي خدمة 
و�شاهمت  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.  م��ت��م��ي��زة 
�أم�����ل ت��وف��ي��ق حم��م��د ع���ب���د�هلل – 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �لفائزة 
ب��و���ش��ام دب����ي لأف�����ش��ل م���وظ���ف يف 
جم���ال خ��دم��ة �مل��ت��ع��ام��ل��ني - بقية 
ن�شبة  رف��ع  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لعام  خ����الل  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ����ش���ع���ادة 
على  �ل���د�ئ���رة  وح�����ش��ل��ت   2015
ن�شبة 92 % يف �إ�شعاد �ملتعاملني، 
ر�شائل  ع��ل��ى  �مل���وظ���ف���ة  وح�����ش��ل��ت 
�لعام  يف  �مل���ت���ع���ام���ل���ني  م����ن  ���ش��ك��ر 
وح�شلت   2016 و�لعام   2015
لتقدميها  ذهبية  درع  على  كذلك 

�قرت�حات �إبد�عية.

كيفية �ل�شتغالل �لأمثل للقدر�ت 
عند  تتوقف  ول  ح��ّد  �أق�شى  حتى 
طرح  مثل  معني  م��ع��ريف  م�شتوى 
�شاهمت  �لتي  �ملبادر�ت  من  حزمة 
�ملو�رد  �ملوظفني من  يف رفع ن�شبة 
�لب�شرية من 67 % عام 2015 

�إىل 92 % عام 2016.
���ش��ع��ي��ه��ا نحو  وت��ع��ت��رب مم���ي���زة يف 
و�كت�شاب  قدر�تها  وتنمية  تطوير 
لدر��شاتها  با�شتكمالها  �خل���رب�ت 
ف���رق �لعمل  �ل��ع��ل��ي��ا و�مل�����ش��ارك��ة يف 
�لد�خلية و�خلارجية مثل �للتحاق 

باجلامعة ودر��شة �لدكتور�ه.
�ملرزوقي  ف��اط��م��ة حم��م��د  وق��ام��ت 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة   –
�لفائزة بو�شام دبي لأف�شل موظف 
يف �ملجال �لإد�ري – بقية �جلهات 
قيا�شية  معايري  باإعد�د  �حلكومية 
لت�شغيل مركز �لدفاع �ملدين كاأول 
دليل معتمد من جمعية مهند�شي 
�لإط���ف���اء و�لإن����ق����اذ �ل��ع��امل��ي��ة على 
2015م.  ع����ام  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
معارفها  ن���ق���ل  ع���ل���ى  وح����ر�����ش����ت 
�لآخرين  �إىل  �ملهنية  وم��ه��ار�ت��ه��ا 
60 حما�شرة عن  بعقد �أكرث من 
�ل�����ش��الم��ة و�ل�����ش��ح��ة �مل��ه��ن��ي��ة، كما 
ب��اب��ت��ك��ار غ��رف��ة تعليمية يف  ق��ام��ت 
مركز �شهد�ء �لإمار�ت و�لعمل على 
و�ملدر�شني  �مل��د�ر���س  طلبة  توعية 
�ل�شالمة  ع���ل���ى  ل���ه���م  �مل���ر�ف���ق���ني 
��شتفاد  وق���د  �مل��ن��ازل  �ل��وق��ائ��ي��ة يف 
طالب   6000 م���ن  �أك�����رث  م��ن��ه��ا 
ول���دى عي�شى عبد�هلل  وم���دّر����س.  
�لعليلي - هيئة كهرباء ومياه دبي 
�لفائز بو�شام دبي لأف�شل موظف 
جمموعة   - �لإ�����ش����ر�يف  �مل���ج���ال  يف 
�جلهات �لكبرية �لقدرة على �تخاذ 
�ل���ق���ر�ر�ت �حل��رج��ة و�حل��ك��ي��م��ة يف 
�لدر��شات  على  بناء  �ل��وق��ت  نف�س 
و�مل����ق����ارن����ات �ل��ف�����ش��ل��ى، و�ل���ق���درة 
ع���ل���ى �مل���الح���ظ���ة وحت���وي���ل���ه���ا �إىل 
و�إيجاد  تطويرية  فكرة  �أو  �بتكار 
�ملعرفة  ونقل  �ل�شتباقية  �حللول 
باإد�رة  �إجن����از�ت  وق���ّدم  وتوثيقها. 
�ل���ور����س و�لأ����ش���ول �أب���رزه���ا زي���ادة 
ن�شبة �لإنتاجية يف ور�شة �ملحولت 
�إىل 70 % خالل 5 �شنو�ت، وقد 
حر�س على حتقيق �إجناز�ت نوعية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ه��ي��ئ��ة م��ن خالل 
�مل�شروعات  م���ن  جم��م��وع��ة  �إد�رة 
�لتخزين  م�����ش��روع  م��ث��ل  �ل��ه��ام��ة 
�ل��ت��وزي��ع مبيز�نية  مل��ع��د�ت  �ل��ذك��ي 
وم�������ش���روع  دره�������م  م���ل���ي���ون   17
�شبكات  و�أمت��ت��ه  �ل��ذك��ي��ة  �ل�شبكات 
مليون   32 مب��ي��ز�ن��ي��ة  �ل���ت���وزي���ع 
13 جائزة  ع��ل��ى  وح�����ش��ل  دره�����م، 

منها جائزة �ملوظف �ملبدع.
 – �مل��زروع��ي  ر����ش��د  ويتميز جمعة 
�لطري�ن  مل�����ش��اري��ع  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة �ل���ف���ائ���ز ب���و����ش���ام دبي 
لأف�شل موظف يف �ملجال �لإ�شر�يف 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  ب���ق���ي���ة   –
جميع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ب�����اإ������ش�����ر�ره 
باعتماده  عالية  بحرفية  مهامه 
�ملتكاملة  �ملنظومة  ��شتخد�م  على 
مع  �ل�شريع  و�ل��ت��و�ف��ق  ل��الأع��م��ال، 
م��ت��ط��ل��ب��ات �ل�����ش��ن��اع��ة مب���ا يخ�س 
�مل�شاريع وحر�شه على �شماع  �إد�رة 
بابتكار  ق���ام  وق���د  �لآخ���ري���ن،  �آر�ء 
م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل مل���ح���اك���اة �أع���م���ال 
ومن  �مل�����ش��اري��ع،  وت�����ش��غ��ي��ل  ت�شليم 
بالتعرف  �هتمامه  �أي�����ش��اً  ميز�ته 
على �ملمار�شات �لف�شلى يف جماله 
��شت�شر�ف  ع��ل��ى  ق���در�ت���ه  دع���م  م��ا 

�مل�شتقبل.
يتبع



األربعاء   26   إبريل    2017  م   -   العـدد  12004  
Wednesday  26  April   2017  -  Issue No   12004

05

اأخبـار الإمـارات

يف  ملوظفيه  ح�شنة  ق���دوة  وي��ع��ت��رب 
ح��ب �لعمل و�لج��ت��ه��اد وه��و يعمل 
لدى  �ملوؤ�ش�شية  �لقيم  تر�شيخ  على 
�شمعة  على  للمحافظة  �ملوظفني 
مطار�ت دبي على م�شتوى �لعامل.

وح��ق��ق��ت �ل��دك��ت��ورة ع��ل��ي��اء حممد 
بدبي  �ل�������ش���ح���ة  – ه���ي���ئ���ة  رف����ي����ع 
مدير  لأف�شل  دبي  بو�شام  �لفائزة 
جمموعة   - خدمات  تقدمي  مركز 
�ل��ري��ادة �لعاملية  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ات 
�لرب�شاء  مركز  حتويل  خ��الل  من 
خدمات  يقدم  مركز  �إىل  �ل�شحي 
�لأول  وه���و  ���ش��اع��ة   24 يف  �شحية 
من نوعه يف �لعامل حتقيقاً لروؤية 
2021 يف حم��ور نظام  �لإم����ار�ت 

�شحي مبعايري عاملية .
للتناف�شية  ب��ال��و���ش��ول  و���ش��اه��م��ت 
�ملركز  ح�شول  خ��الل  م��ن  �لعاملية 
للمن�شاآت  �ل����دويل  �لع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
من  �لعامل  م�شتوى  على  �ل�شحية 
�ملركز  يعّد  كما   ،JCIA منظمة 
�أولية  ���ش��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ج��ه��ة  �أول 
حت�شل على �شت �شهاد�ت �آيزو على 

م�شتوى �لعامل.
بتطوير  علياء  �ل��دك��ت��ورة  وق��ام��ت 
على  بح�شولها  �لإد�ري���ة  مهار�تها 
م��اج�����ش��ت��ري ج������ودة ل��ل��ت��ك��ام��ل مع 
�لتخ�ش�شية،  �ل��ف��ن��ي��ة  م��ه��ار�ت��ه��ا 
�لفني  �ل���ع���م���ل  ف����ري����ق  وت����اأه����ي����ل 
على  ب��امل��رك��ز  ل��دي��ه��ا  �لتخ�ش�شي 
و�لإ�شر�فية،  �لإد�ري��������ة  �مل����ه����ار�ت 
وهي تتميز بالربط �ل�شرت�تيجي 
و�لتحليل وعقد مقارنات معيارية 
ع��امل��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة �لإم������ار�ت 
على  ح����ا�����ش����رة  وه������ي   ،2021
م�����د�ر �ل�����ش��اع��ة ع��ل��ى �ل���رغ���م من 

م�شوؤولياتها �لأ�شرية كاأم.
 وي��ت��م��ت��ع م��و���ش��ى ع��ب��د�هلل ع��ل��ي – 
م��ط��ار�ت دب���ي �ل��ف��ائ��ز ب��و���ش��ام دبي 
تقدمي  م����رك����ز  م����دي����ر  لأف���������ش����ل 
خدمات – بقية �جلهات �حلكومية 
ب���ال���ق���درة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �إجن������از�ت 
����ش���ري���ع���ة مل�����ش��ت��خ��دم��ي �مل����ط����ار�ت 
ول�شيما �مل�شافرين و�لقادمني �إىل 
دولة �لإم��ار�ت ويحقق لهم �لر�شا 
حت�شني  على  عمل  وق��د  و�ل�شعادة، 
ملتطلبات  وفقاً  �لعمليات  م�شتوى 
 ،/ACI - جمل�س �ملطار�ت �لعاملي
ك���ف���اءة بو�بات  وع��م��ل ع��ل��ى زي�����ادة 
�ملغادرة يف �ملبنى رقم - 2 - وزيادة 
�لعائد�ت لقطاع خدمات �لطري�ن 
دره�����م   172800 �إىل  ت�������ش���ل 
يومياً، وتعترب هذه �لفكرة �لأوىل 
�ملطار�ت،  م�شتوى  على  نوعها  من 
حتويل  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه  يتميز  وه���و 
�أفكار  �إىل  و�ل�����ش��ع��وب��ات  �مل�����ش��اك��ل 
�إبد�عية وتطويرية و�إيجاد �حللول 
�إيجابي  تاأثري  ول��ه   .. لها  �ملنا�شبة 
مع  �ملعلومات  ت��ب��ادل  تطوير  على 
و�ل�شرطة  �جلمارك  مثل  �ل�شركاء 
لت�شيري  �ل������ط������ري�ن  و������ش�����رك�����ات 

�لطائر�ت وتن�شيق �لقر�ر�ت.
�إبر�هيم  �مل��ح�����ش��ن  ع��ب��د  وي��ت�����ش��م 
يون�س– هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
�لفائز بو�شام دبي لأف�شل م�شاعد 
م����دي����ر ع�����ام/م�����دي�����ر ت���ن���ف���ي���ذي - 
جم��م��وع��ة �جل��ه��ات �ل��ك��ب��رية بقوة 
�ل�شرت�تيجي  وتفكريه  �شخ�شيته 
وقدر�ته  م��ه��ار�ت��ه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لقيادية �لعالية كما �أّن لديه خربة 
�ملعقدة  �مل�����ش��اري��ع  �إد�رة  يف  و����ش��ع��ة 
عدة  ولديه  �ل�شخمة،  و�ملوؤ�ش�شات 
�إيجابي  ب�شكل  �شاهمت  �إجن�����از�ت 
بتطوير �لهيئة ودبي مثل م�شاريع 
�ملرتو و�ل��رت�م و�لتي تظهر �شغفه 
ع���ل���ى حتقيق  وح���ر����ش���ه  ب��ال��ع��م��ل 
��شتد�مة  و�شمان  �ملرجوة  �لنتائج 

جناح �لهيئة.
فرق  �إد�رة  ع��ل��ى  ق���درت���ه  و�أظ���ه���ر 
�لتغيري  وق���ي���ادة  �ملختلفة  �ل��ع��م��ل 
ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه������د�ف 
وحر�شه  �هتمامه  و�أظهر  �لهيئة، 
م�شتويات  �أع����ل����ى  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
و�أظهر  ل��ل��ع��م��الء  �خل���دم���ات  م���ن 
�إىل ما  �ل��ن��ظ��ر  �إىل  �ل��ق��درة و�مل��ي��ل 
�مل�شاكل  �مل���األ���وف وح���ل  خ����ارج  ه���و 
�أظهر  �ملعقدة يف جمال عمله، كما 
�مل�شاركة  تعزيز ثقافة  �لقدرة على 
و�جلماعات  �لأف��ر�د  بني  و�لتعاون 

من جميع �مل�شتويات.
ويتميز حممد علي ر��شد لوتاه – 
�لفائز  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
مدير  م�شاعد  لأف�شل  دبي  بو�شام 
عام/مدير تنفيذي - بقية �جلهات 
متو�زن  �شخ�س  بكونه  �حلكومية 
وكفاء�ت  مب��ه��ار�ت  ويت�شم  وح���ازم 
فرق  ..ويحفز  قيمة  وريادية  فنية 
به  ي��ح��ت��ذى  م��ث��اًل  وي�شكل  �ل��ع��م��ل 
�حل�شور  خ����الل  م���ن  �ل���ق���ي���ادة  يف 

�إ�����ش����اف����ة �إىل  ك����ف����اءة وف���ع���ال���ي���ة. 
فعالة  لأن���ظ���م���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر 
باعرت�فات  حظيت  �أ�شولها  لإد�رة 

وجو�ئز عاملية.
 كما فازت هيئة كهرباء ومياه دبي 
جمال  يف  حكومية  ج��ه��ة  ك��اأف�����ش��ل 
�لبتكار لعتبارها منوذجاً يحتذى 
�ملوؤ�ش�شي  �لب��ت��ك��ار  حت��ق��ي��ق  يف  ب���ه 
�لهيئة  ق��ي��ادة  ج��ه��ود  حققت  حيث 
يف تعزيز ثقافة �لبتكار و�لتح�شني 
�لب�شرية  م���و�رده���ا  ل���دى  �مل�شتمر 
�مل��ت��و�ف��ق م��ع �لأه����د�ف �مل��رج��وة يف 
وتعزيز  �مل�شتمر  �لتح�شني  حتقيق 
حتقيق  يف  و�ل���ف���ع���ال���ي���ة  �ل���ك���ف���اءة 
�لهيئة  ورّك��زت  �ملوؤ�ش�شية.  �أهد�فها 
يف م�شاريعها �لبتكارية على عملها 
�لهيئة  ت��ب��ن��ت  ف��ق��د  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
يف  �لبتكارية  �لأف��ك��ار  من  �لعديد 
ونقل  توليد  تكاليف  تقليل  جمال 
و�لتعاقد  و�ملياه  �لكهرباء  وتوزيع 
ت��زوي��د �خلدمة  ���ش��رك��ائ��ه��ا يف  م��ع 
�ب��ت��ك��اري��ة م��ت��ن��وع��ة تخدم  ب��ط��رق 
وتزيد  �لأط����ر�ف  جميع  م�شلحة 

من كفاءة �لعمل.
و�شعت �لهيئة لتبني �أفكار �بتكارية 
ت�����ش��ن��ع �مل�����ش��ت��ق��ب��ل وت��ت��غ��ل��ب على 
جمال  يف  �مل�شتقبلية  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لفر�س  �ل��ط��اق��ة وحت��ق��ق  ن�����ش��وب 
بالعتماد على  �لقادمة  �مل�شتقبلية 
م�شادر  ل��ت��ن��وي��ع  �ب��ت��ك��اري��ة  ط����رق 
على  لالعتماد  و�ل��ت��وج��ه  �ل��ط��اق��ة 

�لطاقة �لنظيفة.
�لتكنولوجيا  �لهيئة  ت�شّخر  ك��م��ا 
�أعمالها  �إجن��از  �ملتقدمة يف جم��ال 
مثل �لعتماد على �لطائر�ت بدون 
ط��ي��ار يف م��ر�ق��ب��ة و�أع��م��ال �شيانة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لطاقة  نقل  خ��ط��وط 
تبني �أكرث �لتكنولوجيات تقدماً يف 

جمال توليد �لطاقة �ل�شم�شية.
 وجاء فوز �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
خلطة  حتقيق  �أف�شل  بجائزة  دبي 
�ملتكاملة  جل��ه��وده��ا   2021 دب���ي 
يف حتقيق �أهد�ف وموؤ�شر�ت خطة 
�ملوؤ�ش�شية  �مل�شتويات  على   2021
كافة من مو�ءمة روؤيتها ور�شالتها 
وخططها و�أهد�فها �ل�شرت�تيجية 
�إعد�د  �إىل  �إ�شافة  مع هذه �خلطة 
�لتي  �لفعالة  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��رب�م��ج 
حت��ق��ق م���وؤ����ش���ر�ت و�أه�������د�ف خطة 
وفعالية  ك��ف��اءة  بكل   2021 دب��ي 
.. وبالرغم من �أن �لأهد�ف �ملناط 
م�شوؤولية حتقيقها ب�شرطة دبي يف 
�أ�شا�شاً  ترتكز   2021 دب��ي  خطة 
بالأمن  �ل�����ش��ع��ور  م�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
�أن  �إل  �جل��ر�ئ��م،  ن�شب  وتخفي�س 
ذل���ك ي��ت��ّم حت��ق��ي��ق��ه ب��ن��ج��اح ولكن 
�شعادة  على  �لرتكيز  ��شتمر�ر  مع 

�لنا�س وحتقيق ر�شاهم.
 ك���م���ا ج������اء ف������وز ه���ي���ئ���ة �ل���ط���رق 
و�ملو��شالت كاأف�شل جهة حكومية 
�ل����ذك����ي����ة  �حل�����ك�����وم�����ة  جم��������ال  يف 
متكاملة  خطة  �إجن���از  يف  لتميزها 
للتحول �لذكي بناء على �أطر عمل 
مبتكرة وتكنولوجيا متطورة وبناء 
فعالة  وع��امل��ي��ة  ����ش���ر�ك���ات حم��ل��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل���ت���ح���ّول  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وبالرغم   .. و�لعمليات  �خل��دم��ات 
حمكم  لإط���ار  �لهيئة  تطوير  م��ن 
�ملعلومات  �أنظمة  حلوكمة  وف��ع��ال 
 Enterprise IT �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
Governance �إّل �أن ذلك مل 
يحّدها من تقدمي حلول وخدمات 

ذكية مبتكرة متطورة تكنولوجياً.
 وفازت هيئة �لطرق �أي�شا كاأف�شل 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة يف جم����ال تقدمي 
�خلدمات لرتكيزها على �ملتعاملني 
����ش���ع���ادت���ه���م م����ن خالل  وحت���ق���ي���ق 
م�شممة  مبتكرة  خ��دم��ات  تطوير 
و�حتياجات  متطلبات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
�شمن  وت���ق���دمي���ه���ا  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
�ختيار�تهم  تالئم  متعددة  قنو�ت 
خدمات  وت�����ش��اه��م  وتف�شيالتهم، 
�لهيئة يف حتقيق روؤية دبي �لذكية 
�لهيئة  ذلك يف حتقيق  �شاهم  وقد 
ل�شعادة  متفوقة  عاملية  مل�شتويات 
�ملتعاملني عن خدماتها �ملقدمة يف 

مر�كزها جتاوزت 95 %.
 كما فازت حماكم دبي بجائزة �أ�شعد 
بيئة عمل لتطويرها �أنظمة مو�رد 
�لوقت  يف  ولكنها  ب�شيطة  ب�شرية 
حتقيق  ع��ل��ى  ت��رّك��ز  ف��ع��ال��ة،  نف�شه 
�ملوظفني  �شعادة  يف  متوفقة  نتائج 
ما ي�شاعد حماكم دبي على حتقيق 
�أنظمة  وتعترب  �ملوؤ�ش�شية،  �أهد�فها 
قيا�س �لإنتاجية للموظفني وعلى 
�لأنظمة  م��ن  م�شتوياتهم  جميع 
�ملتمّيزة يف هذ� �ملجال حيث ي�شاعد 
�ملو�رد  تخطيط  على  �لنظام  ه��ذ� 
تقييمها  يف  وي����دخ����ل  �ل���ب�������ش���ري���ة 

�مليناء  يف  �لأغذية  تخزين  وتكلفة 
وتاأثري  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�خلدمة على �لقت�شاد - �لزيادة يف 
عدد �ل�شحنات، و�لزيادة يف ت�شجيل 
�لغذ�ئية،  �لأ����ش���ن���اف  وت�����ش��ن��ي��ف 
ك���م���ي���ات �لأغ����ذي����ة  و�ل������زي������ادة يف 
��شتباقية  �إىل  �إ�شافة  �مل�شتوردة/، 
�لتخطيط للزيادة �ملتوقعة يف عدد 

�ل�شحنات يف �أك�شبو 2020.
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  ولعبت   
�ل�����ف�����ائ�����زة ب����اجل����ه����ة �حل���ك���وم���ي���ة 
�ل�شديقة لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة 
دور�ً  �لكبرية  �جلهات  جمموعة   -
�لت�شميم  دل��ي��ل  �إع����د�د  يف  ق��ي��ادي��اً 
�ل�شامل �ملت�شمن مو��شفات تهيئة 
�لنقل،  وو���ش��ائ��ل  و�مل���ر�ف���ق  �ل��ب��ن��اء 
�لأثر  �أبلغ  له  �شيكون  �ل��ذي  �لأم��ر 
يف جعل �لبيئة �ملحيطة لإمارة دبي 
ذوي  لالأ�شخا�س  و�شديقة  مهّياأة 
�لإعاقة، �إ�شافة �إىل توقيع �تفاقية 
مبوجبها  مت  ز�ي������د،  ج��ام��ع��ة  م���ع 
طالب  لع�شرة  در��شية  منح  توفري 
�أن  على  �شنوياً  �لإع��اق��ة  ذوي  م��ن 
ت��ق��وم �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ت��وظ��ي��ف��ه��م بحيث 
ي�����ش��ل �إج���م���ايل ع����دد �ل���ذي���ن يتّم 
�شخ�شاً   40 �إىل  منهم  تعيينهم 
بو�قع  �أي   2020 �ل��ع��ام  ب��ح��ل��ول 

ع�شرة �أ�شخا�س كل عام.
ون����ف����ذت �ل���ه���ي���ئ���ة ����ش���ت م����ب����ادر�ت 
�لإعاقة  ل��ذوي  موجهة  جمتمعية 
�لناطق،  �ل���ذك���ي  �ل��ك�����ش��ك  م���ث���ل: 
ب�شكل  �ملتحركة  �لكر��شي  وت��وزي��ع 
�شهري، وفتح �شف در��شي يف مركز 
لذوي �لإعاقة، وهي مبادر�ت نابعة 
من �حتياجات ذوي �لإعاقة وحتقق 
فائدة عمليه لهم، �لأمر �لذي قد 
يزيد من حظهم يف �حل�شول على 
ح��ق��وق��ه��م ع��ل��ى ق���دم �مل�������ش���او�ة مع 

�لآخرين و�ندماجهم �ملجتمعي.
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  وو�شعت   
�لفائزة  ب��دب��ي  �لأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
�حلكومية  �جل����ه����ة  ف���ئ���ة  ����ش���م���ن 
�ل�شديقة لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة 
..روؤية  �حلكومية  �جلهات  باقي   -
حمددة لتطوير وحت�شني م�شتوى 
�إم��ك��ان��ي��ة و���ش��ول �لأ���ش��خ��ا���س ذوي 
�لإعاقة للمر�فق و�خلدمات، وهي 
�لأف�شل  �جل��ه��ة  �لإد�رة  ت��ك��ون  �أن 
لذوي  �خلدمات  تقدمي  يف  �بتكار�ً 
بالأهد�ف  رب��ط��ه��ا  ومّت  �لإع����اق����ة، 
���ش��م��ن خطتها  ل��������الإد�رة  �ل���ع���ام���ة 
�إ����ش���ق���اط  ومت  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�ملحاور  �مل�����ش��ت��وي��ات  يف  �لأه�����د�ف 

كافة.
و�أف�شل  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  وط��ب��ق��ت 
�ملمار�شات لتح�شني نفاذ �لأ�شخا�س 
مر�فقها  �إىل  �لإع�������اق�������ة  ذوي 
�لعديد  على  وح�شلت  وخدماتها، 
م���ن �لع���ت���م���اد�ت �ل��ع��امل��ي��ة يف هذ� 
 98  - ن�شبة  �ل�شاأن، وح�شلت على 
% - يف ن�شبة �ملطابقة على �ملر�فق 
�نعك�س  �ل���ذي  �لأم����ر  و�خل���دم���ات، 
�إمكانية  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �إي���ج���اب���اً 
من  و�ملتعاملني  �ملوظفني  و�شول 
�إىل مر�فق وخدمات  �لإعاقة  ذوي 

�لإد�رة.
كما و�شعت منهجيات لال�شتقطاب 
�لإ�شاءة  من  و�حلماية  و�لتدريب 
�نعك�س  �ل����ذي  �لأم�����ر  و�ل��ت��ح��ف��ي��ز، 
وخلق  �لإع��اق��ة  ذوي  توظيف  على 
�ملثلى  �مل�شاركة  د�جم��ة حتقق  بيئة 
جلميع �لأفر�د يف بيئة �لعمل، مبا 
�مل��م��ار���ش��ات يف  �أف�����ش��ل  ين�شجم م��ع 

هذ� �ل�شاأن.
 وف����ازت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
�حلكومية  �جل����ه����ة  ف���ئ���ة  ����ش���م���ن 
�لر�ئدة لتحقيقها م�شتويات عاملية 
يف  �لأد�ء  يف  �ل��ت��م��ّي��ز  م��ن  متفوقة 
وخا�شة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  �أع��م��ال��ه��ا 
ل�شهولة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل����وؤ�����ش����ر�ت  يف 
�حل�شول على �لكهرباء، وموؤ�شر�ت 
�لأمثل  و�ل�شتغالل  �لإد�رة  ح�شن 
 Asset  - �ل���ف���ن���ي���ة  لأ����ش���ول���ه���ا 
وم����ا   ،/Management
توليد  �ل��ه��ي��ئ��ة يف جم����ال  ح��ق��ق��ت��ه 
ونقل وتوزيع �لكهرباء �لذي يعترب 
�لعاملية  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل  م���ن 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال، �لأم����ر �ل���ذي �أدى 
بكفاءة  �لهيئة  نتائج  حتقيق  �إىل 
كافة،  عملها  جم��الت  يف  وفعالية 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  مت��ّي��ز  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
وم��ي��اه دب���ي وج��ه��وده��ا يف جتذير 
ثقافة �لتمّيز و�لبتكار و�لتح�شني 

�مل�شتمر لدى مو�ردها �لب�شرية.
وقد و�جهت �لهيئة بنجاح حتديات 
�لكهرباء  ع��ل��ى  �مل���ت���ز�ي���د  �ل��ط��ل��ب 
��شتمر�ر  م���ع  ذل����ك  وج����اء  و�مل���ي���اه 
�لبيئة  على  �ملحافظة  يف  جناحها 
وتوفري  �مل���ت���ج���ددة  غ���ري  و�مل��������و�رد 

�لعمل ومتابعة  ف��رق  م��ع  �مل��ي��د�ين 
ب�شكل  و�لق�����رت�ح�����ات  �ل�������ش���ك���اوى 

�شخ�شي.
وقد �أجنز �لعديد من �مل�شاريع على 
�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي، 
ول���دي���ه �ل���ع���دي���د م���ن �لإجن�������از�ت 
بتطوير  �شاهمت  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت 
كما  و�ل��د�ئ��رة،  �لقطاع  �أد�ء  ورف��ع 
�ل���ع���دي���د من  ت���ط���وي���ر  ����ش���اه���م يف 
�ملتبعة  �لعمل و�ملمار�شات  �إجر�ء�ت 
�مل�شتهدفات،  حتقيق  �إىل  �أدى  م��ا 
�ملتعلقة  �مل�شاريع  من  �لعديد  وقاد 
�خلدمات  و�أمتتة  �لذكي  بالتحول 
مم����ا �أث�������ر ب�����ش��ك��ل �إي����ج����اب����ي على 
ورفع  وفعاليتها  �خل��دم��ات  ك��ف��اءة 

م�شتويات �إ�شعاد �ملتعاملني.
عبد�هلل  �أن���ور  �ب��ت��ك��ار�ت  و�أ�شهمت   
�لعامة  �لإد�رة   – علي  �آل  حممد 
دبي  بو�شام  �لفائز  �مل���دين  للدفاع 
طبقها  �ل��ت��ي  �ملبتكرون  �مل��وظ��ف��ون 
�ملمتلكات  �شالمة  على  �حلفاظ  يف 
�ل�شفن  ح���������و�دث  يف  و�لأرو�ح 
و�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���ش��ع��وب��ة �لإن���ق���اذ 
و��شعة  �شريحة  وخدمة  �لبحري، 
�لهدر  ت��وف��ري  �ىل  �مل��ج��ت��م��ع،  م���ن 
�إ�شافة  ط��ب��ي��ع��ي،  ك��م��ورد  �مل��ي��اه  يف 
زمن  وتقليل  م��ال��ي��ة،  �ل��وف��رة  �إىل 
��شرت�تيجي  ك��م��وؤ���ش��ر  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
على  ويحر�س  دق��ائ��ق،   4 لي�شبح 
معرفته  ون���ق���ل  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ع��ل��م 

وتدريب �لزمالء عليها.
وفاز حممد كرم حممد �شهد�د – 
�ملوظفون  دب��ي  ب��و���ش��ام  دب��ي  بلدية 
فح�س  فكرة  لقرت�حه  �ملبتكرون 
�ل�شينية،  �لأ���ش��ع��ة  بتقنية  �ل��ل��وؤل��وؤ 
�ملعدنية  �مل���������ش����غ����ولت  وف���ح�������س 
 real time ب��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ث��م��ي��ن��ة 
�مللونة  �لأحجار  وفح�س   x-ray
�لبنف�شجية،  ف��وق  �لأ�شعة  بتقنية 
�لقوة  حت�����ش��ني  يف  ���ش��اه��م��ت  وق����د 

�ل�شبطية و�لتفتي�شية.
�أف���ك���اره  وت�����اأث�����ري�ت  ن��ت��ائ��ج  و�أدت 
بالأ�شعة  �ل���ل���وؤل���وؤ  ع��ل��ى  �مل��ط��ب��ق��ة 
�لفح�س  م��دة  تقليل  �ىل  �ل�شينية 
ثانية   50 �إىل  دق��ي��ق��ة   15 م���ن 
ومدة �أيام �لعمل من 15 يوماً �إىل 
 100 بن�شبة  و�لدقة  عمل  �أيام   7

.%
وف������از ع����دن����ان ع���ل���ي حم���م���د علي 
دبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة   –
�ملبتكرون  �مل��وظ��ف��ون  دب���ي  ب��و���ش��ام 
عن تطبيقه لنظام SOS مببادرة 
فئات  خ��دم  �ل��ذي  زر  بلم�شة  �أمنك 
�ل�شن  ك��ب��ار  مثل  ه��ام��ة  جمتمعية 
وخدم  �ل��ب�����ش��ري��ة  �لإع���اق���ة  وذوي 
د�خل  �شخ�س   5000 م��ن  �أك���رث 
تعميم  مّت  وق����د  �ل����دول����ة،  وخ�����ارج 
ن��ظ��ام SOS ك��ن��ظ��ام ����ش��ت��غ��اث��ة يف 

هيئة تنمية �ملجتمع.
وقدم يو�شف ح�شن عبد�هلل �لربعي 
�لفائز  دبي  – هيئة كهرباء ومياه 
�ملبتكرون  �مل��وظ��ف��ون  دب���ي  ب��و���ش��ام 
ت�����ش��ع �أف���ك���ار مّت �مل���و�ف���ق���ة ع��ل��ى 7 
�أفكار   5 منها وجاٍر در��شة تطبيق 
�أخ�����رى، �أّم����ا �أب����رز �لأف���ك���ار فكانت 
م�شروع �شيارة �لد�ئرة �لتلفزيونية 
كامري�  وم�شروع   ، �ملرقاب  �ملغلقة 
�أماكن،  ك���ام���ري�  وم�������ش���روع  م��ع��ك 

وم�شروع �شندوق �شم�س نت.
ومّت ت�شويق م�شروع �شيارة �لد�ئرة 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �مل��غ��ل��ق��ة �مل���رق���اب يف 
ومعر�س   2016 ويتك�س  معر�س 
�لقنو�ت  وبع�س   2016 جايتك�س 
�لف�شائية، ومّت تطبيقه جزئياً ملدة 

�شهر و�حد فقط.
بر�ءة  م�شنفات  بت�شجيل  ق��ام  كما 
عن  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  يف  �خ�����رت�ع 
بالطاقة  تعمل  �لتي  �خل��وذة  فكرة 
�ل�شم�شية، وفكرة �ل�شريط �ملطاطي 

�لذكي، وفكرة �ل�شيارة �ملرقاب.
و�شاهمت �لأفكار �لبد�عية لأحمد 
جمارك   - �لفال�شي  ج��وه��ر  عنرب 
�ملوظفون  دب��ي  بو�شام  �لفائز  دب��ي 
�ل���ع���دي���د من  �مل���ب���ت���ك���رون يف ح����ل 
على  �أك���دت  �لتي  �لهامة  �لق�شايا 
�ملجال  يف  �ل�����ر�ئ�����دة  دب�����ي  ���ش��م��ع��ة 
�لأمني، وهو يتميز بقدرته �لعالية 
لزمالئه  �ملعرفة  ونقل  ن�شر  على 
�أعماله  م�����ش��اه��اة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
مبا  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  م��ع 
دبي  ج��م��ارك  ومكانة  �شمعة  ي��ع��زز 
و�لإقليمي  �مل��ح��ل��ي  �ل�شعيد  ع��ل��ى 

و�لدويل.
 ويف �ل��ف��ئ��ات �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ج���اء فوز 
بلدية دبي بالتعاون مع مو�نئ دبي 
ب��اأف�����ش��ل خ��دم��ة حكومية  �ل��ع��امل��ي��ة 
م�����ش��رتك��ة ط��ل��ب �ع��ت��م��اد �لإف�����ر�ج 
عن �شحنة غذ�ئية م�شتوردة وذلك 
�لأغذية  ن��ق��ل  تكلفة  يف  ل��ل��ت��وف��ري 

�لرب�مج و�مل�شاريع �لتي تهدف �إىل 
لالعتماد  �لعاملية  �لن�شب  حتقيق 
با�شتخد�م  �لنظيفة  �لطاقة  على 
�أك�����رث �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ت��ق��دم��اً يف 
هذ� �ملجال مما يوؤدي �إىل تخفيف 
�لب�شمة �لكربونية لأعمال �لهيئة 

على �لبيئة.
�شعادة  حتقيق  على  �لهيئة  وتركز 
من  �ل��ع��دي��د  وق��دم��ت  متعامليها 
بناء  ت�شميمها  مّت  �لتي  �خلدمات 
ومتطلباتهم  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ع��ل��ى 
ن�شباً  م���ا ح��ق��ق  م��ت��ع��ددة  ب��ق��ن��و�ت 
تزيد  متعامليها  ل�شعادة  متفوقة 

عن 95 %.
�ل���ت���ي حققت  �جل����ه����ات  و����ش���م���ن   
�لتمّيز  م����ن  ع���امل���ي���ة  م�������ش���ت���وي���ات 
وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �أع���ل���ى م���ن 600 
ن��ق��ط��ة ..ج������اء ف����وز ج���م���ارك دبي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا م�����ش��ت��وي��ات ع��امل��ي��ة يف 
مبتكرة  جمركية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
ومتطورة و�شرعة �إجناز �لإجر�ء�ت 
وكذلك  �لب�شائع،  على  �جلمركية 
�لفح�س  يف  �ل���ع���امل���ي���ة  ل���ري���ادت���ه���ا 
يتّم  �ل��ذي  للحاويات  �لإل��ك��رتوين 
بدون تدخل ب�شري وب�شرعة عالية 
�لعاملية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  متفوقة 
لتطوير  �إ���ش��اف��ة  �مل���ج���ال،  ه���ذ�  يف 
ج��م��ارك دب��ي لقنو�ت و�أط���ر وبيئة 
مب�شتويات  وذكية  �إلكرتونية  عمل 
قطاع  م��ن  ملتعامليها  توفر  عاملية 
�لأع��م��ال �ل��وق��ت و�جل��ه��د يف زيارة 
 .. و�جل���م���ارك  �لتخلي�س  م��ر�ك��ز 
ويعترب �إطار عمل حمرك �ملخاطر 
�لتخلي�س  �أن��ظ��م��ة  م���ع  �مل��ت��ك��ام��ل 
�ملتمّيزة  �لأن��ظ��م��ة  و�جل��م��ارك م��ن 
يوفر  و�ل��ذي  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
على  �مل��و�ف��ق��ة  م��ي��زة  للمتعاملني 
بثو�ٍن  جمركيا  �لبيانات  تخلي�س 
ت�شكل  �ل��ت��ي ل  �ل�����ش��ح��ن��ات  مل��ع��ظ��م 
ويحقق  �أم��ن��ي��اً  �أو  جمركياً  خ��ط��ر�ً 
م�شتويات متفوقة من �ل�شعادة عن 

خدمات جمارك دبي.
 كما فازت هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
و�عرت�فات  م�شتويات  لتحقيقها 
�لبنية  ج������ودة  جم�����ال  يف  ع���امل���ي���ة 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة يف ���ش��ب��ك��ة �ل���ط���رق حيث 
دولة  ح�����ش��ول  يف  �لهيئة  �شاهمت 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
�ملر�كز �لأوىل عاملياً يف هذ� �ملجال 
�إىل  �إ�شافة   ..  2012 �ل��ع��ام  منذ 
متكاملة  �شبكة  و�إن�����ش��اء  تخطيط 
متعددة  �مل���و�����ش���الت  �أن��ظ��م��ة  م���ن 
عاملية.  مب�������ش���ت���وي���ات  �ل���و����ش���ائ���ط 
مالية  باأنظمة  مدعومة  و�لهيئة 
و�إد�ري��ة وذكية متفوقة ما ميكنها 
م��ن �إجن����از م�����ش��اري��ع��ه��ا م��ه��م��ا كان 
�لوقت  �شمن  وتعقيدها  حجمها 
�ملقايي�س  �مل��ح��ددة ح�شب  و�مل��و�زن��ة 
م�شتويات  حت��ق��ي��ق  م����ع  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ملتعاملني  �شعادة  نتائج  يف  عاملية 

عن خدماتها �ملتعددة.
 وج���������اء ف�������وز �ل�����ق�����ي�����ادة �ل���ع���ام���ة 
ل���رتك���ي���زه���ا على  دب������ي  ل�������ش���رط���ة 
مل�شتويات  وحتقيقها  �لنا�س  �شعادة 
وعملها  �أد�ئ��ه��ا  يف  متفوقة  عاملية 
جمال  يف  وخ���ا����ش���ة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
و�نخفا�س  ب��الأم��ن  �ل��ن��ا���س  �شعور 
�لإجمايل  �جلر�ئم  معدل  مقيا�س 
و�جل������ر�ئ������م �خل����ط����رة وم����ع����دلت 
�مل�شتويات  ع��ن  �ملنظمة  �جل��رمي��ة 
�شرطة  لتحقيق  وك��ذل��ك  �ل��ع��امل��ي��ة 
م��ت��ف��وق��ة يف �شرعة  م���ع���دلت  دب���ي 
�لرغم  على  للطو�رئ  �ل�شتجابة 
تو�جهها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  م����ن 
يف زي����ادة ع���دد ���ش��ك��ان دب���ي وتطور 
ظل  يف  �جلرمية  �لأ�شاليب  وتنوع 
و�نت�شار  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل���ت���ط���ور 
�إىل  �إ�شافة  �لت�شال حاليا  و�شائل 
لأ�شاليب  دب���ي  ���ش��رط��ة  ����ش��ت��خ��د�م 
مبتكرة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  و�أن����ظ����م����ة 
�لعاملية  �ل��ن��ت��ائ��ج  ت��ل��ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�مل�شتوى.
دب��ي منظومة  وق��د ط��ورت �شرطة 
�شمن  �خل������دم������ات  م�����ن  ����ش���ام���ل���ة 
و�لذكية  �لإل���ك���رتون���ي���ة  ق��ن��و�ت��ه��ا 
�لأمر �لذي �شاهم يف رفع م�شتوى 
�شعادة متعامليها مل�شتويات متفوقة 

تتجاوز 95 %.
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  وف��ازت   
جمال  يف  حكومية  ج��ه��ة  ك��اأف�����ش��ل 
مالية  �أنظمة  لتطويرها  �ملمكنات 
و��شتخد�مها  م��ت��ف��وق��ة  و�إد�ري��������ة 
لأ����ش���ك���ال م��ت��ع��ددة وم���ت���ط���ورة من 
�أنو�ع �لتعاقد مع �ملوردين ومزودي 
��شرت�تيجيات  وت��ب��ن��ي  �خل���دم���ة 
�لإير�د�ت  �لتكاليف وزيادة  لتقليل 
�لأم������ر �ل�����ذي م��ن��ح �ل��ه��ي��ئ��ة ميزة 
�لتكاليف  ب��اأق��ل  م�شاريعها  �إجن���از 
وت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��ع��ددة بكل 

�لإم����ار�ت. وت��ع��ّد م��ث��اًل للت�شحية 
�لعملي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  و�ل���ن���ج���اح 

و�لعائلي.
ك��م��ا مت ت��ك��رمي �أح��م��د ع��ل��ي ح�شن 
�حلو�شني – بلدية دبي وهو �إد�ري 
�لب�شرية،  �لإع��اق��ة  ذوي  م��ن  دع��م 
معتّد بنف�شه رغم �إعاقته �لب�شرية 
�أو  �أد�ء مهامه  �لتي مل متنعه من 

�لنخر�ط يف �ملجتمع.
�حلا�شوب  م���ه���ار�ت  ذ�ت���ي���اً  وت��ع��ّل��م 
يف  وي�����ش��ارك  ب��ري��ل  لغة  با�شتخد�م 
�ل�شبابية  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
يف  �لإعاقة  ذوي  �لأ�شخا�س  لدمج 
�ل�شيخة  ج��ائ��زت��ا  وم��ن��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع 
للقر�آن  ه��ن��د  و�ل�����ش��ي��خ��ة  ف��اط��م��ة 

�لكرمي.
وينجز �ملهام �ملطلوبة منه بفاعلية 
و�لإج�����از�ت.  �لعطل  �أث��ن��اء  ويعمل 
ومهار�ت  �لرفيعة  �لأخ��الق  ميلك 
�ملبادرة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ت��و����ش��ل 
ما  و�مل��وظ��ف��ني  �لعمالء  مب�شاعدة 

�أك�شبه �حرت�م �جلميع.
 ويعمل عبد�هلل �أحمد بن �شليمان 
�ل�شحي - د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 
�أول،  م��ف��ت�����س  وه�����و   - �ل���ت���ج���اري 
ملل  �أو  كلل  دون  عمله  يف  جمتهد 
�إب���ر�ز وج��ه دب��ي �حل�شاري  - على 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ي���ب���ادر  ف��ك��ان 
�مل�������ش���اف���ري���ن و�إج����������ر�ء ح���ج���وز�ت 
�لأج��رة و�لفنادق لهم من  �شيار�ت 
هاتفه �خلا�س �أثناء عمله كموظف 

للمعلومات يف �ملطار.
فتجاوز  م��ت��ق��دم��ة  ج���ه���ود�ً  وب�����ذل 
�لتوقعات  يفوق  ب�شكل  �مل�شتهدف 
بعدد زيار�ت �لتفتي�س على �ملن�شاآت 
حيث قام باأكرث من 1727 زيارة 
رغم �أن �مل�شتهدف كان 480 زيارة 
مع  ممتاز  وتعامله  طموح  وه��و   ..
ر�شائل  د�ئ����م����اً  وي�����ش��ت��ل��م  �جل��م��ي��ع 
لعمله  �ملتعاملني تقدير�ً  �شكر من 

�ملتميز.
�أحمد جمال مبارك جدنان  وب��د�أ   
�لنهدي - هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
عمله   - م���و�ق���ف  م��ف��ت�����س  وه����و   -
و�جتهاده  جل��ّده  ونتيجة  كحار�س 
كمفت�س  �خ���ت���ي���اره  مّت  و�أم����ان����ت����ه 
�ل�شيار�ت  م��و�ق��ف  على  للمر�قبة 
حيث كان يعمل يف ظروف �شديدة 
 .. �ل��ل��ي��ل��ي��ة  �مل����ن����اوب����ات  �حل������ّر ويف 
وي��ت��م��ت��ع ب��احل�����س �ل���وط���ن���ي حيث 
�ملمار�شات  ر�شد  يف  باملبادرة  يقوم 
مع  ومتابعتها  �لطرق  يف  �ل�شلبية 

�جلهات �ملعنية.
باإنقاذ  ب���ط���ويل  ع��م��ل  يف  و���ش��اه��م 
و�شرقة  �ع��ت��د�ء  �ملقيمني من  �أح��د 
و�أبلغ  دره�����م  �أل�����ف   120 ب��ق��ي��م��ة 
ع��ن ح��ال��ة ف�����ش��اد لبيع حل���وم غري 
�لب�شري،  ل��ال���ش��ت��خ��د�م  ���ش��احل��ة 
حيث  نف�شه  ع��ل��ى  �مل��ق��رب��ني  ي��وؤث��ر 
ق��ام ب�شر�ء منزل  ب��اأن  �ل��رب  بلغ به 

لو�لديه.
ج���م���ال حم���م���د عظيم   ومي���ت���ل���ك 
تنمية  ه���ي���ئ���ة   - ع���ظ���ي���م  حم���م���د 
�شابط  م���ن���دوب  وه����و   - �مل��ج��ت��م��ع 
عالقات عامة ويعد مثال لاللتز�م 
من  �شجاًل   - �لعمل  يف  و�مل��و�ظ��ب��ة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  يف  �لإجن��������از�ت 
47 فعالية تطوعية ..  ف�شارك يف 
ويقوم مب�شاعدة كبار �ل�شن لنادي 
للهيئة  �ل��ت��اب��ع  �لج��ت��م��اع��ي  ذخ���ر 
للم�شت�شفيات  �إي�شالهم  من خالل 
وم����ر�ك����ز �ل��ت�����ش��وق و�ل���ع���م���ل على 
ت��ن��ظ��ي��ف ب��ي��وت��ه��م وك����ل ذل����ك بعد 
�أيام  ويف  �لر�شمي  �ل����دو�م  ���ش��اع��ات 
علي  من�شور  تكرمي  ومت  �لعطل.  
ح�شني - د�ئرة �ملالية وهو مندوب، 
لديه 37 عاماً من �لعطاء متفاٍن 
يف عمله كمندوب لإجناز معامالت 
 .. �خلارجية  �جلهات  يف  �ملوظفني 
�جلي�س  يف  وعمل  لغات،   4 ويتقن 
ملدة 26 عاماً كمدرب �أول للدبابات 
و�لدروع، وح�شل على �ملركز �لأول 
ب��ني �أق��ر�ن��ه �حل��ا���ش��ري��ن م��ن دول 
�لعامل كافة لدورتني متخ�ش�شتني 

يف بريطانيا.
وم�شاعدة  ب�����امل�����ب�����ادرة  و�����ش���ت���ه���ر 
�لآخرين فحظي باحرت�م وتقدير 

زمالئه يف �لعمل و�ملتعاملني.
 ولأح���م���د ع��ل��ي ع��ب��د �هلل ن��و���س - 
د�ئ���رة �لأر����ش��ي و�لأم���الك - وهو 
�أول، مثابر وجمّد يف  �أمني خمزن 
كاأمني  عاماً   25 مدى  على  عمله 
خم����زن - �إ����ش���ه���ام���ات م�����ش��ي��ئ��ة يف 
للبذل  �لتطوعي فهو مثال  �لعمل 
يف  كع�شو  �ختري  حيث  و�لإن�شانية 
�أنه  كما   .. �لعاملية  �ل�شالم  جائزة 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  ت��وزي��ع  ي�����ش��ارك يف 
�ليتامى  وي�شاعد  �ملحتاجني  على 
وكبار �ل�شن ..ول يتو�نى يف �ملبادرة 

متطلبات  وي�����ح�����دد  �ل����وظ����ي����ف����ي 
�لتطوير و�لتدريب لهذه �ملو�رد.

وطبقت حماكم دبي �أنظمة وبر�مج 
م���ت���م���ّي���زة ل���ل���ت���وط���ني رك������زت على 
ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت �مل��و�ط��ن��ني ونقل 
�ملعرفة لهم وتطوير بر�مج خا�شة 

لتطوير �لق�شاة من �ملو�طنني.
�أف�شل  ب��ج��ائ��زة  �لهيئة  ف���ازت  كما 
�حلوكمة  جم��ال  يف  حكومية  جهة 
�إطار�  لتطويرها  و�ملالية  �لإد�ري���ة 
يركز  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  للحوكمة  ف��ع��ال 
�لرئي�شية  �حل��وك��م��ة  �أب���ع���اد  ع��ل��ى 
�ل�����ت�����ي ت�������ش���م���ن ع��������دم ت����ع����ار�����س 
على  و�ل�شفافية  و�مل�شاءلة  �مل�شالح 
لتطوير  وكذلك  كافة،  �مل�شتويات 
لإد�رة  وفعال  �شامل  لنظام  �لهيئة 
�مل��خ��اط��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ����ش���و�ء �أك����ان 
على  �أو  �لهيئة  م�شتوى  على  ذل��ك 
م�شتوى �لرب�مج و�ملبادر�ت �أو على 

م�شتوى �مل�شاريع �لتي تنفذها.
يف  �لأزم�������ات  �إد�رة  ن��ظ��ام  وي��ع��ت��رب 
�ملتمّيزة  �لأن���ظ���م���ة  م����ن  �ل��ه��ي��ئ��ة 
و�لفعالة يف هذ� �ملجال و�شيتكامل 
�أن���ظ���م���ة مركز  �ل���ن���ظ���ام م����ع  ه�����ذ� 
 -  EC3  - و�ل�����ش��ي��ط��رة  �ل��ت��ح��ك��م 
�ل����ذي ي��ت��ّم �إن�������ش���اوؤه ح��ال��ي��اً �شمن 
لتوفري  �مل�شتوى  عاملية  مو��شفات 
�لتنقل  لأن��ظ��م��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  �إد�رة 

و�ملو��شالت �لعامة يف دبي.
�ل�شهيد  �أ����ش���رة  �ل��ربن��ام��ج  وك����رم   
�لبلو�شي  حم��م��د  ع��ي�����ش��ى  ج��ا���ش��م 
���ش��م��ن ف��ئ��ة �ل���ت���ك���رمي �خل���ا����س - 
�إطفائي  وه��و   - �ملجهول  �جل��ن��دي 
عام  ��شت�شهد  دب���ي،  م���ط���ار�ت  م��ن 
نف�شه  2016، منذ طفولته جّند 
وعرف  �خل��ري،  �أعمال  يف  متطوعاً 
ومهنيته  �ل�����ش��ل��وك��ي  مت���ي���زه  ع��ن��ه 
م�����ا �أك���������ش����ب����ه �ح����������رت�م وت���ق���دي���ر 
ق���ادت���ه وزم���الئ���ه يف �ل��ع��م��ل. وهو 
بالإجناز�ت  ح��اف��ل  �شجل  �شاحب 

و�ملبادر�ت.
�أروع  ����ش��م��ه يف  �ل��ب��ل��و���ش��ي  و���ش��ط��ر 
�شجالت �لبطولة و�ل�شجاعة حني 
جازف بحياته و��شت�شهد يف عملية 
طري�ن  طائرة  حريق  مع  �لتعامل 
�مل�شافرين  �إخ����الء  ب��ع��د  �لإم������ار�ت 
ع��ل��ى م���ن �ل��رح��ل��ة �ل���ق���ادم���ة من 
يف  ��شطر�رياً  هبطت  �لتي  �لهند 

مطار دبي عام 2016. .
 ك��م��ا مت ت���ك���رمي ح�����و�ء ع��ب��د �هلل 
هيئة   - �ل�����ش��م��ي��ط��ي  �����ش���م���اع���ي���ل 
�ل�شحة بدبي وهي م�شاعد �شابط 
�لهيئة،  يف  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ات 
�ن�������ش���م���ت ل��ل��ع��م��ل ك��م��ت��ط��وع��ة يف 
خدمة  يف  ل�شغفها  �لأ���ش��رة  ملتقى 
تعلقها  ب�شبب  ذل��ك  وك��ان  �مل�شنني 
ب��و�ل��ده��ا و�أخ��ي��ه��ا �مل��ت��وف��ني حيث 
و�جهت  و  بخدمتهما،  تقوم  كانت 
�إل  �لأم��ر  بد�ية  يف  كبرية  �شعوبة 
�ل�شريحة  هذه  خلدمة  ع�شقها  �أن 
من �ملجتمع ز�د من �إ�شر�رها على 

�لتغلب على �ل�شعوبات كافة.
�ل�شيخ  �ل�شمو  زي��ارة �شاحب  وعند 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمركز 
وعلمه باأنها متطوعة �أ�شدر �شموه 
قر�ر�ً بتعيينها كموظفة ومن ذلك 
م�شوؤوليتها  �أن  �ع���ت���ربت  �حل����ني 
وب����د�أت تتفانى يف  �أك���رب  �أ���ش��ب��ح��ت 
خارج  تعمل  وه��ي  �مل�شنني،  خدمة 
�أوقات �لعمل كثري�ً �شمن �لزيار�ت 

�ملنزلية للعاجزين.
�لرحيم  ع���ب���د  م���و����ش���ي  وت���ع���م���ل   
خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د ���ش��ع��ي��د �مل���ه���ريي - 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لأجانب ب�شفة وكيل، وقد متّيزت 
بحر�شها على �إبر�ز موؤ�ش�شتها من 
ولها  �خل��ارج��ي��ة،  �مل�شاركات  خ��الل 
موؤ�ش�شتها  ح�����ش��ول  يف  ك��ب��ري  دور 
وق���د حر�شت   .. 82 ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
ع���ل���ى �ل�����ش����ت����ف����ادة م����ن �خل�����رب�ت 
من  للموظفني  ونقلها  �خلارجية 
تدريبية  دورة   62 ت��ق��دمي  خ��الل 
حا�شلة  �أن��ه��ا  كما  �لعمل،  ل��زم��الء 
�لتكرمي  �شهاد�ت  من  �لعديد  على 
و�لتقدير وو�شام �خلدمة �ملتميزة.

 وب���د�أت ز�ه��دة بياري ج��ان �شريف 
- �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي وهي 
م�شريتها  رئي�شي،  خدمة  موظف 
وبذلت  ن��ظ��اف��ة،  ك��ع��ام��ل��ة  �مل��ه��ن��ي��ة 
ذ�تياً  لتاأهيل نف�شها  جهود�ً حثيثة 
�لتعلم  ب�شرعة  ب��ام��ت��ي��از  فنجحت 
فاأ�شبحت موظف خدمات رئي�شي.

�ل�شخ�شية  �ل�شعوبات  وجت����اوزت 
�لحتياجات  ذي  زوج��ه��ا  ب��رع��اي��ة 
بناتها  ب��رتب��ي��ة  وق���ام���ت  �خل��ا���ش��ة 
طيار  بوظيفة  �ل��ك��ربى  فتخرجت 
بطري�ن  م���و�ط���ن���ة  ك�������اأول  م�����دين 
بكلية  تدر�س  و�لو�شطى  �لإم���ار�ت 
بجامعة  و�ل�شغرى  �لعليا  �لتقنية 

ل��ت��ق��دمي �ل���ع���ون ح��ي��ث ���ش��اه��م يف 
تنظيم 10 معار�س وموؤمتر�ت يف 

حكومة دبي.
 وبرع عزيز �هلل خان - هيئة كهرباء 
�آليات  م�شغل  وه���و   - دب���ي  وم��ي��اه 
ث��ق��ي��ل��ة، ل��دي��ه خ���ربة 40 ع��ام��اً يف 
�لعمل ك�شائق - يف ت�شغيل �لآليات 
عالية،  وحرفية  مبعرفة  �لثقيلة 
لت�شغيل  ت����دري����ب  ع���ل���ى  وح�������ش���ل 
با�س  رخ�������ش���ة  وع���ل���ى  �ل����ر�ف����ع����ات 
مم��ا ���ش��اع��د ع��ل��ى �خ��ت��ي��اره يف نقل 
�لعمل،  مو�قع  و�إىل  من  �ملوظفني 
�إ�شالح  ��شتطاعته  �إىل  بالإ�شافة 

�أعطال �لآليات.
�لتغلب  يف  زم���الءه  خ��ان  وي�شاعد 
�ملناوبات  يف  �لعمل  �شعوبات  على 
�ل��ط��و�رئ وح�شل  �لليلية وح��الت 
موؤ�ش�شته  وت���ق���دي���ر  ت���ك���رمي  ع��ل��ى 

كجندي جمهول �شنة 2016.
دحيم  �هلل  عبد  �أحمد  تكرمي  كما   
وهو  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة   - �ل��دو���ش��ري 
ك���ات���ب، جم��ت��ه��د وم��ن��ت��ج يف عمله، 
ح��ري�����س ع��ل��ى �حل�����ش��ور ب���اك���ر�ً يف 
جميع  م��ع  يتعامل  حيث  �ملحكمة 
�لطلبات ب�شعة �شدر وب�شا�شة وجه 

لإ�شعاد �ملتعاملني.
لديه  حيث  �ملو�هب  بتعدد  ويتميز 
و�خلط  �لت�شكيلي  �ل��ف��ن  م��وه��ب��ة 
يعتز   .. بالقهوة  و�ل��ر���ش��م  �لعربي 
ب��امل��ب��ادئ و�ل��ق��ي��م �ل��وط��ن��ي��ة حيث 
�ختري يف فريق �لعمل �لذي �شاهم 
�ملركز  ع��ل��ى  موؤ�ش�شته  ح�����ش��ول  يف 
�لتز�ماً  �لأك����رث  �جل��ه��ة  يف  �لأول 

بالهوية �لوطنية.
جمعة  ع������ب������د�هلل  ع������ن  وع����������رف   
ع��ل��ي حم��م��د �أه���ل���ي - م���رك���ز دبي 
�إد�ري  م�شاعد  وه���و   - ل��الإح�����ش��اء 
�لعمل  يف  �ل���ت���ف���اين   - ����ش��ت��ق��ب��ال 
بالإ�شافة  �ل��ت��ع��ام��ل،  يف  و�ل��ل��ب��اق��ة 
��شتقبال،  ك���م���وظ���ف  ع��م��ل��ه  �إىل 
وق�����ام مب���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات عن 
بالعمل  متعلقة  مهام  �أد�ء  طريق 
مع  و�لتعامل  �مليد�ين  �لإح�شائي 
غري  �لقت�شادية  و�ملن�شاآت  �لأ���ش��ر 
�شمولياً  موظفاً  ويعترب  �ملتعاونة، 
حيث ت�شتعني به �لإد�ر�ت يف خدمة 
و�إد�رة  �ل��ب��د�ل��ة  و�إد�رة  �ملتعاملني 

�لفعاليات �ملختلفة.
 - كومار  �أنيل  ناير  ر�ج��ان  ويقوم   
 - �لإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة 
له  م�شهود  �شيار�ت،  كهربائي  وهو 
بالكفاءة يف �أد�ء و�جباته �لوظيفية 
باحرت�فية - بالعمل �ملطلوب منه 
�لعتماد  ويتّم  �ملركبات  �إ�شالح  يف 
ع��ل��ي��ه يف �حل����الت �ل��ط��ارئ��ة، وهو 
بتلبية  وي���ق���وم  ع��م��ل��ه  يف  م���ت���ف���اٍن 
�شاعات  ب���ع���د  �ل���ط���ل���ب���ات  ج���م���ي���ع 
�لعمل �لر�شمي ويف �إجاز�ته �أي�شاً، 
�لتوفري من خالل  على  ويحر�س 
دون  �ملتوفرة  �لغيار  قطع  جتديد 
غيار  قطع  ��شتخد�م  �إىل  �حل��اج��ة 

جديدة.
�ل��ذه��ن��ي��ة �ل �ن  �ع���اق���ت���ه   ورغ�����م 
غرفة   - ب�������ش���ري  ف���ي���ب���ني  حم���م���د 
جت��������ارة و�����ش����ن����اع����ة دب�������ي - وه����و 
من  �لقانونية  �خل��دم��ات  م�شاعد 
قبل   - �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي 
�لتحدي وتخرج من مركز لتاأهيل 
لتطّور  بالعمل  و�ل��ت��ح��ق  �مل��ع��اق��ني 
ثالث  من  لديه  �لتو��شل  مهار�ت 
كلمات �إىل �لتو��شل �لتام مبحيطه 
وت���ك���وي���ن ����ش���د�ق���ات م���ن خمتلف 

�جلن�شيات.
وط����ّور و�ك��ت�����ش��ب م���ه���ار�ت جديدة 
بجانب  و�ل���ط���ب���اع���ة  ك���الأر����ش���ف���ة 
وظ��ي��ف��ت��ه �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ك��م��ر����ش��ل .. 
وي�����ش��ع��ى خلدمتهم  �ل��ن��ا���س  ي��ح��ب 
وي���ق���وم ب���ت���وزي���ع �ل���ت���ربع���ات على 
�مل��ح��ت��اج��ني .. وف�����ش��ل �ل��ع��ودة �إىل 
�ل��ع��م��ل ب��زم��ن ق��ي��ا���ش��ي ب��ع��د فرتة 
ي�شاعد  وه��و  �مل�شت�شفى  يف  للعالج 
ع��ائ��ل��ت��ه ووظ����ف ج�����زء�ً م���ن ر�تبه 

لتعليم �أخته.
 كم مت تكرمي بدرية �شعيد حممد 
�ملال - �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين 
�لإد�ري،  �ل��ت��وث��ي��ق  م�����ش��وؤول  وه���ي 
ع�شكرية  ب��رت��ب��ة  م��وظ��ف��ة  و�أول 
بالدفاع �ملدين وحا�شلة على �شارة 

�لتميز من �شمو وزير �لد�خلية.
فهي  �لإجن����از�ت  م��ن  �لعديد  ولها 
�ملفت�شات يف  �مل��وظ��ف��ات  �أو�ئ����ل  م��ن 
ح��م��ل��ة �ل��ب��ي��ت �لآم������ن ك��م��ا قامت 
بتحويل جميع �مللفات �لورقية �إىل 
حما�شر�ت  وقّدمت   .. �إلكرتونية 
�ل���ن�������ش���ائ���ي يف جم����ال  ل���ل���ع���ن�������ش���ر 
�حل���م���اي���ة وت�������ش���ارك ب��ف��ع��ال��ي��ة يف 
متيزت  كما  �ملجتمعية..  �مل��ب��ادر�ت 
�لعايل  و�ل�����ش��ع��ور  للعمل  ب��ولئ��ه��ا 

بامل�شوؤولية.
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اإعــــــــــالن
ميدل  �ل�ش�����ادة/هايدركون�شلتنج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ي�شت ليمتد  رخ�شة رقم:CN 1001353  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/هايدركون�شلتنج ميدل �ي�شت ليمتد 
HYDER CONSULTING MIDDLE EAST LIMITED

�ىل/�ركادي�س كون�شلتنج ميدل �ي�شت ليمتد    
ARCADIS CONSULTING MIDDLE EAST LIMITE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لد�رة  مومنت  �ل�ش�����ادة/بر�ش�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت  رخ�شة رقم:CN 2092320  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/بر�ش�س مومنت لد�رة �لعقار�ت 
PRECIOUS MOMENTS REAL ESTATE MANAGEMENT

�ىل/بر�ش�س مومنت لد�رة �لعقار�ت و�ملقاولت �لعامة    
PRECIOUS MOMENTS REAL ESTATE MANAGEMENT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبية �لرمي للخيام و�ملفرو�شات �عمال �لديكور  

رخ�شة رقم:CN 1024115  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد حاجي بالل جمعه �لفالحي %70

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد حما�شني �لدين جمال �لدين خان %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �شالح حممد بن حمود�س �لعمر

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�شبية �لرمي للخيام و�ملفرو�شات �عمال �لديكور 
SHABEH ELREEM TENT & FURNITURE & DECORATION WORKS

�ىل/�حلزم خلدمات �لطباعة ذ.م.م    
ALHAZAM TYPING SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لثاث �ملنزيل - بالتجزئة )4759001(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �خليام و�ملظالت - بالتجزئة )4751002(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملحور �ملميز لل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 2103884 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�ملحور �ملميز لل�شيانة �لعامة 
AL MEHWER AL MUMAYAZ GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�ملحور �ملميز لالعمال �ل�شحية    
AL MEHWER AL MUMAYAZ SANITARY WORKS

�شامل بخيت مبارك  بناية   9 ��س  �شرق 3 قطعة  يا�س  بني  �بوظبي  تعديل عنو�ن/من 
�شيف علي  �بوظبي غرب 11 24983 24983  �بوظبي جزيرة  �ملحرمي مكتب 208 �ىل 

�شاملني علي و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة تركيب �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روؤية �خلليج لعمال �لطالء ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1192083  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل حمد �شامل دعفو�س �لبورحمه %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف �حمد جمعه حميد �حلو�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ج�شيم �لدين ليت �بو �حل�شني

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*5.70
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/روؤية �خلليج لعمال �لطالء ذ.م.م 
GULF VISION PAINTING WORK LLC

�ىل/روؤية �خلليج لعمال �لطالء    
GULF VISION PAINTING WORK

�لبناية عمر عو�س  م 2/32 ق 35 مالك  �مل�شفح  �بوظبي  �بوظبي  تعديل عنو�ن/من 
�ل�شعريي �ىل �بوظبي �مل�شفح م 23 32972 32972 بدرية م�شلم �شعيد حممد و�خرين

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد �لربيكي لعمال �لنجارة

رخ�شة رقم:CN 1070839  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حم�شن مربوك مبارك �شالح �لربيكي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مربوك مبارك �شالح �لربيكي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/حممد �لربيكي لعمال �لنجارة 

MOHAMED ALBREIKI CARPENTRY WORKS

�ىل/�شكند قلوري لعمال �لنجارة    

SECOND GLORY CARPENTRY WORKS

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم :CN 1004716 بال�شم �لتجاري �لمار�ت �لعربية 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ل�شيار�ت  لتاأجري  �ملتحدة 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماجو�س 

 CN 1040490:لعاملية رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
�ل�شدف  �ل�ش�����ادة/جنم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للخياطة �لرجالية
رخ�شة رقم:CN 2077726 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد عمر نا�شر بن حيدره �لتميمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�جلليل عبد�لغني ��شماعيل حممد عبد�هلل

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هامر جلف ملعد�ت �لنفط 

و�لغاز ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2058104 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط ملالكها ر�كان حممد �ملرر - �شركة 
�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

 BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES OWNED BY RAKAN MOHAMED

AL MARAR - SOLE

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بني يا�س ملعد�ت حقول �لنفط ذ.م.م

baniyas oil field supplies llc

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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رويال برافو ملقاولت حفر البار- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
بر�فو ملقاولت حفر  �أعاله )رويال  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
�لبار- ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملى لتدقيق �حل�شابات 
�أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق 
�إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م  مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون 
�مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى �شارع 
ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( مكتب 

�لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سركة هي�ستون املدار لال�ست�سارات- ذ م م
و�خلا�س  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناء 
�ملد�ر  هي�شتون  )�شركة  �أعاله  �ملذكورة  �ل�شركة  بت�شفية 
لال�شت�شار�ت - ذ م م( يعلن �مل�شفى / مكتب �لهاملى لتدقيق 
له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  ت�شفية  عن  �حل�شابات 
�لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة 
مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل 
�لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  �ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم 
تليفون �مل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، �بوظبى 
�شارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �شقة )17( 

مكتب �لهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم وزير �شتان ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1189263  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة �حمد �شامل �شيف طالب �لوهابي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �شري خان مالك �كرب خان من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �شري خان مالك �كرب خان من 49% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان �حمد خادم ر��شد �ملهريي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 6.5*22 �ىل 6*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/مطعم وزير �شتان ذ.م.م
WAZERSTAN RESTAURANT LLC

�ىل/مطعم وزير �شتان    
WAZERSTAN RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/حديد �لفالح ذ.م.م 

IN-1001270:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شم �لتجاري لل�شريك
�لفالح لال�شتمثار �ل�شناعي

لت�شبح بال�شم �لتجاري �جلديد
�لفالح لال�شتثمار �ل�شناعي ملالكها ز�يد فالح �لقحطاين 

 �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شماء �ل�شركاء كالتايل:

�لفالح لال�شتثمار �ل�شناعي ملالكها ز�يد فالح �لقحطاين 
 �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ز�يد فالح حمود �لقحطاين
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أي �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة
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اإعـــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/

موؤ�ش�شة �لتجهيز�ت �لكهربائية فرع 1 

IN-1002390:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

قد �أبدو� رغبتهم يف �لغاء �لرخ�شة �ل�شناعية �ملذكورة �عاله.

�عاله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��س  لديه  من  كل  وعلى 

�مل�شتثمرين -  �إد�رة خدمة   - �ل�شناعه  مر�جعة مكتب تنمية 

خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب 

�أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1024963  قد تقدمو� �لينا بطلب
null*null تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/روز للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
ROSE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/هنرت للنقليات �لعامة    
HUNTER GENERAL TRANSPORTION

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �ل�شالم بناية مرية بنت ر��شد �ملهريي �ىل 
�بوظبي �ملرور �لزعفر�نه �ل�شيخه فاطمة �ل�شحمي �لحبابي

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/��شافة نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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مركز كي كي تي العاملي للعمود الفقري - فرع العني
للعمود  �لعاملي  تي  �ل�شادة/مركز كي كي  باننا  نفيدكم علما 
�لفقري - فرع �لعني نود �عالمكم باأن فرعنا حتت معامالت 
�لغاء �لرخ�شة و�ل�شمان �ل�شحي �لتابع للمركز �مل�شجل برقم 
�لرتخي�س �لتابع لهيئة �ل�شحة )رقم �لرتخي�س 3683 م ف( 

يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - منطقة �لعني.
قد تقدمنا بطلب �لغاء �لرتخي�س �ملذكور �عاله �عتبار� من 
تاريخ 2017/4/3 فعلى كل من له �حلق بالعرت��س على هذ� 

�لعالن مر�جعتنا على �رقام �لتو��شل �لتايل:
ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل   0506681722 �أو   026815550
�لعالن. و�ل فاننا غري م�شوؤولني عن �أي حق �و دعوى بعد 
�نق�شاء هذه �ملده حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة �ملتبعة 

يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
مركز كي كي تي العاملي للعمود الفقري - فرع العني

اإع�����������الن اإل���غ�اء ت�رخي�����س
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

جبل حفيت لبيع �لرمل �لبي�س و�لكنكري
 رخ�شة رقم:CN 1135315 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوئام لكهرباء �ل�شيار�ت

 رخ�شة رقم:CN 1122124  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لوئام لكهرباء �ل�شيار�ت 
AL WEAM AUTO ELECTRICAL

�ىل/�شبيد توربو لزينة �ل�شيار�ت    
SPEED TURBO CAR ACCESSORIES

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وفاء فار�س للحد�دة و�للحام

 رخ�شة رقم:CN 1199318  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عامر �حمد �شمكري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وفاء فار�س - طر�بل�شي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/وفاء فار�س للحد�دة و�للحام 
WAFA FARIS BLACKSMITH & WELDING

�ىل/ور�شة �لباب �لذهبي �ملتطور للحديد �مل�شغول    
ELBAB ALZAHABE FORGING AND CARPENTRY ARMED WORKSHOP

تعديل ن�شاط/��شافة �لعمال �ملعدنية �حلديدية )4390006(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(



األربعاء   26   إبريل    2017  م   -   العـدد  12004  
Wednesday  26  April   2017  -  Issue No   12004

07

اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل توزيع جائزة ال�سارقة لل�سورة العربية بدورتها ال�ساد�سة

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

م�سابة بانف�سال ال�سبكية 

مري�سة �سورية ت�ستعيد ب�سرها يف م�ست�سفى راأ�س اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

خ�شعت �ل�شيدة �ل�شورية وفاء بودي 
لعمٍل  عاماً   61 �لعمر  من  �لبالغة 
ر�أ�س  م�شت�شفى  يف  ن��اج��ح  ج��ر�ح��ي 
�خل��ي��م��ة �أب�����ش��رت ع��ل��ى �إث����ره عينها 

�ليمنى �لنور جمدد�ً. 
�ل�شيدة  معاناة  ب��د�أت  �لتفا�شيل  يف 
ب��ودي من وم�شات �شوئية وعو�ئم 
�هتماماً  ت���وِل  مل  �ليمنى  عينها  يف 
�أن  �إّل  �لأم�����ر،  ب����ادئ  ب��ه��ا يف  ك��ب��ري�ً 
�حلالة قد تطورت بعد وقٍت ق�شري 
ع��ن��دم��ا ب�����د�أت ت��ف��ق��د ق��درت��ه��ا على 
�ل���روؤي���ة ب��ه��ذه �ل��ع��ني ب�����ش��ك��ٍل �شليم 
بانف�شال  �إ�شابتها  ت�شخي�س  ومت 
�ل�شبكية، لتخ�شع لعملني جر�حيني 
ب�شعة  غ�شون  يف  �لعني  �شبكية  يف 
�شوريا.  يف  تعي�س  حيث  فقط  �أ�شهر 
لكنها ل�شوء �حلظ فقدت بعد فرتة 
وجيزة من �جلر�حة �لثانية قدرتها 
�ل���ع���ني ب�شكل  ب��ت��ل��ك  �ل����روؤي����ة  ع��ل��ى 
�إىل  �إحالتها على �لفور  كامل، لتتّم 
م�شت�شفى ر�أ�س �خليمة يف �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، و�لذي ميلك �شيتاً 
و��شعاً يف عالج م�شاكل �لعني بف�شل 
ومهار�تهم  �لعريقة  ك���و�دره  ك��ف��اءة 
و�كت�شف  �ل����ع����ال����ي����ة.  �جل����ر�ح����ي����ة 
�ل�شبكية  �أن  �مل�شت�شفى  �أخ�����ش��ائ��ي��و 
بحالة  م��وؤدي��ة  �نف�شلت جم��دد�ً  قد 
�لتحديات  من  �لكثري  �إىل  �ملري�شة 
��شتدعى  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لتعقيد�ت، 
حت��وي��ل��ه��ا م���ب���ا����ش���رًة لإج�������ر�ء عمل 
ج��ر�ح��ي. وت��ف��اق��م��ت �حل��ال��ة ب�شكل 
�أكرب ب�شبب خ�شوع �ملري�شة لعملني 

للعالج  تلقيها  وت���اأخ���ر  ج��ر�ح��ي��ني 
�أغ�شية  ت�شكل  �إىل  �أدى  ما  �ملنا�شب، 

فوق �ل�شبكية وتليفها و�نكما�شها.
�شّرح  �مل��و���ش��وع،  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
ط����ب����ي����ب �ل�����ع�����ي�����ون م����ه����ي����ت ج����ني، 
�أخ�شائي �أمر��س �جل�شم �لزجاجي 
�لعني  و�عتام عد�شة  �لعني  و�شبكية 
و�لذي  �خليمة،  ر�أ���س  م�شت�شفى  يف 
�أجرى هذ� �لعمل �جلر�حي لل�شيدة 
�ملري�شة على  ق��درة  وف��اء: تر�جعت 
�لروؤية يف عينها �ليمنى، حتى باتت 
عاجزًة عن روؤية يدها عند تقريبها 
من �لعني �مل�شابة. وقد وجدنا عند 
 – لديها  �لعني  �شبكية  �أن  �لفح�س 

�ل��ب��ط��ان��ة �ل��رق��ي��ق��ة يف �جلزء  وه���ي 
و�مل�شوؤولة  �لعني  مقلة  من  �خللفي 
�ل���دم���اغ  �إىل  ر����ش���ائ���ل  �إر�����ش����ال  ع���ن 
منف�شلة   - ب�شرية  �شورة  لت�شكيل 
ن��ق��اط �شعف يف  ب�شبب وج���ود ع��دة 
�نف�شال �خلاليا  �إىل  �أدت  �ل�شبكية، 
�ل�����ش��ب��ك��ي��ة ع���ن ج����د�ر �ل��ع��ني �لغني 
بالأوعية �لدموية �لتي تزود �لعني 
�لغذ�ئية  و�لعنا�شر  بالأوك�شجني 
�لالزمة، وهذ� كان �ل�شبب �لرئي�شي 

ور�ء حدوث �لعمى .
عندما  �ل�شبكية  �ن��ف�����ش��ال  ي��ح��دث 
�ل�شفافة  �ل��ه��الم��ي��ة  �مل����ادة  تت�شرب 
)�ل��زج��اج��ي��ة( م��ن ك���رة �ل��ع��ني بعد 

بحدوث  ت�شمح  معينة  �إ�شابة  وق��وع 
ل��ت��ت��ج��م��ع هذه  م���ا  �أو مت����زق  ث���غ���رة 
عن  وتف�شلها  �ل�شبكية  حت��ت  �مل���ادة 
�ملناطق  �لأ�شا�شية. وتفقد  �لأن�شجة 
�ملف�شولة عن �شبكية �لعني قدرتها 
�ل�شرورية  بالعنا�شر  �ل��ت��زود  على 
يف  لترتكها  �لدموية،  �لأوعية  عرب 
نهاية �ملطاف غري قادرة على �إر�شال 
�أن  �إىل  وي�شار  �ل��دم��اغ.  �إىل  ر�شائل 
�إىل متزق  �ل��ع��ني  ت��ع��ر���س  �ح��ت��م��ال 
و�نف�شال �ل�شبكية يزد�د مع �لتقّدم 

بال�شن.
�أعر��س  ح��ول  حديثه  معر�س  ويف 
�لدكتور  �أك����د  �ل�����ش��ب��ك��ي��ة،  �ن��ف�����ش��ال 
مهيت على �شرورة قيام �لأ�شخا�س 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ظ��ه��وٍر مفاجئ 
طافية  �أج�شاٍم  �أو  �شوئية  لوم�شات 
)ب��ق��ع ���ش��غ��رية ت��ب��دو ك��اأن��ه��ا تطفو 
با�شت�شارة  �ل���روؤي���ة(  جم���ال  ���ش��م��ن 
�أق�������رب وقت  ع���ي���ون يف  �أخ�������ش���ائ���ي 
�لأخرى  �لأع��ر����س  وت�شمل  ممكن. 
تدريجي  وت����ر�ج����ع  �ل����روؤي����ة  ت��غ��ي��م 
معتم  ظل  وروؤي��ة  �ملحيطية  للروؤية 
ي��ظ��ه��ر ك�����ش��ت��ار ���ش��م��ن جم���ال روؤي���ة 
وترقق  ���ش��ع��ف  �أو  �مل�����ش��اب��ة،  �ل��ع��ني 
تنّك�س  با�شم  �ملعروف  �لعني  �شبكية 
عاماًل  ي��ع��ت��رب  و�ل������ذي  �ل�����ش��ب��ك��ي��ة، 
 30% ور�ء  و�شبباً  مهماً  خ��ط��ورة 
من حالت �نف�شال �ل�شبكية. وتعّد 
هذه �مل�شكلة �أكرث �نت�شار�ً بني �لنا�س 
�لذين تتجاوز �أعمارهم �ل� 50 عاماً 
�أو يعانون من ق�شر �لنظر �أو �لذين 
ميلكون تاريخاً عائلياً من �لإ�شابة 

بانف�شال �ل�شبكية.

•• عجمان ـ الفجر 

 1314900 بعجمان  �خلريية  �لأعمال  هيئة  قدمت 
دره����م ل��ت�����ش��دي��د �ل��ر���ش��وم �ل��در����ش��ي��ة ل��ع��دد م���ن طلبة 
�إط��ار م�شروع  �لدولة وذلك يف  �ملد�ر�س د�خل  وطالبات 
 2016 �حل��ايل  �لدر��شي  للعام  �لعلم  طالب  م�شاعدة 

.-2017¬
731 طالباً وطالبة  وقد بلغ عدد �لطلبة �مل�شتفيدين 
�لبتد�ئية  �مل��رح��ل��ة  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   233 م��ن��ه��م 
وطالبة يف  �لإعد�دية و177 طالباً  �ملرحلة  و173 يف 
�ملرحلة �لثانوية بالإ�شافة �ىل 148 من طلبة �جلالية 

�ل�شود�نية بعجمان.
وقد قامت �ل�شيدة عائ�شة �لرياي�شة ع�شو جمل�س �أمناء 
�لهيئة رئي�شة جلنة �مل�شاعد�ت �لد�خلية و�ل�شيد عبد�هلل 
�ل��ع��و���ش��ي �لأم����ني �مل�����ش��اع��د ل��ل�����ش��وؤون �مل��ال��ي��ة و�لإد�ري�����ة 

 71 عددها  �لبالغ  �مل��د�ر���س  ملندوبي  �ل�شيكات  بت�شليم 
مدر�شة مبختلف �ملر�حل �لدر��شية.

و�أو�شح �ل�شيد �لعو�شي �أن م�شروع م�شاعدة طالب �لعلم 
من �مل�شاريع �ملهمة �لتي تنفذها هيئة �لأعمال �خلريية 
�شنوياً �شمن �لربنامج �لتعليمي للهيئة وذلك يف �إطار 
�أولياء  بع�س  على  �لعبء  تخفيف  على  �لهيئة  حر�س 
�لأم��ور و�لأ�شر �ملتعففة من خالل �مل�شاهمة يف ت�شديد 
مو��شلة  م��ن  ومتكينهم  لأبنائهم  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��وم 

در��شتهم بي�شر.
وقال �أن �مل�شروع ي�شمل �أي�شاً توزيع �حلقائب �ملدر�شية 
�لطلبة  متطلبات  وك��ل  �لقرطا�شية  على  حتتوي  �لتي 
�ل��ث��الث �لبتد�ئي  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ر�ح��ل  و�ل��ط��ال��ب��ات يف 

و�لإعد�دي و�لثانوي.
يذكر �أن �أكرث من ع�شرين �ألف طالباً وطالبة ��شتفادو� 
من م�شروع م�شاعدة طالب علم خالل �لأعو�م �ملا�شية.

هيئة الأعمال اخلريية ت�سدد الر�سوم 
الدرا�سية لأكرث من �سبعمائة طالبًا وطالبة

ال�صارقة -وام:

�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�شباح  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�جلامعة  م�������ش���رح  ق����اع����ة  يف  �م�����������س- 
توزيع  حفل   - �ل�شارقة  يف  �لأم��ريك��ي��ة 
ج��ائ��زة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل�����ش��ورة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�حتاد  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل�شاد�شة  دورت��ه��ا 

�مل�شورين �لعرب.
�لوطني  �ل�����ش��الم  ب���ع���زف  ب�����د�أ �حل���ف���ل 
وعر�س فيلم ت�شجيلي ق�شري حول �أبرز 
و�ل�شياحية  �لعمر�نية  �ل�شارقة  معامل 
و�شروحها �لتعليمية و�لإد�رية �ملتميزة 
و�لتي تعك�س جمالياتها وتربز تطورها 
�حل�شاري و�لفني و�ملعماري و�رتباطها 

�لوثيق بالرت�ث و�لثقافة �لعربية.
وقال �أديب �شعبان �لعاين رئي�س �حتاد 
نلتقي   : ل��ه  كلمة  يف  �ل��ع��رب  �مل�شورين 
�ل��ي��وم م��ن ج��دي��د ع��رب م�����ش��رية �حتاد 
ج��دي��دة من  ل�شنة  �ل��ع��رب  �مل�����ش��وري��ن 
على  �ملتنوعة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لن�شاطات 
�ل�شارقة  وم��ق��ره  �ل��ع��ام  �مل��رك��ز  �شعيد 
و�لعلوم  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ث��ق��اف��ة  ع���ني  ق���رة 
�ملنت�شرة يف  ف���روع �لحت���اد  وك��ذل��ك يف 
وعددها  �جلميل  �لعربي  �لوطن  رب��وع 

- 17 - فرعا .
�لفعاليات  ه�����ذه  ج���م���ي���ع  �أن  �أك�������د  و 
و�لن�شاطات مل يكن لها هذ� �لألق وهذ� 
�ل�شامية  و�لرعاية  �لدعم  لول  �لتميز 
�ل��ت��ي ي��غ��دق ب��ه��ا ع��ل��ى �مل�����ش��ور �لعربي 
�ل�����ش��ارق��ة حيث  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�شخر �مل�شور �لعربي كل طاقاته �لفنية 

ف�شول جميلة  وثقت  �شور  خ��الل  من 
م��ن ح��ي��اة �ل��ن��ا���س يف م��ي��ادي��ن تو�جدت 
�ل��ع��رب��ي لتختزل  �مل�����ش��ور  ع���ني  ف��ي��ه��ا 
ح�شورها  �أثبتت  فوتوغر�فية  م�شاريع 
�لعربي  �ل�����ش��ع��ي��دي��ن  ع���ل���ى  �جل���م���ي���ل 

و�لدويل .
هنا  فعالية  كانت  �لبد�ية  �إن  و�أ���ش��اف 
�لقاهرة عا�شمة �ل�شورة �لعربية وهي 
ف��ع��ال��ي��ة ع��رب��ي��ة م��رك��زي��ة ن��ظ��م��ه��ا فرع 
�لعربية  م�شر  ج��م��ه��وري��ة  يف  �لحت����اد 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  ق����ر�ر  �إث����ر  وج�����اءت 
و�لأمانة �لعامة يف �لجتماع �لذي عقد 
يف �لعا�شمة �لأردنية عمان من تنظيم 
و�إعد�د فرع �لحتاد يف �لأردن .. م�شري� 
كبرية  فعالية  �شهدت  �لقاهرة  �أن  �إىل 
من  مبدعة  نخبة  فيها  �شارك  متميزة 
�مل�شورين يف �حلبيبة م�شر ومن باقي 
�لن�شاط  ل��ه��ذ�  �ل��ع��رب��ي��ة وك����ان  �ل����دول 
�أو�شاط  يف  �إعالميا  �أث��ره �جلميل جد� 
و�لإع����الم  �ل��ث��ق��اف��ة  ووز�رة  �ل�����ش��ح��اف��ة 

و�ملهتمني يف م�شر.
�ملغربية  �شف�شاون  مدينة  يف  �أن��ه  وذك��ر 
ك�����ان مل���ك���رم���ة ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و حاكم 
�لن��ط��ب��اع �جل��م��ي��ل و�لكبري  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شقيق  �مل���غ���رب  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ل����دى 
ب�����ش��ك��ل ع���ام ومم��ث��ل ���ش��اح��ب �جلاللة 
�ململكة  �ل�����ش��اد���س م��ل��ك  �مل��ل��ك حم��م��د 
من  �ملدينة  وجمهور  �ل�شقيقة  �ملغربية 
تقدير�  فيها  و�مل�شورين  �لنا�س  عامة 
من  �لأ�شيلة  �لقومية  �للتفاتة  لهذه 
مهرجانا  �ملدينة  �شهدت  �أن  بعد  �شموه 
�لدولية  �لفوتوغر�فية  لل�شورة  كبري� 
ح�شره �شعادة عبد �هلل �لعوي�س رئي�س 

د�ئ��رة �لثقافة و�لإع��الم ممثل حكومة 
�لكبري  �لتكرمي  ه��ذ�  لتتويج  �ل�شارقة 
وقد نقلت و�شائل �لإعالم �أخبار� كثرية 
�لن�شاط  وه���ذ�  �لتكرمي  ه��ذ�  ع��ن  ج��د� 

�لفوتوغر�يف �لثقايف �لر�ئع.
�شف�شاون  م��دي��ن��ة  �أم�����ل  ع���ن  و�أع�������رب 
�ل�شخية  ���ش��م��وه  م��ك��رم��ة  ����ش��ت��م��ر�ر  يف 
ملهرجانهم �جلديد لهذه �ل�شنة ليرتك 
ذل����ك ب�����ش��م��ة ج���دي���دة م�����ش��اف��ة لهذه 

�لفعالية �لدولية.
و قال رئي�س �حتاد �مل�شورين �لعرب �إن 
�مل�شتقبل  �شي�شمن  �ل�شباب  يك�شب  من 
ه��ك��ذ� ه��و ت��وج��ه �لحت���اد �جل��دي��د وما 
يجده �شموه �لآن هو نتاج �شباب مثابر 
زمام  لتحمل  ب��ي��ده��م  ن��اأخ��ذ  �أن  �آث���رن���ا 
�لقيادة يف �مل�شتقبل �لقريب و�شنمدهم 
ب��ك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن خ����رب�ت ودع����م فني 

و�إد�ري لبلوغ �لأهد�ف.
�لحتاد  وفعاليات  �أن�شطة  و��شتعر�س 
لفعاليات  �لعنان  �لحت���اد  �أط��ل��ق  حيث 
�شملت �لحتفاء برو�د �ل�شورة �لعربية 
م���ي���د�ل���ي���ة ذهبية  �إع��������د�د  خ�����الل  م����ن 
�لعربي  �لت�شوير  ر�ئ���د  ���ش��ورة  حتمل 
و�هتماماته وهي �شابقة �أوىل ينفرد بها 
�لحتاد على �شعيد �لعامل وذلك حتى 
مبا  �ل�شباب  جيل  م��ن  �مل�����ش��ور  يفتخر 
ع�شر  يف  �مل��م��ي��زة  �لنخبة  ه��ذه  قدمته 
ووهج �ل�شورة �لعربية و�شتكون �ملرحلة 
�لأوىل - 12 - ميد�لية ل� - 12 - من 
�لرو�د �لعرب مبعدل - 12 - م�شابقة 

�شتطرح للمناف�شة.
ب� بنك �ل�شورة  �إن �لحتاد بد�أ  و�أ�شاف 
مل�شاته  م��ن  �لنتهاء  مت  �ل��ذي  �لعربية 

�لفنية لفكرة �ملوقع �لر�شمي وهو ي�شم 
�لفوتوغر�فية  �لأعمال  و�أف�شل  خرية 
�مل�شورين  م��ن  فر�شانها  م��ع  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربيات  �مل�����ش��ور�ت  وم��ل��ت��ق��ى  �ل��ع��رب 
و�لذي �شيقام يف مملكة �ل�شويد لطالع 
�مل�شورة  وك���ف���اءة  م���ه���ارة  ع��ل��ى  �ل���غ���رب 
�ل�شام  لبالد  �ل�شورة  وملتقى  �لعربية 

من تنظيم فرع �لحتاد يف لبنان .
�لتنفيذي  �ملكتب  با�شم  �لعاين  و توجه 
و�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة وك���ل م�����ش��ور عربي 
حاكم  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
بتخ�شي�س  م��ك��رم��ت��ه  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 

قطعة �أر�س لحتاد �مل�شورين �لعرب .
من جهته قال �لدكتور حممد �لكندري 
ع�شو جلنة حتكيم �جلائزة - يف كلمته 
�إن جمل�س   - �ل��ت��ك��رمي  م���ر�ح���ل  ح���ول 
�آليات عمل جديدة  �إد�رة �لحتاد و�شع 
من خالل ��شتحد�ث برنامج �إلكرتوين 
�لر�شمي  �مل���وق���ع  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��د  ج��دي��د 
�لأعمال  للتحكيم على جميع  لالحتاد 
لل�شورة  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  و�شلت  �لتي 
ي��ع��ت��م��د م���ن خ���الل���ه �ملحكم  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدرجة  و�ع��ط��ائ��ه  �لعمل  تقييم  على 
تدخل  �أي  دون  �إل��ك��رتون��ي��ا  �مل�شتحقة 
�لذي  �ل�شورة  �عتماد� على رمز  يدوي 
و����ش���ع ب���دي���ال ع���ن �����ش���م �مل�������ش���ور لكي 
دون  للجميع  و�مل�شاوة  �لعد�لة  تتحقق 

��شتثناء.
�لحت���اد على  �إد�رة  ح��ر���س  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لأ�شماء  �أف�����ش��ل  وت��ر���ش��ي��ح  ����ش��ت��ق��د�م 
�ل��ت��ح��ك��ي��م يف هذه  �ل��الم��ع��ة يف جم���ال 
�لدورة ممن لديهم �لكفاءة و�خلربة يف 
هذ� �ملجال و�متازو� بالقدرة على قر�ءة 

�ل�شورة �لتي ت�شتحق �لفوز .
فازت  �أع��م��ال  هناك  �أن  �لكندري  وذك��ر 
�ل�شارقة  ج��ائ��زة  م��ن  �لن�شخة  ه��ذه  يف 
�لأعمال  ذ�ت  وه���ي  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��ورة 
وعاملية  عربية  م�شابقات  يف  فازت  �لتي 
�لفني و�ملهني  يوؤكد �حل�س  �أخرى مما 
�لفكر �لح��رت�يف للمحكم  �لذي يوؤطر 
بالبيئة  �ل��ع��ارف��ني  ك��ون��ه م��ن  �ل��ع��رب��ي 
�لجتماعية  وت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا  �ل���ع���رب���ي���ة 
متاأنية  ق���ر�ءة  بعد  وي��ق��در  و�لطبيعية 
�مل�شور  قبل  �ملبذول من  �جلهد  للعمل 

يف �شناعة �ل�شورة متكاملة �ملو�شوع .
�لعام  ه���ذ�  ن�����ش��خ��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لعربية  لل�شورة  �ل�شارقة  ج��ائ��زة  م��ن 
ت�شمنت �أربع ثيمات وهي .. �لبورتريه 
�لبطيء  و�لغالق  �ل�شحفي  و�لتحقيق 
و�لطبيعة �إ�شافة �إىل �ل�شارقة �لبا�شمة 
�لعام  وم�شور  منف�شلة  م�شابقة  وه��ي 
حيث �أتيحت �لفر�شة للم�شور �لعربي 
يف ���ش��ن��اع��ة ���ش��ور ج���دي���دة م���ن خالل 

�لفكرة �لتي يختارها بنف�شه.
�إح�شائية  ع��ر���س  �حل��ف��ل  خ���الل  ومت 
�شارك  �جلائزة  يف  �مل�شاركة  عن  �شاملة 
ف��ي��ه��ا �أك����رث م���ن �أل���ف���ي ع��م��ل م���ن 21 
و�لتحقيق  �ل��ب��ورت��ري��ه  دول���ة يف حم��ور 
و�لطبيعة  �لبطيء  و�لغالق  �ل�شحفي 
�لعام  و�مل����ح����ور  �ل��ب��ا���ش��م��ة  و�ل�������ش���ارق���ة 
بجانب عر�س �أهم �لأعمال �لتي تاأهلت 

للجائزة.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ذل������ك  ب���ع���د  دع������ي  و 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ي��ر�ف��ق��ه رئ��ي�����س �حتاد 
تكرمي  مر��شم  لبدء  �لعرب  �مل�شورين 
و�ملحكمني  �مل�شاهمني  و�ل��رع��اة  �ل���رو�د 

�ل�شارقة  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن  وت��ت��وي��ج 
تكرمي  مت  ف���ق���د  �ل���ع���رب���ي���ة.  ل���ل�������ش���ورة 
و�شقر�ط  �لأ�����ش����ت����اذ  ����ش���ال���ح  �ل���������رو�د 
ق��اح��و���س و �ل���رع���اة و�مل�����ش��اه��م��ني وهم 
بل�س  و�آرت  �ل��ك��ربى  و�مل��ح��الت  ك��ان��ون 
�مل��زروع ويا هال  و�مل�شور حممد ماجد 
�أي�شا  وج���رى  للتكنولوجيا.  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لزعابي  .. عمر  �ملحكمني وهم  تكرمي 
ورم��زي حيدر وحممد  �لعو�شي  وب��در 
و�لدكتور حممد  �شاهني  �ل�شو وخالد 
فتح  وهيثم  ن�شري  و���ش��ادي  �ل��ك��ن��دري 
عناد  وعبد�لر�شا  �حلميد  وه�شام  �هلل 
�لهنائي  و�شيف  عبيد�ن  وعبد�لرحمن 
وجنني  دي�������اب  وح�������ش���ام  ع���ي���د  ود�ين 
�لفائزين يف  تكرمي  كذلك  حيدر. ومت 
�لعربية  لل�شورة  �ل�شارقة  جائزة  فئات 
حمور  ف��ف��ي   .. �ل�����ش��اد���ش��ة  ن�شختها  يف 
�لأول  ب��امل��رك��ز  ف���از  �لبا�شمة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لإمار�ت  من  �لبقي�س  حممد  عبد�هلل 
ت���اله يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ح�����ش��ني جا�شم 
�لبحر�ين من �شلطنة عمان تاله ثالثا 

عمر حممد �مل��رزوق��ي م��ن �لإم����ار�ت . 
و�لأ�شود  �لأب��ي�����س  �ل��وج��وه  ويف حم��ور 
�أ�شرف  حممد  خلود  �لأول  باملركز  ف��از 
من م�شر تالها حممد �شتار جبار من 
�لعر�ق وحلت هاجر عبد�ملح�شن �إعد�م 

يف �ملركز �لثالث من �ل�شعودية.
فاز   .. �ل���ب���ط���يء  �ل���غ���ال���ق  حم����ور  يف  و 
باملركز �لأول من �جلمهورية �للبنانية 
مارك �أبو جودة وحل ثانيا �أحمد عدنان 
�لعي�شى من �لكويت تاله �شامل حممد 

�حلجري من �شلطنة عمان .
فقد   .. �ل�شحفي  �لتحقيق  حم��ور  �أم��ا 
ها�شم  �آل  �شعيد  ح�شني  �ل�شعودي  ن��ال 
�شعيد  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  ت���اله  �لأول  �مل��رك��ز 
ع��ب��د�هلل ���ش��اح��ي وج���اء ث��ال��ث��ا �مل�شري 

عبد�لرحمن �أحمد خ�شبة .
�ملركز  يف  ج���اء   .. �لطبيعة  حم���ور  ويف 
من  �ل��ع�����ش��ع��و���ش��ي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �لأول 
و�لثالث  �ل��ث��اين  �ملركزين  ويف  �لكويت 
�لكعبي  ع���ب���د�هلل  ح��م��د  �لإم����ار�ت����ي����ني 
�ملحور  وب�شاأن  �مل��دف��ع.  جا�شم  وحممد 

�لعام - م�شور �لعام 2016 .. فاز ر�شا 
طالب �ملو�شوي من �لعر�ق.

�ل�شمو  �فتتح �شاحب  ويف ختام �حلفل 
�ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
للجائزة  �مل�شاحب  �ملعر�س  �لقا�شمي 
�ل�شور  وت���ف���ق���د  �أرج�����ائ�����ه  يف  وجت������ول 

�ملعرو�شة �مل�شاركة و�لفائزة.
�ل�شارقة  ج���ائ���زة  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
�إىل ج��ان��ب �شاحب  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل�����ش��ورة 
�شعادة  �ل�شارقة.. كل من  �ل�شمو حاكم 
�ل��ع��وي�����س رئي�س  ب���ن حم��م��د  ع���ب���د�هلل 
د�ئرة �لثقافة و�شعادة �ملهند�س علي بن 
�شاهني �ل�شويدي رئي�س د�ئرة �لأ�شغال 
�لزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة  �لعامة 
و�ل�شيافة  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
و�شعادة جمال �شامل �لطريفي �مل�شت�شار 
من  ع��دد  بجانب  �حلاكم  �شمو  مبكتب 
و�لهو�ة يف جمال  و�ملهتمني  �ملخت�شني 
جامعة  م��ن  ووف���د  �ل�شوئي  �لت�شوير 
روم�����ا ���ش��م ع�����دد� م���ن �أع�������ش���اء هيئة 

�لتدري�س وجمموعة من �لطلبة.

•• ال�صارقة -وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل �لعهد 
�م�س  �ل�شارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة  نائب حاكم 
بح�شور �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة 
يف  وذل��ك  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�لهامة  �ملو�شوعات  من  ع��دد�  �لجتماع  وناق�س  �حلاكم.  �شمو  مكتب 
�ملتعلقة برفد �لإمارة بامل�شروعات و�ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف دفع عجلة 
على  و�لقاطنني  للمو�طنني  �لكرمية  �حلياة  لتوفري  �مل�شتمر  �لنمو 
�ل�شابقة �عتمد  �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة  �لإم��ارة. وبعد  �أر�س 
�ملجل�س عدد� من �ملقرتحات �ملقدمة من د�ئرة �لطري�ن �ملدين حول 

�خلطط �مل�شتقبلية و�لتو�شع �لعمر�ين ملطار �ل�شارقة �لدويل.
و�أو�شح �ل�شيخ خالد بن ع�شام �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن �ملدين 
�لتطور  �ملعنية تعمل على مو�كبة  وبالتعاون مع �جلهات  �لد�ئرة  �أن 
�ل�شارقة  م��ط��ار  على  �مل�شافرين  قبل  م��ن  �مل��ت��ز�ي��د  و�لإق��ب��ال  �لكبري 

�لدويل وذلك بو�شع �خلطط �ل�شرت�تيجية و�ملقرتحات �لتطويرية 
�لتي تو�كب �لنمو يف هذ� �ملجال وتوفر �لبنى �لتحتية �لالزمة.

و�عتمد �ملجل�س عدد� من مقرتحات د�ئرة �لإ�شكان �لر�مية �إىل توفري 
�أف�شل �خلدمات للمتعاملني وت�شهيل �لجر�ء�ت.

�إىل  �لإ�شكان  د�ئ��رة  رئي�س  �لطنيحي  خليفة  �ملهند�س  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�لعالية  �جل��ودة  ذ�ت  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي  �إىل  ت�شعى  �ل��د�ئ��رة  �أن 
و�حل���ر����س ع��ل��ى ت�����ش��ري��ع �لج������ر�ء�ت �مل��ت��ب��ع��ة وذل����ك ���ش��م��ن �خلطط 

�لتطويرية �لد�ئمة للد�ئرة.
ت�شكيل  �إع��ادة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   12 رق��م  �لقر�ر  �ملجل�س  و�أ���ش��در 

جلنة تخ�شي�س �لأر��شي يف �إمارة �ل�شارقة.
ون�س �لقر�ر على �أن ت�شكل جلنة تخ�شي�س �لأر��شي يف �إمارة �ل�شارقة 
برئا�شة �ل�شيد وليد فالح �ملن�شوري وع�شوية كال من - عبد �لعزيز 
عبيد �حل�شان �ل�شام�شي و�شالح حميد �لنقبي وعبد�هلل مطر ترمي 
�لنقبي  ر����ش��د  �أمي��ن  و�ملهند�س  �ل�شويدي  ب��وغ��امن  حممد  �شلطان  و 
�شامل  و�ملهند�س  �ملليحي  �شامل  علي  و�إبر�هيم  عيد  �شامل  و�إ�شماعيل 

 ..- بن هويدن  �شامل علي  �لكتبي وعبد �هلل  دمل��وك  بن  �شامل  مبارك 
وخليفة �شعيد حلي�س �لكتبي مقرر�.

بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  و�شمن 
توفري  �إىل  �لر�مية  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�حلياة �لكرمية وحتقيق �لرفاه �ملعي�شي للمو�طنني.. �عتمد �ملجل�س 
�ل�شكنية  �لأر�����ش���ي  م�شتحقي  م��ن   2017 ل��ع��ام  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��دف��ع��ة 

و�ل�شتثمارية يف �إمارة �ل�شارقة.
و�أو�شح �شعادة �ملهند�س خالد بن بطي �ملهريي رئي�س د�ئرة �لتخطيط 
و�مل�شاحة �أن �جمايل �مل�شتحقني بلغ 925 م�شتحقا �شمن �لدفعتني 
م�شتحقا  �لأوىل و�لثانية..م�شري� �إىل �أن �لدفعة �لثانية ت�شم 330 
م���ن �مل��و�ط��ن��ني يف م��دي��ن��ة �ل�����ش��ارق��ة و�مل��ن��ط��ق��ة �ل��و���ش��ط��ى و�ملنطقة 
�ل�شرقية. و�شمن ما ��شتجد على جدول �أعمال �جلل�شة �طلع �ملجل�س 
�لثاين من  �لعادي  �لنعقاد  ل��دور  �ل�15  �أعمال �جلل�شة  ج��دول  على 
�ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  للمجل�س  �لتا�شع  �لت�شريعي  �لف�شل 

و�ملزمع عقدها يوم �خلمي�س �ملو�فق 27 �بريل 2017 .

حاكم ال�سارقة يلتقي رئي�س اأكادميية فنون الأداء يف جامعة �سري الربيطانية
•• ال�صارقة -وام: 

�شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لتقى �شاحب 
�شباح  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شارقة  يف  �لأمريكية  باجلامعة  �شموه  مكتب  يف  �م�س- 
- �شون ماكنمار� رئي�س �أكادميية غيلدفورد لفنون �لأد�ء 

�لتابعة جلامعة �شري �لربيطانية.
�إمارة  ب��ني  �لقائم  �لتعاون  م�شروع  �إط���ار  يف  �للقاء  ي��اأت��ي 
�أكادميية  لإن�����ش��اء  �لربيطانية  ���ش��ري  وج��ام��ع��ة  �ل�����ش��ارق��ة 

�ل�شارقة للفنون.

�لربيطانية  �لأكادميية  �ل�شارقة على هذه  �ختيار  وقع  و 
نظر� ل�شهرتها �لعاملية يف جمال فنون �لأد�ء وتطورها يف 
جمال �لدر��شة �لأكادميية و��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة.. 
ف�شال عن تو�فد �آلف �لطلبة من خمتلف قار�ت �لعامل 
خل��و���س �خ��ت��ب��ار�ت �ل��ق��ب��ول فيها و�ل��ت��ي ل ي��ت��ج��اوز عدد 

�ملقبولني للدر��شة يف �لأكادميية �شنويا 70 طالبا.
باأكادميية  �لل��ت��ح��اق  �ل��ر�غ��ب��ون يف   - �ل��ط��ل��ب��ة  وي��ح��ظ��ى 
�ل�شارقة للفنون م�شتقبال - بتح�شيل نوعي وفريد مما 

�شي�شاهم يف �شقل موهبتهم ويقودهم لالحرت�ف.
�شي�شاف  �ل�شارقة  يف  �لفنون  �أكادميية  و�إق��ام��ة  وباإن�شاء 

�ل���رب�م���ج و�جلامعات  �أك���ادمي���ي ج��دي��د مل��ج��م��وع��ة  ج��ان��ب 
�ملو�هب  تنمية  على  �شك  وبال  و�شتعمل  فيها  �لأكادميية 
م��ن خ���الل ت��وف��ري ف��ر���س �ل��در����ش��ة يف خمتلف جمالت 
و��شتخد�م  و�لإن��ت��اج  و�لإخ���ر�ج  �لتمثيلي  ك���الأد�ء  �لفنون 

�لتكنولوجيا يف �مل�شرح و�ل�شينما و�ملو�شيقى و�لغناء.
رئي�س  �ل�شويدي  �شاهني  بن  علي  �شعادة   .. �للقاء  ح�شر 
د�ئرة �لأ�شغال �لعامة و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة و�لدكتور عمرو عبد �حلميد 
مدير �أكادميية �ل�شارقة للبحوث و�لدكتور بيون �شريفيه 

مدير �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.

مركز فتيات راأ�س اخليمة ينظم فعالية 
لإ�سعاد نزيالت املوؤ�س�سات العقابية

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�خليمة  ر�أ���������س  ف���ت���ي���ات  م����رك����ز  ن���ظ���م 
�ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة  �لتابع 
ف��ع��ال��ي��ة لإ���ش��ع��اد نزيالت  و�ل��ري��ا���ش��ة 
�ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية باإمارة 
ر�أ�س �خليمة. ت�شمنت �لفعالية - �لتي 
وبر�مج  �أن�شطة   - �أي��ام  لأرب��ع��ة  �متدت 
�ل�شعادة  م�����ش��ت��وى  رف�����ع  ����ش��ت��ه��دف��ت 
لدى  �ل�شلبية  للممار�شات  و�لت�شدي 
�لعمل  ور�س  �لنزيالت وعقد عدد من 
مروة  وق��ال��ت  متنوعة.  مو�شوعات  يف 
�ل�����ش��ع��ي��ب��ي م��دي��ر م��رك��ز ف��ت��ي��ات ر�أ����س 
�إع����الن  ت���و�ك���ب  �مل����ب����ادرة  �إن  �خل��ي��م��ة 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل  �ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
وتتما�شى  للخري  عاما   2017 �ل��ع��ام 
�لوطنية  و�مل������ب������ادر�ت  �خل���ط���ط  م����ع 
�لر�مية لن�شر �لرفاهية و�ل�شعادة لدى 
 : �ل�شعيبي  و�أ���ش��اف��ت   . �ملجتمع  �أف���ر�د 
�أه���د�ف  ت��اأت��ي �شمن  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادرة  �إن 
و�لثقافية  �ل�شبابية  �لأن�����ش��ط��ة  �إد�رة 
لقت ترحيبا كبري� من قبل �لنزيالت 
�إي��ج��اب��ي��ة مع  ب�����ش��ورة  �ل��الت��ي تفاعلن 
من  ع��دد  على  ��شتملت  �لتي  بر�جمها 
�لأن�شطة وور�س �لعمل ومنها حما�شرة 
توعوية حول �لتنمية �لب�شرية بعنو�ن 
�ملحا�شرة  قدمتها  �لإيجابي  �لتفكري 
�أ�شاليب  �أه���م  وت��ن��اول��ت  ���ش��رمي  �شرين 
�لتفكري �إيجابي يف كل مناحي �حلياة. 
من جانبه �أ�شاد �لعميد يعقوب يو�شف 
�أبوليلة مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
�خليمة  ر�أ�����س  ب�شرطة  و�لإ���ش��الح��ي��ة 
مب���ب���ادرة م��رك��ز ف��ت��ي��ات ر�أ�����س �خليمة 
�لنزيالت  �شلوك  �أثر� على  �لتي تركت 
 .. �ملجتمع  يف  باأهميتهن  و���ش��ع��وره��ن 
�مل���ب���ادر�ت  ه����ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
���ش��ب��اب وفتيات  ع��ل��ى  ب��غ��ري��ب��ة  ل��ي�����ش��ت 
ي��ب��ادرون ب�شكل د�ئم  �ل��ذي��ن  �لإم����ار�ت 
�شبيل  يف  و�أوقاتهم  جهودهم  لت�شخري 
على  �لبت�شامة  ور�شم  �ملجتمع  خدمة 

وجوه �أفر�ده.
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معن للطباعة و�لن�شخ

 رخ�شة رقم:CN 1124736  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/معن للطباعة و�لن�شخ 
MAN TYPEWRITING & PHOTOCOPYING

�ىل/�ل�شياد للع�شائر    
ALSYAD

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لع�شائر �لطازجة )5630003(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لرتجمه �لقانونية )7490005(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زمزم للع�شل و�لتمور

 رخ�شة رقم:CN 1421370  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/زمزم للع�شل و�لتمور 
ZAMZAM FOR HONER AND DATES

�ىل/زمزم للتجارة �لعامة    
ZAMZAM GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لع�شل ومنتجات �ملناحل - بالتجزئة )4721018(

تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )5629001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملياه �لنقية �لطبيعية - باجلملة )4630205(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ل�شمن و�لزيوت �لنباتية - باجلملة )4630109(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لتمور - بالتجزئة )4721022(
تعديل ن�شاط/حذف حمم�شة )4711006(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
للنظافة  �لبنف�شج  ليايل  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1672134  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي حممد عاي�س علي �لقحطاين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ينا�س �شحاته حممد
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة ليايل �لبنف�شج للنظافة و�ل�شيانة �لعامة 
LAYALI AL BANAFSAJ GENERAL CLEANING & MAINTENANCE EST

�ىل/موؤ�ش�شة �حلدث لعمال �لطابوق و�ل�شيانة �لعامة    
ALHADATH BLOOK WORKS AND GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�شاكن )8121001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �حمد �ل�شام�شي لل�شري�ميك 

رخ�شة رقم:CN 1174943  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف مبارك حممد �شلطان �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد خمي�س عبد�هلل �ل�شام�شي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.65 �ىل 1*3.65

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �حمد �ل�شام�شي لل�شري�ميك 
AHMED AL SHAMISI CERAMIC TRADING & WORKS EST

�ىل/�ل�شاهني �لذهبي لل�شري�ميك
AL SHAHEEN AL ZAHBI CERAMIC

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

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

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط عبيد �لكتبي لزياء �ل�شيد�ت 

رخ�شة رقم:CN 1122694  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مطر �شامل حممد �شامل �لكتبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد �شامل معيوف �شامل �لكتبي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.76*3.7 �ىل 1*3.7

تعديل ��شم جتاري من/خياط عبيد �لكتبي لزياء �ل�شيد�ت 
OBAID AL KETBI LADIES FASHION TAILORS

�ىل/فلور� �شيك ديز�ين خلياطة �لن�شائية
FLORA CHIC DESIGN LADIES TAILORING

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

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

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لريان لتجارة 

�جلمال رخ�شة رقم:CN 1144732 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف �شامل علي �ليحيائي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �لغب�شي علي �له�شعه �ل�شريفي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
�لبد�ئع  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 1990481 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبيد �شعيد �شيف �ل�شبو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عبيد �شعيد �شيف �ل�شبو�شي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن 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�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
�لأزرق  �ل�ش�����ادة/�لنجم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لبناء �لأج�شام
رخ�شة رقم:CN 1183625 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ربيع حممد ربيع علي �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد �شعيد طار�س �شيف �ملري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن 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�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ك �م �ت�س �شوبر 

ماركت متنوع ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1138663 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بوتني بيديكاكال - �ليا�س من 24% �ىل %49 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جميب �لرحمن بوتني بيديكاكال

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن 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�شوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264547   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: �رتيم لوغن 

�لعنو�ن:  116 ت�شيني ووك، لندن، �أ�س دبليو 15 �أو �إي �أ�س، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

خدمات �ملطاعم و�ملقاهي. 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة:   كلمة L’ETO  بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما يف �ل�شكل �ملو�شح.  
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل: �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264549   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: �لبا�شل �شركة كايا تامي �أ�س �آر �ل

بي،  ب��ي5  �أوف فالت�س  ب��ل��وك  �أف��ن��ي��و،  م��اري��ا  ريجينا   1 رق��م  ب��وخ��ار���ش��ت،  �ل��ع��ن��و�ن: مدينة 
�نرت�ن�س1، �لطابق �ل�شابع، �شقة 20و21، �ملقاطعة �لر�بعة، رومانيا 

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
�ل�شاعات.

�لو�ق�عة بالفئة: 14
 GREENWICH ب�شكل خا�س �أ�شفلهما كلمة GW و�شف �لعالمة: �حلرفان �لالتينيان

بحروف لتينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264548   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: �لبا�شل �شركة كايا تامي �أ�س �آر �ل

بي،  ب��ي5  �أوف فالت�س  ب��ل��وك  �أف��ن��ي��و،  م��اري��ا  ريجينا   1 رق��م  ب��وخ��ار���ش��ت،  �ل��ع��ن��و�ن: مدينة 
�نرت�ن�س1، �لطابق �ل�شابع، �شقة 20و21، �ملقاطعة �لر�بعة، رومانيا 

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
�لنظار�ت ؛ �إطار�ت �لنظار�ت ؛ �شال�شل �لنظار�ت ؛ علب �لنظار�ت �لطبية ؛ علب �لنظار�ت 

�لعادية.
�لو�ق�عة بالفئة: 9

 GREENWICH ب�شكل خا�س �أ�شفلهما كلمة GW و�شف �لعالمة: �حلرفان �لالتينيان
بحروف لتينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات: 
وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264550   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: �لبا�شل �شركة كايا تامي �أ�س �آر �ل

بي،  ب��ي5  �أوف فالت�س  ب��ل��وك  �أف��ن��ي��و،  م��اري��ا  ريجينا   1 رق��م  ب��وخ��ار���ش��ت،  �ل��ع��ن��و�ن: مدينة 
�نرت�ن�س1، �لطابق �ل�شابع، �شقة 20و21، �ملقاطعة �لر�بعة، رومانيا 

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
�لبيع  لأغ��ر����س  �ملختلفة  �لإت�����ش��ال  و�شائل  خ��الل  م��ن  �ل�شلع  عر�س  ؛  �لت�شويق  خ��دم��ات 

بالتجزئة.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

 GREENWICH ب�شكل خا�س �أ�شفلهما كلمة GW و�شف �لعالمة: �حلرفان �لالتينيان
بحروف لتينية كما يف �ل�شكل �ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات: 
وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264552   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: كونكورديا �نرتنا�شيونال – م م ح 

�لعنو�ن: �ملنطقة �حلرة ، عجمان ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

وغ�شولت  و�شمع  وكرميات  بل�شم  �ل�شعر؛  لتثبيت  رغ��وة  للتجميل؛  )ج��ل(  ه��الم  �شامبو؛ 
للتجميل؛ منتجات للعناية بال�شعر وت�شفيف �ل�شعر يف هيئة رذ�ذ يعمل بالهو�ء �مل�شغوط؛ 
رذ�ذ لل�شعر؛ �شبغات لل�شعر وم�شت�شر�ت تبيي�س �لب�شرة؛ منتجات متويج وتثبيت �ل�شعر؛ 

زيوت عطرية �أ�شا�شية؛ �شابون؛ عطور؛ م�شتح�شر�ت جتميل؛ معاجني �أ�شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: حرف K  �لالتيني ب�شكل خا�س متبوعاً من �جلهة �ليمنى بر�شم لعالمة 
ز�ئد و�أ�شفله كلمة KÈRLUXE  بحروف لتينية ب�شكل خا�س كما يف �ل�شكل �ملو�شح.

�ل�ش��رت�طات: 
وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264329   بتاريخ : 12/05/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة �لزياد للهو�تف للمتحركة �س.ذ.م.م.

�لعنو�ن:  دبي- ديرة- نايف- �شارع �مل�شلى �س.ب: 48296-
 هاتف: 04/2717770 فاك�س: 04/2737162، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
وخا�شة   )9( بالفئة  ت��ن��درج  �لتي  �ملتحرك  �لهاتف  �أج��ه��زة  ملحقات  �ملتحرك؛  �لهاتف  �أج��ه��زة 
�أجهزة �شحن �لبطاريات و�شماعات �لأذن وعلب �أجهزة �لهاتف �ملتحرك وكو�بل �لهاتف �ملتحرك 
�ل�شوت  و�شماعات  �ل��ر�أ���س  على  �ملحمولة  �لأذن  و�شماعات  �ملتحرك  �لهاتف  �أج��ه��زة  وح��ام��الت 

�ملتنقلة وبطاريات �أجهزة �لهاتف �ملحمول.  
�لو�ق�عة بالفئة: 9 

و�شف �لعالمة: �حلرف �لالتيني X  ب�شكل خا�س ي�شبقه من �جلهة �ليمنى ر�شم �شكل بي�شاوي 
وجميع  لتينية  ب��ح��روف   "Crawford، Let Your Heart Go" �لكلمات  وحتته 

�لعنا�شر �ملذكورة د�خل �إطار بي�شاوي على خلفية �إطار م�شتطيل كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل: �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264328   بتاريخ : 12/05/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة �أد�بتيف فريكون�شي هولدجن، �ل �ل �شي

�ملتحدة  �لوليات   ،90220 كاليفورنيا  كومبتون،  بوليفارد،  �أمو  ديل  �إي�شت   2337 �لعنو�ن: 
�لأمريكية.

وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات
حمولت �لطاقة �لكهربائية وحمولت �لرتدد �لكهربائي لالإ�شتعمال �لعام ولالأجهزة �ملنزلية.

�لو�ق�عة بالفئة: 9
و�شف �لعالمة: كلمتا POWER XCHANGER  بحروف لتينية كما يف �ل�شكل 

�ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل: �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 264551   بتاريخ : 12/10/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة �شوبادر� جريونيمو 

�لعنو�ن: 4438 �أورتونا �أل �أن وي�شلي ت�شابل ، فلوريد� 33543 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�مل��ن��ت��ج��ع��ات �ل�شحية؛  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ت��ج��م��ي��ل  �ل�����ش��اب��ون ؛ م�����ش��ت��ح�����ش��ر�ت 
م�شتح�شر�ت تق�شري �لب�شرة ؛ لو�شن )غ�شول( للتجميل.  

�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�شف �لعالمة: كلمة Siam   بحروف لتينية ب�شكل خا�س باللون �لذهبي حتتها كلمة 
SEAS  بحروف لتينية باللون �لذهبي كتبت حروفها متباعدة من بع�شها ويف�شل بينها 
نقاط باللون �لذهبي و�أ�شفلها ر�شم �شفينة تقليدية باللونني �لذهبي و�لأ�شود مع خطوط 
معرجة يف �شكل موج باللون �لذهبي وجميع هذه �لعنا�شر د�خل ر�شم زخريف باللون �لأ�شود 

على خلفية ر�شم زخريف �آخر باللون �لذهبي �ملتدرج كما يف �ل�شكل �ملو�شح.  
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل: �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 265484   بتاريخ : 12/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة م�شانع �لأ�شباغ �لوطنية �ملحدودة

�لعنو�ن: �س.ب: 5822، �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�لالكيه، مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من 
�لتلف، مو�د �لتلوين، مو�د تثبيت �لأل��و�ن، �لر�تنج �لطبيعي �خلام، �ملعادن �ملعدة يف �شكل 

رقائق �أو م�شاحيق للنقا�شني وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني.
�لو�ق�عة بالفئة: 2

�جلهة  م��ن  ي�شبقها  خا�س  ب�شكل  لتينية  ب��ح��روف    ORYX كلمة   �ل��ع��الم��ة:    و�شف 
عربية  نا�شيونال" بحروف  "�أ�شباغ  عبارة  وفوقها  متقابل  و�شع  يف  قرنني  ر�شم  �لي�شرى 
ب�شكل خا�س وحتتها كلمة "PAINTS" بحروف لتينية وجميع �لعنا�شر �ملذكورة على 

خلفية ر�شم زخريف كما يف �ل�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل:   �شالح �لأمني للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 265462   بتاريخ : 12/26/ 2016م                                
با�ش��م: �شركة م�شانع �لأ�شباغ �لوطنية �ملحدودة

�لعنو�ن: �س.ب: 5822، �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتميز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات

�لدهانات )�لبويات( و�لورني�س و�لالكيه، مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من 
�لتلف، مو�د �لتلوين، مو�د تثبيت �لأل��و�ن، �لر�تنج �لطبيعي �خلام، �ملعادن �ملعدة يف �شكل 

رقائق �أو م�شاحيق للنقا�شني وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني.
�لو�ق�عة بالفئة: 2

و�شف �لعالمة: كلمة ROBSON  بحروف لتينية ب�شكل خا�س �أ�شفلها عبارة "�أ�شباغ 
  PAINTS كلمة   �ليمنى  �جلهة  من  بجو�رها  خا�س  ب�شكل  عربية  روب�شون" بحروف 
كما يف  بي�شاوي مظلل  �إط��ار  ر�شم  �ملذكورة على خلفية  �لعنا�شر  بحروف لتينية وجميع 

�ل�شكل �ملو�شح.
�ل�ش��رت�طات: 

وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  لديه �عرت��س على ذلك  فعلى من 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004
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 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

�لبحري  �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان  و������ش����ل 
���ش��اط��ئ �ملرفاأ  �ل�����ش��ي��ق��ة ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
كبري  ج�����م�����اه�����ريي  ح���������ش����ور  و������ش�����ط 
�لتحدي  ع�شاق  من  و��شعة  وم�شاركات 
�حتفالية  �شادت  �أجو�ء  فيما  و�ملغامرة 
فلكلورية  وم��ه��رج��ان��ات  �شيقة  و�أل���ع���اب 
م���ن خم��ت��ل��ف �لأل��������و�ن، ت�����ش��ت��ق��ب��ل زو�ر 
���ش��اط��ئ �ملرفاأ،  �ل��ظ��ف��رة ع��ل��ى  م��ه��رج��ان 
لت�شفي �ملزيد من �ملتعة و�لإثارة وتنتزع 
�شيحات �لإعجاب من �جلمهور �لكبري 
�ل�����ذي ي��ح��ر���س ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة خمتلف 
�أل�����و�ن �ل��ف��ن��ون �مل��ق��دم��ة ي��وم��ي��ا، و�شط 
�ملنظمة  �للجنة  من  مكثفة  ��شتعد�د�ت 
حتقق  �ل��ت��ي  �لت�شهيالت  ك��اف��ة  لتقدمي 

�ملتعة و�لبهجة للزو�ر.
م��وع��د مع  �ل��ظ��ف��رة على  وك���ان جمهور 
ف���رق �مل��و���ش��ي��ق��ى �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �ل��ت��ي جالت 
�ملتعة  لت�شفي  �مل��ه��رج��ان  م��وق��ع  �أرج����اء 
و�ل��ب��ه��ج��ة ب��ني �ل�����زو�ر، مب��ا ت��ع��زف��ة من 
تعك�س  ر�ئ����ع����ة   م��و���ش��ي��ق��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
بها  يتمتع  �لتي  و�لروعة  �لإتقان  مدى 
عازفوها. كما تتنوع �لفعاليات وتختلف 
�ل����رب�م����ج و�لأن�������ش���ط���ة ف��م��ن��ه��ا �أل���ع���اب 
وم�شابقات  �شحرية  وف��ق��ر�ت  بهلو�نية 
مو�شيقية  وع���رو����س  وت��ر�ث��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
بحرية  مناف�شات  �إىل  كرنفالية  و�ألعاب 
�حتفالية  و��شتعر��شات  �شاطئ  و�ألعاب 
�لكبري  ت�����ش��ت��ه��دف ج��م��ي��ع��ه��ا �جل��م��ه��ور 
�لأعمار،  وكافة  �جلن�شيات  خمتلف  من 
طموحاتهم  وت��ل��ب��ي  مطالبهم  فتحقق 
بالإثارة  تت�شم  متميزة  �أوق��ات  ق�شاء  يف 

و�لفرحة على �شاطئ �ملرفاأ.
�ملو�شيقية  �ل����ع����رو�����س  ج����ذب����ت   وق������د 
�ل���ف���ل���ك���ل���وري���ة ج���م���ه���ور �مل���ه���رج���ان مبا 
تقدمه من �ألو�ن متنوعة من �ملو�شيقى 
�ملتنوعة  �مل�شابقات  لقت  كما  �لرت�ثية، 
و�ملختلفة �لتي يتم تقدميها يومياً �شو�ء 
�إعجاب  �لرتفيهية  �أو  �لثقافية  ك��ان��ت 
و�لعائالت  �لأ�شر  من  �لكبري  �جلمهور 
و�لأفر�د. وكان لروح �لفكاهة �لتي يبثها 
�ملذيع �شعيد �ملعمري يوميا على م�شرح 
ل��دى ع��دد كبري  �ملهرجان م��ذ�ق خا�س 

من �جلمهور �لذي حر�س على متابعة 
ت��ل��ك �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�ل���ش��ت��م��ت��اع مب��ا يتم 
ومتنوعة.  فقر�ت خمتلفة  تقدميه من 
للفنون  �أب���وظ���ب���ي  ف���رق���ة  ق���دم���ت  ك��م��ا 
�لثقافة  على  متميزة  �إطاللة  �ل�شعبية 
و�ل�����رت�ث و�ل��ت��ق��ال��ي��د �لأ���ش��ي��ل��ة لدولة 
�لإم������ار�ت ل��ل��ع��امل، م��ن خ���الل عر�شها 
فلكلورية  ف���ن���ون  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ل��ب��اق��ة 
عال،  باإتقان  �إمار�تية  تقليدية  و�أد�ئ��ي��ة 
عالية  فنية  ل��وح��ة  جمملها  يف  لرت�شم 
ت��ع��ط��ي ����ش���ورة ح��ق��ي��ق��ي��ة وو�ق���ع���ي���ة عن 
�لرت�ث �لإمار�تي، مبا يحمله من كنوز 

وتر�ث يف �ملو�شيقى �ملحلية.
جناح  ق�شة  �لبحري  �لظفرة   مهرجان 

ل تنتهي
�لبحري  �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان  ي��ك��ن  مل 
جم���������رد م������ه������رج������ان ع�����������ادي ك���ب���اق���ي 
مدى  على  ولكنه  �لرت�ثية  �ملهرجانات 
يعك�س  فريد�  حدثا  ك��ان  �لت�شع  دور�ت���ه 
ج��ه��ود ف��ري��ق ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل م��ن جلنة 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة 
�ل�شركاء  وباقي  �أبوظبي،  يف  و�لرت�ثية 
�ل�شرت�جتيني �لذين  مل يدخرو� و�شعا 

ومل   و�ل���زو�ر،  �مل�شاركني  ر�شا  لتحقيق 
�إ�شعاد جميع  يف  ت�شاهم  يرتكو� طريقة 
جهودهم  فتكللت  و�شلكوها،   �إل  زو�ره 
ب��ال��ت��وف��ي��ق فو�شل  وع��م��ل��ه��م  ب��ال��ن��ج��اح 
مهرجان �لظفرة �إىل ما و�شل �ليه من 
وم�����ش��اب��ق��ات منبثقة من  ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ة 
دورة  تنتهي  تكاد  وما  �لدولية.  �ملعايري 
م���ن م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة �ل��ب��ح��ري حتى 
ت�شارع �للجنة �ملنظمة يف �لبدء و�لعد�د 
يتم  ما  على  ُمعتمدين  �لقادمة  للدورة 
جتميعه من �آر�ء ومقرتحات للجماهري 
و�لزو�ر و�مل�شاركني لبحث تلك �لبيانات 
و�ل�شتفادة منها يف �إعد�د خارطة تعمل 

للدورة �لقادمة.
�مل���زروع���ي مدير  خ��ل��ف��ان   و�أرج����ع عبيد 
�لنجاح  �ل���ب���ح���ري  �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان 
�لكبري �لذي حققه �ملهرجان �إىل �لقيادة 
دعم  يف  و�شعا  تدخر  مل  �لتي  �لر�شيدة 
�ملهرجان، وخمتلف �لفعاليات �لرت�ثية 
�ملوروث  على  �حل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  �لتي 
و�لفعاليات  �لريا�شات  ونقل  �لإمار�تي 

�لرت�ثية �ىل �لأجيال.
�لظفرة  مهرجان  �أّن  �ملزروعي   و�أ�شاف 

ب��اأب��ه��ى �شوره  و�ل����رت�ث  �مل��ا���ش��ي  �أظهر  
له من خالل �لفعاليات �لتي �حت�شنها 
�مل��ه��رج��ان ع��ل��ى م���دى �أي��ام��ه ، ك��م��ا يعد 
فيه  يتجمع  ملتقى  مب��ث��اب��ة  �مل��ه��رج��ان 
تبادل  ف��ي��ه  وي��ت��م  �ل��ب��ح��ر  ع�����ش��اق  جميع 
�أول �نطالقه  �خلرب�ت و�ملهار�ت، ومنذ 
ي�شتقطب  �أن  �مل���ه���رج���ان  ����ش��ت��ط��اع  ل���ه 
�لأجنبية  �جل���ن�������ش���ي���ات  م����ن  �ل���ع���دي���د 

بالإ�شافة �إىل مو�طني �لدولة .
وم�����ن ي���ت���اب���ع �ل���������دور�ت �ل�����ش��اب��ق��ة من 
�لذي  �لكبري  �لتطور  يلحظ  �ملهرجان 
خالل  م����ن  �����ش����و�ء  دورة  ك����ل  ت�������ش���ه���ده 
�لفعاليات �جلديدة �أو �جلو�ئز و�لرب�مج 
�ملقدمة للم�شاركني و�لزو�ر، وقد �شهدت 
�لن�شخة �حلالية من �ملهرجان لأول مرة 
�لكنعد  ل�شيد  �لظفرة  بطولة  �ط���الق 
لرغبات  ��شتجابة  �مل�شابقة  ج��اءت  حيث 
�مل�����ش��ارك��ني و�جلمهور،  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
وذل����ك ب��ن��اء ع��ل��ى ����ش��ت��ط��الع��ات �ل����ر�أي 

�للجنة  حت���ر����س  �ل���ت���ي  و�مل����ق����رتح����ات 
�مل��ن��ظ��م��ة ع��ل��ى ����ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا م���ن �ل����زو�ر 
�حتياجاتهم  على  للوقوف  و�مل�شاركني 
�لأن�شطة  ل���ت���ط���وي���ر  وم���ق���رتح���ات���ه���م 
و�ل����رب�م����ج �مل���ق���دم���ة، ومب����ا ي�����ش��اه��م يف 
�ملهرجان  حققه  �ل��ذي  �لنجاح  ��شتمر�ر 

على مدى �ل�شنو�ت �ملا�شية .
و�أو�شح عبيد خلفان  �ملزروعي �أن �للجنة 
مت  عليها  وبناء  �ملقرتحات  تلك  در�شت 
�لكنعد  ل�شيد  �لظفرة  بطولة  �إط���الق 
ب�شو�حل  �ل��ت��ع��ري��ف  �ىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي 
فر�شة  ،وخ��ل��ق  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  وج���زر 
لهو�ة ريا�شة �شيد �ل�شمك �لتقليدي و 
�ل�شالمة �لبحرية وتنظيم �شيد �لكنعد 
�لأ�شماك،  �شيد  هو�ية  ون�شر  وتن�شيط 
بني  �ل�����ش��ري��ف  �لتناف�����س  روح  و�إح���ي���اء 
تن�شيط  و�أي�شا  �لأ�شم����اك  �شيد  ه��و�ة 

�ل�شياح����ة �لد�خل�����ية مبدينة �ملرفاأ .
جمموعة  ح����ددت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  و�أ����ش���اف 

�لالزمة  و�مل��ع��اي��ري  �ل����ش���رت�ط���ات  م���ن 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ت��ل��ك �ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى �أن 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ني يف موقع  ت�����ش��ج��ي��ل  ي���ك���ون 
�مل��ه��رج��ان م��ع ����ش���رورة �إح�����ش��ار �مللكية 
�مل�شاركة  �لبحرية  بالو�شيلة  �خل��ا���ش��ة 
بامل�شابقة و�شرورة تو�فر �شروط �لأمن 
و�ل�����ش��الم��ة ل��ل��ق��و�رب �مل�����ش��ارك��ة على �أن 
و�لت�شخيط  ب��ال�����ش��ن��ارة  �ل�����ش��ي��د  ي�شمح 
وما �شابه ذلك و�أن يكون �أقل وزن يحق 
�مل�شاركة به 13 كيلو جر�م، كما يتوجب 
ت�شوير فيديو با�شتخد�م �لهاتف �أو �أي 
�أخ��رى حلظة �ل�شيد و�أخ��ذ وزن  و�شيلة 
�ل�شمكة ومن ثم �ح�شارها �يل منطقة 

�ل�شتالم باملهرجان.
كما �شهدت �لن�شخة �حلالية �أي�شاً لأول 
و�قفا  �لتجديف  م�شابقة  �إ���ش��اف��ة  م��رة 
للمهرجان  �لر�شمية  �مل�شابقات  �شمن 
و�لتي ت�شهد م�شاركة كبرية يف �لت�شجيل 

حتى �لآن.

•• طوكيو-وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لإمار�ت  �أم�س �لول طلبة  �لدويل 
م��ن �جلامعات  ع���دد  �ل��د�ر���ش��ني يف 
�ليابانية وذلك يف �إطار زيارة �شموه 

�لر�شمية �إىل �ليابان.
وت���ع���رف ���ش��م��وه خ���الل �ل��ل��ق��اء �إىل 
�لدر��شية  �ل��ط��ل��ب��ة  ت��خ�����ش�����ش��ات 
و�أحو�لهم  �لأك��ادمي��ي��ة  و�أو�شاعهم 

�ملعي�شية يف �ليابان.
من  ع������دد  �إىل  ����ش���م���وه  و�����ش���ت���م���ع 
�ملبتعثني  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ن  �مل��ق��رتح��ات 

للدر��شة �إىل �ليابان.
وح�������ث �����ش����م����وه ط���ل���ب���ة �لإم�����������ار�ت 

�لدر��شي  و�ل��ت��م��ي��ز  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى 
�أجل  �ل���در�����ش���ة م���ن  و�لج���ت���ه���اد يف 
�ل�شهام يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة 
در��شتهم  فرتة  نهاية  عقب  للدولة 

�جلامعية.
و�أع�����رب ���ش��م��وه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بلقاء 
�ل���ط���ل���ب���ة وب���ه���م���ت���ه���م �ل���ع���ال���ي���ة يف 
على  وحر�شهم  �لعلمي  حت�شيلهم 
وتطلعهم  �لدر��شي  �لتميز  حتقيق 
فاعل  دور  لأد�ء  �لوطن  �إىل  للعودة 

لتعزيز م�شرية تنميته �مل�شتد�مة.
�لإمار�ت  طلبة  �أع��رب  جانبهم  من 
يف �ليابان عن �شعادتهم و�عتز�زهم 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  بلقاء �شمو 
ب���اأن  ���ش��م��وه  ن��ه��ي��ان م��ع��اه��دي��ن  �آل 
يكونو� عند ح�شن ظن قيادة �لدولة 

�ل���ع���ل���م���ي و����ش���ول  يف حت�����ش��ي��ل��ه��م 
�لأكادميية  �ل�����ش��ه��اد�ت  �أع���ل���ى  �إىل 
م�شرية  م��و����ش��ل��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

�لتقدم يف �لوطن.
وعربو� عن تقديرهم ملا توفره لهم 
ملو��شلة  ودع��م  خدمات  من  �لدولة 

م�شريتهم يف ي�شر ور�حة.
عمر�ن  خالد  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

�لعامري �شفري �لدولة يف �ليابان.

عبداهلل بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدار�سني يف اليابان

�سرط���ة راأ�س اخليم���ة ت�سب���ط هي���روي���ن مبلي����ون دره������م 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ع���ب���د�هلل خ��م��ي�����س �حلديدي  �ل��ع��م��ي��د  �أ����ش���اد 
قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة بالإنابة بدعم 
وز�رة �لد�خلية، وكذلك بالتعاون و �لتن�شيق 
�ملخدر�ت  مكافحة  �إد�ر�ت  كافة  ب��ني  �لقائم 
من  يبذلونه  م��ا  على  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
ت��ع��اون وج��ه��د، وك��ذل��ك �أ���ش��اد ب��ال��دور �لكبري 
�لذي توليه �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت 
و  �مل�شتمرة  متابعتها  و  حر�شها  و  ب��ال��وز�رة، 

�لتي  �لأن�����ش��ط��ة  و  �لق�شايا  ل��ك��اف��ة  �حلثيثة 
و  �ل�شرطي  �لعمل  ي��خ��دم  تنفيذها،مبا  يتم 
�لآفة  ه���ذه  م��ك��اف��ح��ة و حم��ارب��ة  ع��ل��ى  يعمل 

�خلطرية.
حري�شة  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ب���اأن  و�أ���ش��اف 
�لد�خلية  وز�رة  ��شرت�تيجية  تطبيق  ع��ل��ى 
من  �جل��رمي��ة  م�شتوى  خلف�س  وم��ب��ادرت��ه��ا 
�ملنظمة،  و  �مل��ق��ل��ق��ة  �جل���ر�ئ���م  ت��ق��ل��ي��ل  خ���الل 
تعزيز  م�شتوى �جلرمية من خالل  وخف�س 
�أ�شلوب �لتعامل مع �جلر�ئم ذ�ت �لأولوية، و 

�لتقليل من �جلر�ئم �لأكرث �نت�شار�ً.
مكافحة  �إد�رة  مت��ك��ن��ت  �أن  ب��ع��د  ذل����ك  ج����اء 
�شبط  م��ن  �خليمة  ر�أ����س  ب�شرطة  �مل��خ��در�ت 
�شخ�س )�آ�شيوي( �جلن�شية، كان يحاول �إدخال 
�ملنافذ  �أح��د  كمية من خمدر �لهريوين عرب 
به  للدولة،وذلك بح�شب ما �شرح  �حلدودية 
مدير  �ل��زع��اب��ي  علي  ع��دن��ان  �لعقيد  ���ش��ع��ادة 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، 
حيث �أو�شح باأنه وردت معلومات موؤكدة تفيد 
�لآ�شيوية  �جلن�شية  من  �لأ�شخا�س  �أحد  باأن 

كمية  تهريب  �شيحاول  موطنة  من  و�ل��ق��ادم 
�لدولة  لأر����ش��ي  �أثناء قدومه  �مل��خ��در�ت  من 
فريق  ت�شكيل  مت  وعليه  منافذها،  �أح��د  عرب 
ع��م��ل، ل��ر���ش��د وم��ر�ق��ب��ة وم��ت��اب��ع��ة حتركات 
�لأ����ش���خ���ا����س �ل���ق���ادم���ني م����ن ت���ل���ك �ل���دول���ة 
�أن مت  �إىل  �ملنفذ �حل����دودي،  �لآ���ش��ي��وي��ة ع��رب 
�لتعرف على �ل�شخ�س �ملطلوب، و�لذي متكن 
رجال �ملكافحة من خالل خربتهم وحنكتهم 
يف �لتعامل مع مثل تلك �لق�شايا من �شبط 
�ل�����ش��خ�����س �مل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م، و�ل����ذي ب���دت عليه 

ومبو�جهته،  �خل����وف،  و  �لرت���ب���اك  ع��الم��ات 
من  كمية  تهريب  مبحاولة  بقيامه  �ع��رتف 
�ل�شوقية  ق��ي��م��ت��ه��ا  وت���ق���در  �ل��ه��ريوي��ن  م����ادة 
�لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  وبعد  دره��م،  مبليون 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة مت �إح��ال��ت��ه م��ع �مل�����ش��ب��وط��ات �إىل 
�جلهات �ملخت�شة ل�شتكمال باقي �لإجر�ء�ت 

بحقه، لينال �جلز�ء �لعادل.  
باأن  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  مدير  �أ�شار  كما 
�شتظل  �أنها  على  توؤكد  �خليمة  ر�أ���س  �شرطة 
�أف��ر�د �ملجتمع، من هذه  �لدرع �لو�قي لكافة 

�لآفة �خلطرية و�شتكون يدها ممدودة د�ئماً 
لتقدمي �مل�شاعدة و �لعالج لكل من يحتاج لها 
من متعاطي �ملخدر�ت، لنقف معاً يف مو�جهة 
جتار و مروجي �ملخدر�ت ، كما توجه بال�شكر 
�ل�شف  �شباط  و  �ل�شباط  لكافة  �جل��زي��ل، 
و�لأف��������ر�د ب�������اإد�رة م��ك��اف��ح��ة �مل����خ����در�ت على 
على  �ملحافظة  �شبيل  يف  �ملخل�شة  جهودهم 
�لعايل  �لأم��ن��ي  �أم���ن وط��ن��ه��م، وع��ل��ى ح�شهم 
�مل��خ��در�ت، و ت�شحيتهم  �لك�شف عن جتار  يف 

باأرو�حهم من �أجل خدمة هذ� �لوطن. 

•• طوكيو-وام:

�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
�ل��ث��ان��وي��ة يف  �أم�����س �لول م��در���ش��ة هيبيا  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�ليابان �لتي تعد و�حدة من �أقدم �ملد�ر�س �لثانوية يف �لعامل 
بزيارة  �ملدر�شة  وف��د من  . ورح��ب   1878 ع��ام  تاأ�ش�شت  حيث 
و�خت�شا�شاتها  �ملدر�شة  تو�شيحيا عن  له عر�شا  وقدم  �شموه 
بالإ�شافة �إىل مكانه �ملدر�شة �لأكادميية بني �ملد�ر�س �ليابانية.. 
و��شطحب �لوفد �شموه يف جولة على خمتلف �أرجاء �ملدر�شة. 

�ملنظومة  نهيان على  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �شمو  و�طلع 
�لدر��شي وتفقد  �ليوم  �ملدر�شة وطبيعة  �ملطبقة يف  �لتعليمية 

خمتلف �ملر�فق �لتعليمية �لتي ت�شمها.
و�لدور  باملدر�شة  �إعجابه  عن  �شموه  �أع��رب  �ل��زي��ارة  ختام  ويف 
باملنظومة  �لنا�شئة و�عجابه  �لأجيال  تربية  به يف  تقوم  �لذي 
يف  �ل��ث��ان��وي��ة  هيبيا  م��در���ش��ة  �ن  ي��ذك��ر  �ل��ي��اب��ان.  يف  �لتعليمية 
 507 وت�شم   1878 ع��ام  �شبتمرب   26 يف  تاأ�ش�شت  �ليابان 
با�شم  �ملرموقة  �ملدر�شة  ه��ذه  وتعرف  طالبة.  و467  ط��الب 
هذه  خريجي  �شمن  وم��ن  �ليابان  يف  ثانوية  مدر�شة  �أف�شل 

�ملدر�شة علماء وفنانني ونقاد منهم من حاز على جائزة نوبل.
�مل��ج��ال��ني �لأكادميي  ت��رك��ي��ز يف  ب��ق��وة  �مل��در���ش��ة  ومت���ت���از ه���ذه 
و�لريا�شي ولديها تقليد طويل من �ل�شتقالل �لذ�تي للطالب 
لتنمية �لنخب. وتطبق �ملدر�شة نظام �لف�شل �لدر��شي ومدة 

�حل�شة فيها 45 دقيقة يف 7 فرت�ت يوميا.
و�لتكنولوجيا  و�لريا�شة  و�لثقافة  �لرتبية  وز�رة  و�شنفتها 
�ليابانية كمدر�شة ثانوية متفوقة يف �لعلوم وتركز على رعاية 

�لعلماء �لذين ميكن �أن يلعبو� دور� ن�شطا كقادة عامليني.
�مل��د�ر���س و�جل��ام��ع��ات و�ملنظمات  �مل��در���ش��ة على زي���ارة  وت��رك��ز 

�لدولية يف �خلارج وتعليم �للغات �لأجنبية كما ت�شجع �لأن�شطة 
غ��ري �مل��در���ش��ي��ة م��ث��ل �مل��ه��رج��ان �ل��ث��ق��ايف وم��ه��رج��ان �لكور�س 

و�ملهرجان �لريا�شي ومناف�شة �خلطابة باللغة �لإجنليزية.
يف  يلعبون  �ملدر�شة  يف  �لطالب  من  �ملئة  يف   94 نحو  �أن  كما 
�أندية وميار�شون �ن�شطة خمتلفة منها �لرجبي و�لتن�س وكرة 
و�لت�شوير  و�ل��ع��ل��وم  �ملو�شيقا  ع��ن  ف�شال  �ل��ق��دم  وك��رة  �ل�شلة 
و�ل��ف��ن��ون و�خل���ط. ر�ف���ق �شموه خ��الل �ل��زي��ارة ���ش��ع��ادة خالد 
ع��م��ر�ن �ل��ع��ام��ري �شفري �ل��دول��ة يف �ل��ي��اب��ان ووف���د م��ن وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم.

عبداهلل بن زايد يزور اأقدم مدر�سة ثانوية يف اليابان

مهرجان الظفرة يوا�سل فعالياته ال�سيقة على �ساطئ املرفاأ و�سط ح�سور جماهريي كبري

•• دبي-الفجر:

�إىل بلدية دبي بالطو�ر، وذلك لالطالع  قام وفد من حماكم دبي بزيارة 
 ،)Qsystem( �ملتعاملني  �ن��ت��ظ��ار  �أن��ظ��م��ة  يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى 
ومناق�شة  ولبحث  �لطرفني،  بني  و�مل�شرتكة  �لثنائية  �لعالقات  ولتعزيز 
�مل�شاريع �مل�شرتكة، وذلك يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك بني �ملحاكم و�ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية و�لحتادية و�ملحلية بالدولة.
وق���ال �إب��ر�ه��ي��م �ل���زرع���وين رئ��ي�����س �ل��وف��د مل��ح��اك��م دب���ي �أن �ل���زي���ارة جاءت 
لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات �ملطبقة يف �لدو�ئر �حلكومية ولالإ�شتفادة 
�شعبان  ��شماعيل  �ل�شيد  ق��دم  حيث  دب��ي،  حماكم  يف  �لعمل  لتطوير  منها 
بنظام  و�ملتعلقة  �ملركز  يف  �ملطبقة  �لآلية  عن  �شرحاً  �لبلدية  مدير  �أهلي 
توزيع �لأرقام على �ملتعاملني، و�طلع �لوفد على �لربنامج �ملطبق باملركز 

و�لعمليات �ملرتبطة به، �إ�شافًة لآلية �لإح�شائيات �لناجتة عنه.
و�أ�شاف �لزرعوين، �أن �لزيارة تاأتي تطبيقاً ملنهجية حماكم دبي للمقارنات 
�ملعيارية  �لتي مت �طالقها يف مطلع عام 2017، ولالإطالع على منهجية 
�ملركز يف حال تعطل �لنظام، بالإ�شافة �إىل رحلة �ملتعامل وت�شنيف �خلدمات 

وتقييم عمل موظفي �ل�شف �لأمامي من خالل برنامج �لأرقام.
�شم �لوفد كاًل من، �إبر�هيم �لزرعوين رئي�س ق�شم �لدعم �ملوؤ�ش�شي لإد�رة 
�لكاتب �لعدل، وخالد �ل�شحي رئي�س ق�شم �خلدمات �ملركزية، ومروة �شامل 
�شابط �شبكات �أول، وكان يف ��شتقبالهم ��شماعيل �شعبان �أهلي مدير بلدية 

دبي يف �لطو�ر

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

رو�د  م��ن  �ل��ع��دي��د  �خل��ي��م��ة  ب��ر�أ���س  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  من�شة  ��شتقبلت 
معر�س دبي لالإجناز�ت �حلكومية �لذين جتاوبو� مع مبادر�ت �لد�ئرة �لبتكارية 
ملكة  وتعك�س  �شعادته  وحتقق  �لأع��م��ال  جمتمع  تخدم  �لتي  �لذكية  و�لتطبيقات 

�لبد�ع لدى موظفيها.
وجاءت م�شاركة �لد�ئرة حتت مظلة حكومة ر�أ�س �خليمة يف �ملعر�س �لذي نظمه 
عر�شت  �إذ  �لعاملي،  �لتجاري  دب��ي  مركز  يف  �ملتميز  �حلكومي  ل���الأد�ء  دب��ي  برنامج 
�لد�ئرة  متعاملي  ي��خ��دم  �مل�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  م��ب��ت��ك��ر�ً  م�����ش��روع��اً   28 �ل���د�ئ���رة 
�لنتائج  �أك��رث  لتقدمي  �لعمل  �شري  كفاءة  من  ويعزز  ع��دة،  جم��الت  يف  وموظفيها 

متيز�ً و�أعالها فاعلية. 
وحازت م�شاريع �لد�ئرة على ن�شب تقييم عالية من مرتادي �ملن�شة، منها م�شروع 
�ل�شاعة �لذكية �لذي ت�شدر �لقائمة بن�شبة تقييم بلغت %99، يليه م�شروع درب 
�لطائرة  وم�شروع   91% بن�شبة  �ل��ذك��ي  �ملفت�س  �شيارة  وم�شروع   94% بن�شبة 
بني  تفاوتت  تقييم  ن�شب  �لأخ��رى  �مل�شاريع  ح�شدت  بينما   .90% بن�شبة  �لذكية 

.80% و   85%
�شهد  �لد�ئرة  جناح  �أن  �ملوؤ�ش�شي-  �لتميز  مكتب  –مدير  �ل�شميلي  موزة  و�شرحت 
و�لتقدم  �ملعرو�شة  بامل�شاريع  �أ���ش��ادو�  �ل��ذي��ن  �مل��ع��ر���س،  �شيوف  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��ال 
بات  �ل��ذي  �لأم���ر  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �ل��د�ئ��رة يف جم��ال  ب��ه  �ل��ذي مت��ر  �مللحوظ 
و��شحاً من �مل�شاريع �لتي متيزت بالنقلة �لنوعية يف طريقة عر�س �خلدمات �لتي 

تركز على �أ�شاليب �لتقدم و�ل�شتد�مة. 
�ملعرو�شة  و�لإجن���از�ت  �لأن�شطة  عن  �ل��زو�ر  ر�شا  ن�شبة  بلغت  �ل�شميلي:  و�أ�شافت 
لنيل م�شتويات �أعلى حتقق روؤية �لد�ئرة يف �إيجاد مناخ  م�شتقباًل  ونطمح   ،84%

فريد يحت�شن �لريادة وي�شهم يف منو �لأد�ء �حلكومي �ملتميز و�زدهاره. 

حماكم دبي تطلع على اأف�سل املمار�سات يف 
اأنظمة انتظار املتعاملني يف بلدية دبي

ر�سا زوار اقت�سادية  % و94%   99
راأ�س اخليمة عن اأهم م�سروعني ابتكاريني 

لها يف معر�س دبي لالإجنازات احلكومية
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 الرئيسي المركز

 فرنسا ش.م.الخليجي 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتـحدة

 اإلمارات العربية المتـحدة
 

 البيانات المالية تدقيق تقرير حول 
 

 الرأي
والتـي تتكـون مـن  ")الفـروع(" فـروع دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، ش.م.  فرنسـالخليجـي لقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقـة 

التـدفقات و  لتغيـرات فـي حقـوق المركـز الرئيسـياو  الـدخل الشـاملو  الـدخل وبيانـات ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١كما فـي  بيان المركز المالي
 ات تفسيرية أخرى.وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومالنقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 

، للخليجــي فرنســا ش.م. فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النــواحي الجوهريــة المركــز المــالي 
 النقديـة للسـنة المنتهيـة بـذلك التـاريخ وفقـاً  االمـالي وتـدفقاته اوآدائهـ ٢٠١٦ديسـمبر  ٣١كمـا فـي  فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 

 

 اساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتــدقيقنا وفقــا للمعــايير الدوليــة للتــدقيق ("المعــايير الدوليــة للتــدقيق"). إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعــايير موضــحة فــي فقــرة 

وفــق معــايير الســلوك الدوليــة  فــروعا مســتقلون عــن المســؤوليات مــدقق الحســابات حــول تــدقيق البيانــات الماليــة الــواردة بتقريرنــا. كمــا أننــ
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ذات بى اآلخـــر لمتطلبـــات األخالقيـــة ا ووفـــقلمجلـــس المحاســـبين "قواعـــد الســـلوك للمحاســـبين المهنيـــين" 

المتطلبــات ووفــق قواعــد الســـلوك  ى وفــق تلـــكاآلخــر ع. هــذا، وقــد التزمنــا بمســـؤولياتنا األخالقيــة و الصــلة بتــدقيقنا للبيانــات الماليــة للفـــر 
 للمحاسبين المهنين. نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

 

 

 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
لعقـد للتقارير المالية وطبًقا لألحكام السـارية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية 

، وعــن تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تحــددها ٢٠١٥) لســنة ٢للقــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم (تأســيس الفــروع و 
 حتيال أو خطأ.اإلدارة أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن ا

 

على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح،  اعلى متابعة أعماله فروعوعند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة ال
أعمـال مبدأ االستمرارية المحاسـبي مـا لـم تعتـزم اإلدارة تصـفية  وتطبيقمبدأ االستمرارية أساس حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة ب

 أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  اأو وقف أعماله فروعال
 

 
 

 
 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
ة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خاليب غايتناتتمثل 

احتيال أو عن خطأ، وٕاصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن 
األخطاء عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ 

عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع بشكل معقول تأثيرها على القرارات 
 االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.

 

قدير المهني ونحافظ على الشك المهني على مدار فترة كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس الت
 التدقيق. ونقوم كذلك:

 

  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم والقيام
ر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم بإجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توف

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف 
 المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 ات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن صلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءعلى نظام الرقابة الداخلي ذات  باالطالع
 ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

 

 .بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها التي أعدتها اإلدارة 
 

 اسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المح
على  فروعإذا كان هنالك حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة ال

ا إلى اإليضاحات االستمرار. وفي حال استنتجنا وجود حالة جوهرية من عدم اليقين، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرن
ذات الصلة الواردة في البيانات المالية، أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا 
ونعتمد في استنتاجاتنا على بّينات التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو 

 على أساس مبدأ االستمرارية. فروعوقف أعمال الالظروف المستقبلية إلى ت
 

 بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتوياتها ،
 العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 

سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي خلل  فيما يتعلق على اإلدارةنقوم بالتواصل مع 
 يتبين لنا من خالل تدقيقنا.قد جوهري في نظام الرقابة الداخلي 

 
 
 
 

 

 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 ى اآلخر  والتنظيميةتقرير حول المتطلبات القانونية 
 ، نفيد بما يلي:٢٠١٥) لسنة ٢(لبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتط

 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ )١(
تحادي لدولة ، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االللفروعالمالية تم إعداد البيانات  )٢(

 .٢٠١٥) لسنة ٢(اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛ الفروعأن  )٣(
 ؛٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنة لم تقم الفروع بشراء األسهم أو االسثتمار فيها خالل )٤(
بموجبها إبـرام تلك تم لعالقة والشروط التي أهم معامالت األطراف ذات ا للفروع حول البيانات المالية ٦يظهر اإليضاح رقم  )٥(

 المعامالت؛
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الفترة المنتهية في خالل  تقد ارتكب الفروعبأن  يسترع انتباهناأنه، وفًقا للمعلومات التي توافرت لنا، لم  )٦(

مما أو لعقد تأسيسها  ٢٠١٥ ) لسنة٢(ربية المتحدة رقم أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات الع
 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في المالي  اأو مركزه اقد يؤثر جوهرًيا على أنشطته

 

، وتعديالتـه، ١٩٨٠) لسـنة ١٠وعالوة على ما سبق، نود اإلفادة أنه، عمًال بقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة االتحـادي رقـم (
 ت التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.أننا قد حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرا

 
 (الشرق األوسط) توش دديلويت آن

 
 

 موسى الرمحي
 ٨٧٢سجل مدققي الحسابات رقم 

 ٢٠١٧مارس  ٢٩
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 ٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
 بيان المركز المالي 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 

  إيضاحات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ ٢٠١٥يناير  ١
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    (معاد عرضه) (معاد عرضه)
 الموجودات    

٤١٩،٧٦١ ٥٥٧,٦٦٤ 
 

٧٥٣،٧٨٠ 
 
٥ 

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

 ذات عالقة  مطلوب من أطراف ٦ ١٥٠،٤٣٠ ١٥٩،٩٥١ ٢٣١,١٠٠
 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٧ ١١٢،٦٦٨ ١٤٢،٥٤٤ ٨١,٤٨٥

 استثمارات مالية ٨ ٢٣٩،٢١٢ ٢٧٨،٠٩٥ ٢٣٦,٧٥٨
  للعمالء القروض والسلف ٩ ٢،٣٢٤،٧٩٨ ٢،٥٩٦،٨٣٧ ٢,٣٠٩,٠٧٨

 القبوالت البنكيةمطلوبات العمالء ضمن   ٢٣،٨٩٣ ١١٤،٣٦٧ ١٣١,٦٥٨
 موجودات أخرى ١٠ ٥٣،٥١٤ ٣٢،٢٥٥ ٤٤،٤٣٩
 الممتلكات والمعدات  ١١ ٣،٣١٤ ٣،٣٩٥ ١,٩٨٨
 موجودات غير ملموسة ١٢ ٨،٠٩١ ٢،٩١٢ ٣,٩٨٢

 مجموع الموجودات  ٣،٦٦٩،٧٠٠ ٣،٧٥٠،١١٧ ٣،٥٩٨،١٥٢
     

 المطـلوبات وحقوق المركز الرئيسي    
 المطلوبات    

 المالية مطلوب إلى البنوك والمؤسسات ١٣ ٢٠٧،١٣٥ ٩٦،٩٧٧ ٩٦,٨٩٣
 ودائع العمالء ١٤ ٢،٧٤٧،٧٣٨ ٢،٨٤٠،٠٣٧ ٢,٦٩٤,٠١٠

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة ٦ ٨،٨٠٠ ٩،٩٩٦ ٣٥,٢٥٣
 مطلوبات القبوالت البنكية     ٢٣،٨٩٣ ١١٤،٣٦٧ ١٣١,٦٥٨
 مطلوبات أخرى ١٥ ٨١،١٠٥ ٦٨،٣٣٤ ١١٧,٧٨٨

 مجموع المطلوبات  ٣،٠٦٨،٦٧١ ٣،١٢٩،٧١١ ٣,٠٧٥,٦٠٢
     

 حقوق المركز الرئيسي     
 رأس المال المخصص (أ) ١٦ ٣٧٥،٠٠٠ ٣٧٥،٠٠٠ ٣٣٥,٠٠٠
 احتياطي قانوني (ب) ١٦ ٥٢،٥٠٦ ٥٢,٥٠٦ ٤٦,٧٢٠

 أرباح مستبقاة  ١٧٣،٥٢٣ ١٩٢,٩٠٠ ١٤٠،٨٣٠
 مجموع حقوق المركز الرئيسي  ٦٠١،٠٢٩ ٦٢٠،٤٠٦ ٥٢٢،٥٥٠

     

 بات وحقوق المركز الرئيسيمجموع المطلو   ٣،٦٦٩،٧٠٠ ٣،٧٥٠،١١٧ ٣،٥٩٨،١٥٢
 
 
 
 
 
 

 
 

 جيل درمو
 المدير العام

 
 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 بيان الدخل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ اتإيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

 ١٥٢،٢١٣  ١٥٦،٨٠٨   الفوائد إيرادات
 )٣٣،٦٥٤( )٤٧،٣٢٨(  مصروف الفوائد

 ١١٨،٥٥٩  ١٠٩،٤٨٠   الفوائد إيراداتصــافي 
 ٣٩،٩٥٩  ٣٠،٥٢٧   الرسوم والعموالت إيرادات

 )٥٤١( )٤٢١(  مصاريف الرسوم والعموالت
 ٣٩،٤١٨  ٣٠،١٠٦   الرسوم والعموالت  إيراداتصافي 

 ٦،٩٦١  ٥،٨٠٤   صافي الربح من المعامالت بعمالت أجنبية
    

 ١٦٤،٩٣٨  ١٤٥،٣٩٠   اإليرادات التشغيلية للسنة 
 

 عمومية إدارية و مصاريف 
 

١٧ 
 

)٤٩،٩٤٢( )٤٦،٤٥٧( 
 )٤٠،٦١٣( )١٢٤،١٣٥( ١٨ مخصص انخفاض القيمة، صافي

 )٩٠،٥٥٥( )١٧٠،٥٩٢(  صافي المصاريف التشغيلية 
  

  
 ٧٤،٣٨٣  )٢٥،٢٠٢(  الربح قبل الضريبة (الخسارة) / 

 )١٦,٥٢٧( ٥،٨٢٥  ١٩ ضريبة الدخل دخل / (مصاريف)
 ٥٧,٨٥٦  )١٩،٣٧٧(  للسنة  الربح(الخسارة) / صافي 

 
 
 
 
 
 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 لة اإلمارات العربية المتحدةفروع دو 

 

 بيان الدخل الشامل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

   ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

    

 ٥٧,٨٥٦ )  ١٩،٣٧٧(   الربح للسنة (الخسارة) / 
    

 - -  اآلخرالدخل الشامل 
    

 - -  للسنة اآلخرالدخل الشامل 
    

 ٥٧,٨٥٦ )  ١٩،٣٧٧(    الشامل للسنة / الدخل (الخسارة)  جماليإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية
 

 ٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 بيان التغيرات في حقوق المركز الرئيسي

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 المجموع أرباح مستبقاة احتياطي قانوني رأس المال المخصص 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 ٥١٨،٨٥٦ ١٣٧،١٣٦ ٤٦،٧٢٠ ٣٣٥،٠٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 كما هو معروض سابًقا     

 ٣،٦٩٤ ٣،٦٩٤ - - )٢٨صافي تأثير إعادة العرض (إيضاح 
 ٥٢٢،٥٥٠ ١٤٠،٨٣٠ ٤٦،٧٢٠ ٣٣٥،٠٠٠ معاد عرضه – ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
 ٥٧،٨٥٦ ٥٧،٨٥٦ - - معاد عرضه –الربح للسنة 

     

 ٥٧،٨٥٦ ٥٧،٨٥٦ - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 ٤٠،٠٠٠ - - ٤٠،٠٠٠ زيادة في رأس المال المخصص
 - )٥،٧٨٦( ٥،٧٨٦ - تحويل إلى االحتياطي القانوني

     

 ٦٢٠،٤٠٦ ١٩٢،٩٠٠ ٥٢،٥٠٦ ٣٧٥،٠٠٠ معاد عرضه – ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في الرصيد 
 )١٩،٣٧٧( )١٩،٣٧٧( - - الخسارة للسنة

     

 )١٩،٣٧٧( )١٩،٣٧٧( - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة
 ٦٠١،٠٢٩ ١٧٣،٥٢٣ ٥٢،٥٠٦ ٣٧٥،٠٠٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 
 .من هذه البيانات الماليةجّزأ جزءًا ال يتاإليضاحات المرفقة تشكل 

 

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

 ٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)  

   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
 ٧٤،٣٨٣ )٢٥،٢٠٢( الضريبة  قبل (الخسارة) / الربح

   تعديالت لـ:
 ٤٠،٦١٣ ١٢٤،١٣٥ ، بعد طرح االسترداداتخسائر انخفاض قيمة القروض

 ٨٢ - الخسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
 ٢،٥٩٠ ٣،٨٨٧ استهالكات وٕاطفاءات

 ٢،٢٣٦ ٢،٠٦٤ مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
   

 ١١٩،٩٠٤ ١٠٤،٨٨٤ في الموجودات والمطلوبات التشغيلية األرباح التشغيلية قبل التغيرات
في احتياطي النقد لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات  النقص / (الزيادة)

 )٣،٠٥٤( ٤،٠١٢ العربية المتحدة 
 )٣٢٨،٣٧٢( ١٤٧،٩٠٤ للعمالء في القروض والسلف النقص / (الزيادة)

 ١٨،٩٢٧ ٣،٣٦٦ ى اآلخر في الموجودات  النقص
 ١٤٦،٠٢٧ )٩٢،٢٩٩( في ودائع العمالء / الزيادة  )النقص(

 )٥٤،٢٤٣( ١٨،٠٦٠ ىاآلخر في المطلوبات الزيادة / (النقص) 
 )١٠٠،٨١١( ١٨٥،٩٢٧ العمليات التشغيلية(المستخدم في) الناتج من / النقد 

 )١٧،٥٤٠( )٢٣،٤٨٧( الضرائب المدفوعة
 )٣،١٧٧( )٢،٦٦٦( منافع نهاية الخدمة المدفوعة

 )١٢١،٥٢٨( ١٥٩،٧٧٤ العمليات التشغيلية(المستخدم في)  من / صافي النقد
   

   التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
 )٢،٤٢٤( )١،٥١١( شراء ممتلكات ومعدات 

 )٥٨٥( )٧،٤٧٤( شراء موجودات غير ملموسة
 )٤٦،٥٢٧( )٢،٠٢٣( شراء استثمارات

 ٥،١٩٠ ٤٠،٩٠٦ بيع استثماراتاستثمارات /  استحقاقالمبالغ المحصلة من 
 )٤٤،٣٤٦( ٢٩،٨٩٨ العمليات االستثمارية (المستخدم في)  من / صافي النقد

   

   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية  
 ٤٠،٠٠٠ - الزيادة في رأس المال المخصص

 ٤٠،٠٠٠ - العمليات التمويلية من صافي النقد 
   

 )١٢٥،٨٧٤( ١٨٩،٦٧٢ في النقد وما يعادله (النقص)  / الزيادة صافي
 ٦٠٦،٩١٠ ٤٨١،٠٣٦ النقد وما يعادله في بداية السنة 

 ٤٨١،٠٣٦ ٦٧٠،٧٠٨ )٢٠النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

 ٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 اإلمارات العربية المتحدة فروع دولة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 والنشاط الوضع -١
أعماله في دولة البنك  بدأ. ("المركز الرئيسي") باريس، فرنسا في مركزه الرئيسيُمسجل  يهو بنك فرنس الخليجي فرنسا ش.م.

رأس ، أبو ظبي، في كل من دبي أربعة فروعحاليًا لدى البنك ، ويوجد كبنك تجاري ١٩٧٣اإلمارات العربية المتحدة في عام 
 ("الشركة األم الرئيسية"). الدوحة، قطر، التجاري جالطرف المسيطر هو بنك الخليالشركة األم و  الخيمة والشارقة.

 

اإلقليمي مكتب الإن عنوان . ية المتحدةاإلمارات العرب فروععمليات  إدارةة يتولى المكتب اإلقليمي للبنك في دبي مسؤولي
 .اإلمارات العربية المتحدة -دبي ، ٤٢٠٧المسجل هو صندوق بريد رقم 

 

") وال تتضمن الفروع. في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط ("ش. م فرنساالخليجي تعكس هذه البيانات المالية نشاطات فروع 
 .الشركة األموفروع لخاصة بالمركز الرئيسي الموجودات والمطلوبات ا، أي من المعامالت

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 

 على البيانات المالية المطبقة وليس لها تأثير جوهريالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   ١-٢
 

لية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير الما
في هذه البيانات المالية. لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير المعدلة أي تأثير مهم على المبالغ المدرجة في  ٢٠١٦يناير  ١بعد 

 سبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.السنة الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محا
 

  جلةالحسابات التنظيمية اآل ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
 

  عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم. 
 

  المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في  المشتركةبات الترتي - ١١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .عمليات مشتركة

 

  الموجودات  ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ممتلكات وآالت ومعدات  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 .المتعلق بتوضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء غير الملموسة

 الزراعة -٤١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ممتلكات وآالت ومعدات ١٦معيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على ال :
 .النباتات المثمرة

 

  والمتعلقة بمحاسبة االستثمارات في الشركات  البيانات المالية المنفصلة ٢٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
الزميلة، بأن تتم المحاسبة اختياريًا باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية  التابعة والمشاريع المشتركة والشركات

 المنفصلة
 

  ١٢والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  البيانات المالية الموحدة ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع  ٢٨سبي الدولي رقم والمعيار المحا اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى

 لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار. مشتركة
 

 المعيار التي تتضمن التعديالت على  ٢٠١٤ - ٢٠١٢ على دورة المعايير الدولية للتقاري المالية التحسينات السنوية
لتقارير لالمعيار الدولية على و  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة ٥ لية رقملتقارير المالالدولية 

والمعيار المحاسبي  منافع الموظفين ١٩وعلى المعيار المحاسبي الدولي رقم ،  البيانات المالية: اإلفصاحات ٧ المالية رقم
 .ليةإعداد التقارير المالية المرح ٣٤الدولي رقم 

 

 ١٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 

 والمعدلة قيد اإلصدار وغيـر السارية بعد  المالية الجديدة الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢
 ولم يسري العمل بها بعد: المصدرةالمالية الجديدة والمعدلة التالية  الدولية للتقاريربعد المعاييـر  الفروعلم تطبق 

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
التي تبدأ  سارية للفتـرات السنوية

 في أو بعد

بتعديل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤المالية  الدولية للتقاريرات السنوية على دورة المعاييـر التحسين
 ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٢و  ١المعيارين الدوليين إلعداد التقاريـر المالية رقمي 

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١
للفتـرات السنوية التي تبدأ في  ٢٨
أو بعدها، بينما  ٢٠١٨ينايـر  ١

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

للفتـرات السنوية التي تبدأ في  ١٢
 أو بعدها ٢٠١٧ينايـر  ١

 

 

  

تعلق بقيد ، وهي تعديالت تضرائب الدخل ١٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 موجودات الضرائب اآلجلة للخسائر غيـر المحققة

 ٢٠١٧ينايـر  ١
 

 

  

، بحيث تقدم اإلفصاحات بيان التدفقات النقدية ٧تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيـرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة 

 التمويلية.

 ٢٠١٧ينايـر  ١

 

مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية  ٢٢المالية رقم  الدولية للتقاريرتفسيـر لجنة المعاييـر 
 والسلف 

 

يتعلق هذا التفسيـر بالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجزاء من تلك المعامالت 
 في حال:
 وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛ 
 ي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل المتعلقة بذلك أنشأة قيد الم

 المقابل في موعد يسبق قيد األصل أو المطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و
 .أن كان أي من موجودات الدفع المسبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غيـر نقدي 

 

 ٢٠١٨ينايـر  ١

  

  

 

: تـرتبط تلك التعديالت االستثمارات العقارية ٤٠ولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الد
ليكون أنه ال يجوز للمنشأة تحويل أي عقار إلى استثمارات عقارية  ٥٧بتعديل نص الفقرة رقم 

أو من استثمارات عقارية إال بوجود دليل يشهد على تغيـر في استخدامه. ويقع التغيـر في 
أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري. وال  استخدام العقار في حال استوفى العقار

يعتد بمجرد بتغييـر اإلدارة نيتها الستخدام العقار في ذاته دليًال على تغيـر استخدامه. وقد تم 
 تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غيـر شاملة. 

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 

 

 ١١ الخليجي فرنسا ش.م.
 دولة اإلمارات العربية المتحدة فروع

 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 ـر السارية بعد (تتمة)المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغي الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
سارية للفتـرات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
  

، وهي التعديالت األدوات المالية: اإلفصاحات ٧المالية رقم  الدولي للتقاريرتعديالت على المعيار 
 .٩المالية رقم  الدولي للتقاريرمعيار بشأن اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق األولي لل

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

 للمرة األولى ٩
إضافية لمحاسبة  األدوات المالية: إفصاحات ٧المالية رقم  الدولي للتقاريرتعديالت على المعيار 

التحوط الواردة بالمعيار الدولي التحوط (والتعديالت الالحقة لها) الناتجة من مقدمة فصل محاسبة 
 ٩إلعداد التقريـر المالية رقم 

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

 للمرة األولى ٩
المالية  الدولي للتقاريرفي نسخته األخيـرة (المعيار  ٩المالية رقم  الدولي للتقاريرتم إصدار المعيار 

ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس  ٢٠١٤) في يوليو )٢٠١٤األدوات المالية ( ٩رقم 
يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس ف. ة التحوط العام وٕالغاء االعتـراوانخفاض القيمة ومحاسب

 وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لمتوقع خسائر انخفاض القيمة.
 

  :والتي  ٢٠١٤الصادرة في  ٩المالية رقم  للتقارير الدوليمع نسخة المعيار انخفاض القيمة
تقدم نظام "خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، فلم يعد من 

 الضروري االعتـراف بأي واقعة ائتمانية تحدث قبل أي خسارة ائتمانية.
  :ق مزيد من الصلة يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيمحاسبة التحوط

بالكيفية التي تكون عليها المنشآت التي تعمل في أنشطة إدارة المخاطر وقت التعرضات 
 للمخاطر المالية وغيـر المالية.

  :استمر العمل بمتطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات المالية والمطلوبات إلغاء االعتـراف
 .٣٩المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

على  اآلخرتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل سي
أدوات الدين التي تم االحتفاظ بها ضمن نمط عمل تحقق الهدف المرجو منه عن طريق تحصيل 

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات الدين المقاسة  سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على
والذمم اإليجارية المدينة  اآلخربالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 وموجودات العقود وكذلك على بعض تعهدات القروض المبـرمة وعقود الضمان المالي.

 ٢٠١٨يناير  ١

  

الدولي : يقدم المعيار اإليـرادات من العقود المبـرمة مع العمالء ١٥المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 
نظامًا وحيدًا وقائمًا على خمسة مبادئ يتعين سريانه على جميع العقود  ١٥المالية رقم  للتقارير

 المبـرمة مع العمالء.

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 
 

 ١٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا

 

 الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغيـر السارية بعد (تتمة) الدولية للتقاريرالمعاييـر  ٢-٢

 

 

تكون معموًال بها.  عندما للفروعتتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت التـي سيتم تطبيقها على البيانات المالية 
في  للفروعأنه قد ال يكون لتطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت أي تأثيـر جوهري على البيانات المالية  الفروعكما وتتوقع 

 .٩المالية رقم  الدولي للتقاريرفتـرة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء المعيار 
 

 

 ١في البيانات المالية للفروع للفترات السنوات التي تبدأ في  ٩لي إلعداد التقارير المالية رقم تتوقع اإلدارة تطبيق المعيار الدو 
على المبالغ المرصودة واإلفصاحات  ٩المالية رقم  الدولي للتقاريرتطبيق النسخة النهائية من المعيار  يؤديقد . ٢٠١٨يناير 

 ومطلوباتها المالية.موجوداتها بشأن  للفروعالواردة في البيانات المالية 
 

مراجعة  لحين إجراء الفروععن التطبيق  الناجمةإال أنه ال يمكن عمليًا تقديم تقديـر معقول بشأن التأثيـرات وعلى الرغم من ذلك، 
 شاملة ومفصلة.

 

 أهم السياسات المحاسبية -٣
 بيان االلتزام

 الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية. قارير الماليةللمعايير الدولية للتوفقًا  للفروعتم إعداد البيانات المالية 
 

. ٢٠١٥يوليو  ١("قانون الشركات") في  ٢٠١٥) لسنة ٢سرى العمل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
القانون ("األحكام االنتقالية"). وقد ُمنحت الفروع فترة قدرها أربعة وعشرون شهًرا اعتباًرا من تاريخ السريان لاللتزام بأحكام 

 التزمت الشركة بتلك األحكام االنتقالية.
 

 إعداد البيـانات الماليةأسس 
بقــيم أو  تقييمهـا بقـيم معــادالتـي تقــاس وفقــا لمبـدأ التكلفــة التاريخيـة، باســتثناء بعـض األدوات الماليــة  الماليـةلقـد تــم إعـداد البيانــات 

 ر، كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. في نهاية كل فترة تقريعادلة 
 تستند التكلفة التـاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل الموجودات أو البضائع أو الخـدمات.

 

  الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرلمعاييـر ا
سارية للفتـرات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
   

بحيث يقدم نظام محاسبي واحد للمستأجرين  عقود اإليجار ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جميـع عقـود اإليجـار االعتـراف بـالموجودات والمطلوبـات المتعلقـة بيوجب على جميع المسـتأجرين 
 شهًرا أو أقل أو كان األصل المعني له قيمة أقل. ١٢ما لم تكن فترة عقود اإليجار 

 ٢٠١٩يناير  ١ 

   

والمعيار المحاسبي  البيانات المالية الموحدة ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بيع أو ) المتعلقة بمعالجة ٢٠١١(شتركة استثمارات في شركات زميلة ومشاريع م ٢٨الدولي رقم 

 المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

أرجـــــئ ســــــريان التطبيــــــق إلــــــى  
 أجل غير مسمى

 ١٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتهي

 

 (تتمة) المحاسبيةأهم السياسات  -٣
 (تتمة) إعداد البيـانات الماليةأسس 

ُتعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملـة منظمـة 
ظـر عـن مـا إذا كـان السـعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان مقـدرًا بين المتشاركين في السـوق فـي تـاريخ القيـاس، بغـض الن

بعــين االعتبــار عنــد  الفــروع. وعنــد تقــدير القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات، تأخــد آخــرباســتخدام أســلوب تقيــيم 
فـي  عنـد تسـعير األصـل أو المطلـوب مـا إذا كـان المتشـاركون سـيأخذون بعـين االعتبـار تلـك العوامـل تسعير األصل أو المطلوب

علــى ذلــك األســاس، باســتثناء  الماليــةتــاريخ القيــاس. تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات 
 .٣٦رقم القياسات التـي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي 

بنــاًء علــى مــدى وضــوح  ٣أو  ٢أو  ١إعــداد التقــارير الماليــة، إلــى المســتوى فيمــا يخــص ، كــذلك ُتصــنف قياســات القيمــة العادلــةو 
 المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

المدخالت المسـتنبطة مـن األسـعار المدرجـة (غيــر المعّدلـة) لموجـودات أو مطلوبـات مطابقـة فـي وهي  ١مدخالت المستوى  -
 شطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛اأسواق ن

ـــات عـــدا عـــن األســـعار المدرجـــة المســـتخدمة فـــي المســـتوى  ٢مـــدخالت المســـتوى  -  ١وهـــي المـــدخالت المســـتنبطة مـــن البيان
 موجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ ووالمالحظة لل

 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -
حديـده علـى ى إلـى أقـرب ألـف درهـم، باسـتثناء مـا يـتم تاآلخـر ُتعرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (الدرهم) وتُقرب كافـة القـيم 

 خالف ذلك.
 :فيما يلي أهم السياسات المحاسبية

 

 باإليراداتاالعتراف 
 إيرادات ومصاريف الفوائد

المالية المحملة بفوائد المصنفة كمحتفظ بها لالستحقاق إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات في بيان الدخل تقيد الفروع 
النسبة التي تخصم فعليا الدفعات النقدية المستقبلية كونها قة الفائدة الفعلية ومتاحة للبيع وقروض وذمم مدينة باستخدام طري

ي المقدرة أو المبالغ المستلمة على مدار العمر االفتراضي ألداة المالية أو على مدار فترة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صاف
يتوقف االعتراف بإيرادات الفوائد حال وجود شكوك و  وب المالي عند االعتراف المبدئي.القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطل

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  فوائدإيرادات  وتقيد. في تحصيل مبلغ األصل أو الفائدة
 اس النقد المستلم.ويتم محاسبة المستردات المتعلقة بالقروض المكون لها مخصص بالكامل على أس على أساس االستحقاق.

 

 

 إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
 ذات الصلةيتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت في بيان الدخل على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة 

التي تدخل في حسبة نسبة  باستثناء تلك الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءًا من حسبة نسبة الفائدة الفعلية. إن الرسوم والعموالت
 .هجزءًا من عائد بجلب المنتج والتي تشكل الفائدة الفعلية هي تلك الرسوم والعموالت اإلضافية والمرتبطة بشكل مباشر 

 

 ى بشكل رئيسي برسوم المعامالت والخدمات التي تم تكبدها كخدمات مستلمة.اآلخر وتتعلق مصاريف الرسوم والعموالت 
 

الرسوم من تقديم رسوم خدمات المعامالت الناتجة من التفاوض أو، االشتراك في مفاوضات، بشأن معاملة  ويتم قيد إيرادات
 االعتراف لطرف ثالث، مثل الترتيبات التعاقدية لالستحواذ على أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو بيع أعمال تجارية، يتم

قيد الرسوم أو بنود الرسوم المرتبطة بأداء محدد بعد استيفاء المعايير ذات تلك اإليرادات عند إنجاز المعاملة ذات الصلة. تب
 الصلة.

 
 

 ١٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 الت األجنبيةالمعامالت بالعم

 .للفروع وعملة العرضيمثل العملة الوظيفية  ؛ حيث(درهم)البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  ُتظهر الفروع
 

 .المعامالتيتم تحويل قيمة المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية المناسبة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
 

ة العادلة للموجودات المالية السائدة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وُتحول بسعر التحويل في تاريخ كل فترة تقرير. ُتحدد القيم
 ويشكل مكون سعر الصرف األجنبي جزًءا من ربح أو خسارة قيمته العادله. ووفًقا لذلك،

 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو يتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقي
 الخسارة؛ و

  في  اآلخريتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 .اآلخرالدخل الشامل 

 

مقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل دوات دين األجنبية السائدة بأ وُتحدد أرباح وخسائر سعر الصرف األجنبي بالنسبة للعمالت
 فترة تقرير بناًء على التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتقيد في بيان الدخل.

 

 الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكـلفة بعـد طرح االستهالك المتراكم وأي خسارة في انخفاض القيمة. يتم رسملة المصاريف 

ية والمصاريف الالحقة إلى الدرجة التي تعزز فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع أن تنتج من األصل. يتم اإلضاف
 :ت المحددة وذلك على النحو التالياحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت مبنيًا على سنوات الخدمة الفعلية للموجودا

 

   السنوات
 سـيارات  ٣
 تبيةمكمعدات   ٥ - ٣
 أثاث ومعدات  ٥ - ٣
 تحسينات المباني  ٧ - ٥
   

 

المبلغ القابل لالستهالك هو إجمالي القيمة الدفترية بعد طرح القيمة المتبقية المقّدرة في نهاية العمر االفتراضي لالنتفاع من 
 الممتلكات والمعّدات. 

 

طيات معينة، يتم مراجعة العمر االفتراضي، وطرق االستخدام، وتحسبًا ألي تغيرات قد تطرأ بناًء على مع تاريخ كل تقرير،في 
 والقيمة المتبقية المستخدمة في حساب استهالك الممتلكات والمعّدات. 

 

 في بيان الدخل.، وُتسجل نة المتحصالت مع القيمة الدفتريةالخسائر الناتجة عن االستبعاد عن طريق مقار  وأاألرباح  ُتحدد
 

. ويتم تصنيف تلك الممتلكات معترف بها أي خسائر النخفاض القيمة بعد طرحالية قيد التنفيذ بالتكلفة ُتدرج األعمال الرأسم
حسب الفئة التي تناسبها من فئات الممتلكات والمعدات عندما يتم االنتهاء منها وتصبح جاهزة لغرض االستخدام المعد لها. 

ى، عندما تصبح الموجودات اآلخر ستهلك به الموجودات العقارية يبدأ استهالك تلك الموجودات، وفق نفس األساس الذي تو 
 جاهزة لغرض االستعمال المعد لها.

 

 

 ١٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 وجودات غير الملموسةالم
قاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها فرديًا عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. وبعد االعتراف المبدئي، تدرج تُ 

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا اية إطفاءات متراكمة أو أي خسـائر النخفاض القيمة. يتم إطفاء الموجودات غير 
 يفيدعندما يكون هناك دليل  خسائر انخفاض القيمةألعمار المحددة على األعمار االقتصادية االفتراضية وتقييم الملموسة ذات ا

غير الملموس ذو العمر  لألصلمراجعة على فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  إجراءالنخفاض القيمة. يتم باحتمالية تعرض األصل 
التغيرات في العمر االفتراضي المقدر أو طريقة االستخدام  ُتحتسبى األقل. االقتصادي المحدد في نهاية كل سنة مالية عل

، ويتم التعامل معها حسب الضرورةفترة أو طريقة اإلطفاء، البتغيير  األصلالمتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
ر الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل نفقات اإلطفاء على الموجودات غيتسجل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. 

 غير الملموس. األصلفي فئة المصاريف بما يتفق مع وظفية 
 

 

 

 انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
 

ناك أي مؤشر بمراجعة القيم الحالية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا كان ه تقوم الفروعفي فترة كل تقرير، 
يدل على انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة. وٕان وجد، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لكي 

تقدير القيمة  ، تعمل الفروع علىالقابلة لالسترداد لألصل فردياً  يتم تحديد مدى الخسارة. وفي حال يصعب فيها تقدير القيمة
 داد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.القابلة لالستر 

 

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. عند تقييم 
م ما قبل الضريبة والتي تعكس القيمة المستخدمة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خص

 قيمتها السوقية مع األخذ بعين االعتبار أثر الوقت على النقد والمخاطر المحددة لألصل.
 

أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية 
) إلى أن تصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل على بيان الدخل إال إذا لألصل (أو وحدة توليد النقد

 كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
 

ة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للقيمة في حال تم الحقًا عكس خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيم
المقدرة المستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد 

ل إال إذا كان األصل قد تم إعادة النقد) في السنوات السابقة. إن عكس خسارة االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان الدخ
 تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

 

 األدوات المالية
 طرفًا في بنود تعاقدية لألداة. تصبح الفروعيتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

 

التي تعزى  ،تكاليف المعامالت كما يتم إضافة أو خصم، بدئيًا بالقيمة العادلةلية والمطلوبات المالية متُقاس الموجودات الما
بشكل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها (خالف الموجودات المالية والمطلوبات 

ة، حسب ت المالية أو المطلوبات الماليمن القيمة العادلة للموجودا، ر)عادلة من خالل األرباح والخسائالمالية بالقيمة ال
تكاليف المعامالت التي ُتعزى مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات المالية أو تسجل ، عند االعتراف المبدئي. االقتضاء

 دخل.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على الفور في بيان ال
 

 الموجودات المالية
يتم االعتراف بجميع طرق الشراء والبيع االعتيادية وٕالغاء االعتراف بها على أساس تاريخ العملية التجارية. إن جميع طرق 
الشراء أو البيع االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطبق تسليم الموجودات في غضون إطار زمني 

 قبل التشريعات والتعهدات في السوق. ُيحدد من
 

 

 ١٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 

 (تتمة)الموجودات المالية 
 موجودات الماليةتصنيف ال

ض الغر التصنيف على طبيعة و  يعتمدو  ."وذمم مينةو"قروض  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق"كـ "تصنف الموجودات المالية 
 عند االعتراف المبدئي.، وُيحدد الموجودات الماليةمن 

 

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق استثمارات
دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق ذات ي موجودات مالية غير مشتقة قاق هاالستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستح

على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق. تقاس االستثمارات المالية المحتفظ  ،القدرة اولديه تتجه نية المجموعة بشأنها،محددة، والتي 
بعد طرح خسائر االنخفاض  ؛ وذلكطريقة الفائدة الفعلية بالتكلفة المطفأة باستخدامبعد االعتراف المبدئي بها لتاريخ االستحقاق 

 الفعلي. العائدفي القيمة، ويتم االعتراف بإيراداتها على أساس 
 

 

 القروض 
القروض  ُتسجل وفقًا لدفعات ثابتة أو محددة. الفروعالقروض هي موجودات مالية غير مشتقة تم إحداثها أو شراؤها من قبل 

مبالغ نقدية بالقيمة العادلة لها بتاريخ االلتزام مضافًا إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. ويتم  مبدئيًا عندما يتم إقراض
 االعتراف بها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد طرح أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة. 

 

قروض والسلف عندما يكون هنالك شك في استردادها بالكامل حسب بنود العقد مخصص ألي انخفاض في قيمة ال تكوينيتم 
لدولة قياس القيمة العادلة وتوجيهات المصرف المركزي  بشأنمع األخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية 

 .اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

 يف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن هذه الفئة في حال استيفاء الشروط التالية:يتم تصن
 

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية  )أ(
 تعاقدية؛ و

ة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل أن تسفر البنود التعاقدية لألصل المالي عن تواريخ محدد  )ب(
 الفائدة على مبلغ األصل غير المسدد.و 

 

تُقاس أدوات الدين، بما في ذلك االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلف والمنتجات االستثمارية، بالتكلفة المطفأة 
 عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

 من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و باألصلضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ  االحتفاظ باألصل )أ(
 فائدة / ربحو عن تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل  لألداةأن تسفر البنود التعاقدية   )ب(

 على مبلغ األصل غير المسدد.
 

 النقد وما يعادله
في نقد في الصندوق وودائع لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (ما عدا اإليداعات يتمثل النقد وما يعادله 

اإللزامية) واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية. إن النقد وما يعادله هو عبارة عن استثمارات عالية السيولة قابلة للتحويل 
 وهرية من التغير في القيمة وال تزيد فترة استحقاقها األصلي على ثالثة أشهر. إلى قيمة معينة من النقد وغير معرضة لمخاطر ج

 

 

 ١٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 تمة)(ت األدوات المالية

 

 (تتمة) الموجودات المالية
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

وتعتبر هذه الموجودات يتم تقييم الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة الكتشاف انخفاض القيمة في نهاية كل فترة تقرير، 
مبدئي بالموجودات المالية، يفيد بتعرض إذا كان هناك دليل مادي، على إثر حدث أو أكثر بعد االعتراف المنخفضة القيمة 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة النخفاض القيمة.
 : قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة

  ؛ألي من المصدر أو الطرف المقابلالتعثر المالي الكبير 
 خر في سدادها؛ خرق لبنود العقد، مثل اإلخفاق في تسديد أصل المبلغ أو الفوائد عليه أو التأ 
  أو؛ دخوله في إعادة هيكلة ماليةوجود احتمالية إفالس المقترض أو 
 ألصل المالي نتيجة للتعثر الماليغياب السوق الناشط ل. 

 

 

ي قيمة االنخفاض في القيمة هو الفرق بين قيمة الموجودات المالية الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية المقـدرة التــ
 تعكس الضمانات، مخصومة بنسبة الفائدة الفعلية األصلية.

 

، باســتثناء جميــع الموجــودات الماليــة قيمــةشــرًة بمقــدار خســارة االنخفــاض فــي يــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة مبا
القـرض فـي حـال كـان  المخصـص.الدفتريـة باسـتخدام حسـاب  هـاتقيمحيـث يـتم تخفـيض  والمطلوب من البنـوك، القروض والسلف

تــم شــطبها فــي التــي الالحقــة المبــالغ المســتردة ، وُتضــاف مقابــل حســاب المخصــص ُيشــطب هــذا القــرض، غيــر قابــل للتحصــيل
 إلى حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل.  السابق

 

وكان من الممكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشـكل موضـوعي  ،يمة، في فترة الحقةإنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في الق إذا
بحــدث وقــع بعــد االعتـــراف باإلنخفــاض فــي القيمــة، يــتم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الســابق وذلــك مــن 

اإلنخفـاض فـي القيمـة ال تتجـاوز التكلفـة خالل بيان الدخل إلى حد أن تكون القيمـة الدفتريـة للموجـودات الماليـة فـي تـاريخ عكـس 
 المطفأة في حالة عدم االعتـراف باإلنخفاض في القيمة.

 

 :كما يـلي الُمقاسةبتقييم إنخفاض قيمة القروض والسلف  الفروعتقوم 
 

 القروض المقيّمة إفرادياً 
لمعرفـة من قبـل إدراة االئتمـان بـالفروع إفراديًا تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشركات والتـي يتم تقييمها 

 قيمتها. إلى إنخفاض يشيرإن كان هنالك أي دليل موضوعي 
 

على أساس معـدل  المخصومةيتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
القيمـــة العادلـــة بأو  إن كـــان متاحــًا، للقـــرض، الملحوظــةبنـــاًء علـــى القيمــة الســـوقية  الفائــدة الفعـــال للقــرض أو يـــتم تقيـــيم القــروض

 .إذا كان القرض يخضع لضمانات للضمان المرتبط بالقرض
 المحتسبة كما ذكر أعاله. الحاليةيتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض وقيمته 

 

 ١٨ .الخليجي فرنسا ش.م
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 (تتمة) الموجودات المالية
 

 (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 قروض مقيمة جماعياً 

 خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعيًا مخصصـات على:تتضمن 
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى
عندما يتم تقييم القروض إفراديًا دون أن يكون هناك مؤشرات على وجود أي خسارة، يمكن أن يكون هناك خسائر محتملة مبنية 

 على أساس تصنيف مركز مخاطرة القروض والمناخ االقتصادي السائد. 
 
 

 التقريريشمل انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية المشكوك في تحصيلها في تاريخ 
 والتي ال يمكن تحديدها فرديًا إال في وقت الحق مستقبًال. 

 

لخبرة السابقة وتصنيف القروض لكل نوع من القروض على أساس ا الفروعيتم احتساب االنخفاض بالقيمة المقدرة من قبل إدارة 
تماني والتغّيرات المتوقعة باإلضافة للخسائر المقدرة والتي تنعكس عن الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ بعين ئاإل

 اإلعتبار متطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 حد ذاتها والتي يتم تصنيفها جماعياً قروض فردية ذات صفات مشتركة ذات قيمة غير جوهرية ب
من رصيد القرض الذي تجاوز  %٢٥ُيحتسب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم فيها رصد مخصص بنسبة 

من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه ألكثر من  %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠موعد استحقاقه بما يزيد على 
 .يوماً  ١٨٠عندما تتجاوز موعد استحقاها عن لقروض ين مخصص بالكامل لتكو يومًا، ويتم  ١٢٠

 

 

 

 إلغـاء االعتراف بالموجودات المالية
األصـل ذلـك إال عند انتهاء الحق المتعاقـد عليـه المتعلـق باسـتالم التـدفقات النقديـة مـن  أصل مالياالعتـراف بأي  الفروعال تلغي 

ل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايـا ملكيـة األصـل بصـورة جوهريـة إلـى منشـأة أخـرى. المالي؛ أو عندما تقوم المجموعة بتحوي
بتحويـــل كافـــة مخــاطر ومزايـــا الملكيـــة أو تحويلهــا بصـــورة جوهريــة واســـتمرت بالســـيطرة علــى األصـــل المحولـــة  الفــروعإذا لــم تقـــم 

صاحبة عن المبـالغ التـي قد تـدفعها. إذا احتفظـت بالحصة المحتـفظ بها من األصل المالي والمطلوبات الم تعترف الفروعملكيته، 
فـــي االعتــــراف باألصـــل المـــالي  الفــــروعبصـــورة جوهريـــة بكافـــة مخـــاطر ومزايـــا األصـــل المـــالي المحولـــة ملكيتـــه، فتســـتمر  الفـــروع

 المستلمة.المضمون لصافي المبالغ واالعتـراف كذلك باالقتراض 
 

مقاسة بالتكلفة المطفأة، ُيقيد الفارق بين القيمـة الدفتريـة لألصـل وقيمـة المقابـل المسـتلم وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية ال
 أو الذمة المدينة في بيان الدخل.

 

 ١٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) سياسات المحاسبيةأهم ال -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية 
 التصنيف كدين أو أدوات ملكية

إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقــوق ملكيــة وفقــًا لجوهـــر العمليــة المتعاقــد  الفــروعأدوات الــدين وأدوات الملكيـــة التــي ُتصــدرها  ُتصــنف
 ات المالية وأدوات الملكية.عليها في العقد وتعريف المطلوب

 

 أدوات الملكية
بعـد اقتطـاع كافـة المطلوبـات المترتبـة عليهـا. تسـجل  ألي منشـأةالعقـد الـذي يثبـت فائـدة مسـتبقاة فـي الموجـودات  هيأداة الملكية 

 بقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.  الصادرة عن الفروعأدوات الملكية 
 

 ت الماليـةالمطلوبا
مبدئيـًا بالقيمة العادلة بعد خصم  تتضمن القروض وودائع العمالءى كمطلوبات مالية أخرى اآلخر تُقاس المطلوبات المالية 

ى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إضافة إلى اآلخر بينما تُقاس المطلوبات المالية تكاليف المعامالت، 
 سنوي.ال العائد د المعترف بها على أسـاسمصاريف الفوائ

 

 عقود الضمان المالي
 

عقد الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المصدر القيام بدفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي خسارة يتكبدها 
 الدفعات عند استحقاقها وفقًا ألحكام أداة الدين. استيفاءجراء إخفاق المدين في 

 

إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية  ، بينما تقاس الحًقا، ها العادلةبشكل مبدئي بقيم الفروعلضمان المالي الصادرة عن وتقاس عقود ا
 :، بالقيمة األعلى ألي منبالقيمة العادلة

   المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات ، ٣٧رقم  يقيمة االلتزام بموجب العقد، طبقا للمعيار المحاسبي الدول
 و طارئة؛ال

 باإليراداتطبقا لسياسات االعتراف ، عند االقتضاء، اإلطفاء الكلي المعترف بهًا القيمة المعترف بها مبدئيًا ناقص. 
 

في بيان الدخل باألقساط المستلمة ويتم االعتراف ، لمتعلقة بالضمانات في بيان الدخلفي المطلوبات المالية ا أي زيادةتسجل 
 والت على أساس القسط الثابت على مدار عمر الضمانة.في إيرادات الرسوم والعم

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ال تلغي الفروع االعتراف بالمطلوبات المالية إال عندما يتم إعفاء الفروع من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء 

المالي الملغى االعتراف به والمقابل المدفوع، أو مستحق الدفع، بما  سريانها. ويتم تسجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب
 في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في بيـان الدخل.

 

 ٢٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية (تتمة)
 

 القيم العادلة
عر تُقيـد جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. إن القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة، عنـد االعتــراف المبـدئي، تتمثـل عـادًة بسـ

 معاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم.ال
 

 يتم المتـاجرة بهـا فـي أسـواق نشـطة ذات سـيولة التي عادية و الشروط ال ذاتالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ُتحدد
 ؛بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

 

 ى (فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة) بنــاًء علــى نمــاذج األســعار ر اآلخــالقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة  ُتحــدد
 المقبولة بشكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية المنظورة واألسـعار

 ؛ والمقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة
 

 تقة بنــاًء علــى األســعار المدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــذه األســعار يــتم يــتم إحتســاب القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــ
إستعمال التدفق النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلـق بهـا وذلـك علـى فتـرة األداة الماليـة دون الخيـار ونمـاذج 

 اإلختيارية.المشتقة تسعير الخيار لألوارق المالية 
 

 المطلوبات الماليةالموجودات المالية و  مقاصة
حق قانوني للقيام بذلك  وجود ن المركز المالي فقط عندفي بيا وٕاظهارهايتم إجراء مقاصة على الموجودات والمطلوبات المالية 

 على أساس صافي القيمة أو عند استعادة األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت. الفروع تسويتهاأو عندما تنوي 
 

 التحوطمحاسبة قة و األدوات المالية المشت
 

األدوات المالية المشتقة والتي تشمل العقود اآلجلة للعمالت األجنبية للتحوط من مخاطر مبادالت العمالت  تستخدم الفروع
 ى.اآلخر والفوائد وأخطار السوق 

 

بحيث تدرج حقًا بالقيمة العادلة، ال ويعاد قياسهاالقيمة العادلة بتاريخ العقد  كونهابالتكلفة  مبدئيااألدوات المالية المشتقة  تقاس
 .سلبيةالمشتقات بقيمها العادلة ضمن الموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة أو ضمن المطلوبات إذا كانت القيمة العادلة 

 

ير بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسع عموما يتم الحصول على القيم العادلة
 المناسبة.

 في بيان الدخل عند حدوثها.  لألدوات المالية المشتقة، غير المؤهلة لمحاسبة التحوط،التغيرات في القيمة العادلة ُتدرج 
 

صنف معامالت التحوط إلى فئتين: (أ) معامالت تحوط القيمة العادلة التي توفر تغطية تُ  ،محاسبة التحوطب وفيما يتعلق
قيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بها؛ و (ب) معامالت تحــوط التدفقات النقدية التي توفر لمخاطر التغيرات في ال

تغطية من التغيرات في التدفقات النقدية التي إما أن تنسب إلى مخاطرة معينة ترتبط بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو 
 بمعاملة متوقعة تؤثر في صافي الدخل المستقبلي.

 

 ٢١ ي فرنسا ش.م.الخليج
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 (تتمة) التحوطمحاسبة األدوات المالية المشتقة و 
 

ات جدوى وفاعلية كبيرة، مثًال التغيرات في القيمة العادلة أو محاسبة التحوط يجب أن تكون عملية التحوط ذ من أجل تطبيق
التدفق النقدي من األدوات التي استخدمت في عملية التحوط يجب أن تماثل التغيرات في البنود المغطاة وأن تكون قابلة للقياس. 

تضمنة تحديد األداة المستخدمة في في بداية عملية التحوط يجب أن تكون األهداف وٕادارة المخاطر واإلستراتيجيات موثقة وم
مدى فاعلية التحوط. في الفترات الالحقة ية تقييم الفروع للتي أستخدم من أجلها التحوط وكيفعملية التحوط وطبيعة المخاطر ا

 فإنه من المطلوب تقييم هذا التحوط لبيان فاعليته بشكل مستمر.
 

 تحوطات القيمة العادلة
عادة قياس األدوات المشتقة والتي تطبق عليها أسس محاسبة التحوط بالقيمة العادلة تؤخذ مباشرة الربح أو الخسارة من عملية إ

 ضمن بيان الدخل.
 

سبة عالقة التحوط أو استحقاق األداة أو بيعها أو أنها لم تعد مستوفية لشروط محا إلغاء الفروع محاسبة التحوط عند تتوقف
 من ذلك التاريخ. بداية في بيان الدخللألداة والناتجة عن مخاطر التحوط  فتريةالدلقيمة على االتغيرات  ُتطفئالتحوط. 

 

 تحوط التدفقات النقدية 
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية الذي تنطبق عليه أسـس محاسبة التحوط، فإن جزء الربح أو الخسارة على أداة التحوط والتي 

ى تحت حساب حقوق المركز الرئيسي، بينما الجزء اآلخر في حساب االحتياطيات تحقق التحوط الفعال يتم االعتراف بها مبدئيًا 
 ُتحولغير الفعال، إن وجـد، يتم تسجيله في بيان الدخل. أما تحوط التدفقات النقدية والتي تؤثر في المعامالت المستقبلية، 

نفس الفترة التي يؤثر بها التحوط على بيان ى إلى بيان الدخل في اآلخر األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن االحتياطيات 
الدخل، وعندما ينتج عن معامالت التحوط المسـتقبلية موجودات أو مطلوبات معترف بهما فإن األرباح والخسـائر المتعلقة بهما 

ى اآلخر ة الدفترية ى يتم إدراجها في القياس األولي لتكلفة الشـراء أو القيماآلخر والتي تم إضافتها سـابقًا إلى االحتياطيات 
 .للموجـودات أو المطلوبات

 

األداة أو عندما يتم بيعها أو إلغاؤها أو عندما ال تعود مستوفية لشروط معالجتها  صالحيةمحاسبة التحوط عندما تنتهي  تتوقف
ية المقيدة في محاسبيًا كمعاملة تحوط. وعند تحديد ذلك، فإن أي ربح أو خسـارة متراكمة على أداة تحوط التدفقات النقد

من المتوقع حـدوث  يعدإلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة. أما عندما ال  المركز الرئيسيى، تبقى في حقوق اآلخر االحتياطيات 
 صافي الربح أو الخسـارة المتراكمين المسجلين في االحتياطيات إلى بيان الدخل للسنة. ُتحولمعاملة التحوط، 

 

 المشتقات المتضمنة
المتضمنة في أدوات مالية أخرى أو عقود مضيفة يتم معاملتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها  المشتقات

غير متعلقة بتلك العقود المضيفة وأن تكون العقود المضيفة غير مدرجة بالقيمة العادلة وعندما تكون األرباح أو الخسائر غير 
 المتحققة مسجلة في بيان الدخل.

 

 نهاية خدمة الموظفين مخصص تعويض
الرواتب الحالية وفترات الخدمة المتراكمة للموظفين في نهاية كل  بناًء علىمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  يحتسب

قوانين العمل لدولة اإلمارات  المكون وفقال تقل عن المخصص التي  الفروعالمخصص وفقًا لسياسات  يتم تكوينفترة تقرير. 
 ة. العربية المتحد

 

لسنة  ٧لقانون االتحادي رقم بموجب افي التأمين الوطني والتقاعد لموظفيها مواطني دولة اإلمارات العربية المتـحدة  تسهم الفروع
١٩٩٩. 

 ٢٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ة)(تتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 عقود اإليجارات التشغيلية 
أما إن عقود اإليجار التي يتحمل فيها المؤجر كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصل كعقود إيجار تشغيلية.  ُتصنف

قرير، فتتم المحاسبة عن اإليجارات المستأجر وكانت الموجودات المستأجرة غير معترف بها في فترة الت كانت الفروع هي
 ، بموجب عقود اإليجار التشغيلية، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الفروع أو لهاالمستحقة على 

 

 

 ضريبة الدخل
تعلق فيه ، ويتم تسجيل ضريبة الدخل في بيان الدخل إلى الحد الذي تجلةتتألف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة اآل

، أو ُتسجل مباشرة في حقوق الملكية، وفي تلك الحالة يتم االعتراف بها اآلخرتلك الضريبة بـبنود معترف بها في الدخل الشامل 
 في نفس البيان الذي يظهر فيه البـند ذات الصلة.

 

بة باستخدام معدالت الضريبة تمثل الضريبة الحالية الضريبة المتوقع دفعها على أرباح السنة الخاضعة للضريبة، والمحتس
السائدة أو التي ستكون سائدة باحتمال كبير كما في تاريخ الميزانية العمومية. تقوم الفروع بتشكيل مخصصات للضريبة الحالية 

 على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبيـة. 
 

والمبالغ التي  بيان المركز الماليدفترية للموجودات والمطلوبات في على الفروق المؤقتة بين القيمة ال جلةضريبة اآلاليتم إثبات 
عموما لجميع الفروقات المؤقتة  جلةألغراض الضريبة. يتم إثبات االلتزامات الضريبية اآل الموجودات والمطلوباتتعزى إلى هذه 

الخاضعة للضريبة  رباحاألتمل أن إلى الحد الذي يكون من المح جلةالخاضعة للضريبة ويتم إثبات األصول الضريبية اآل
 .جلةالستخدام تلك االصول الضريبية اآل كافيةستكون  مستقبال

 

باستخدام معدالت ضريبية متوقع تطبيقها في الفترات التي يتم تحقيق الموجودات فيها أو يتم تسوية  جلةُتحتسب الضرائب اآل
 أو الصادرة بشكل مؤكد قبل تاريخ الميزانية العمومية.المطلوبات بناًء على النسب الضريبية والقوانين السائدة، 

 

 

 المخصصـات
التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من  الفروعيتم االعتـراف بالمخصصات عندما يكون على 

 . موثوقبشكل  تقدير تكلفة هذه المخصصات، ويكون من الممكن تسديد هذا االلتزامب ُتطاَلب الفروعالمحتمل أن 
  

التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر  في نهاية فترةالمبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام الجاري 
والشكوك المحيطة بااللتزام. حيث تقاس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتزام، ومن ثم فإن القيمة 

 ي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. الدفترية ه
 

كأصل  المدينة طرف ثالث، يتم إدراج الذمة منإسترداد جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات  يتوقععندما 
 ثوق.إذا أصبح من المؤكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وٕاذا كان من الممكن قياس مبلغ الذمة المدينة بشكل مو 

 

وتُقاس كمخصصات. ويعتبر العقد المرهق قائمًا عندما يكون لدى الفروع عقدًأ  باهظةيتم تسجيل االلتزامات الحالية ضمن عقود 
تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها الستيـفاء االلتزامات المتضمن عليها ذلك العقد عن المنافع االقتصادية المتوقع استالمها 

 من العقد.
 

 قبـوالتال
قد يتم االعتـراف بالقبوالت كمطلوبات مالية في بيان المركز المالي مع حق تعاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك 

 كموجودات مالية ومطلوبات مالية.  تاإللتزامات المتعلقة بأوراق القبوال تم احتساب
 

 

 ٢٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 االئتمانات المستندية

بالنيابة عن مبالغ مالية أن يدفع  تضمن بموجبها الفروع، هي عقود الفروعاالئتمانات المستندية، الصادرة بالنيابة عن عمالء 
تسدد المبالغ فقط عندما يقّدم المستفيد إلى ، على أن ائع قّدمها العميللى المستفيد من االئتمان المستندي عن بضالعميل إ

 الوثائق المبينة في االئتمان.  الفروع
 

من إصدار ائتمان أو من أعمال المتابعة الالحقة للفواتير بموجب في إيرادات الرسوم المستلمة يتم االعتراف باإليرادات 
 الئتمان، عند استالمها. ا

 

 االلتزام بتمديد االئتمانات 
مطلوبات لتمديد االئتمان وفقًا لبنود االتفاقية، وتعتبر كمطلوبات خارج  اتجاه عمالئه الفروعتعهد بها تالتزامات راسخة  تتمثل في

 الميزانية العمومية. 
 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤

أحكام، وتقديرات  اتخاذ، يتطلب من اإلدارة  ٣والموضحة في إيضاح رقم  للفروعور تطبيق السياسات المحاسبية في ط
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. 

 تبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تع
 

 

على التقديرات في الفترة التي يتم فيها إجراء  ، وتقيد نتائج المراجعةبشكل مستمرالمحددة تقديرات واالفتراضات يتم مراجعة هذه ال
فترات المراجعة والفترات المستقبلية إذا ما  تلك المراجعة إذا ما كان تأثير تلك المراجعة ال يؤثر سوى على تلك الفترة، أو في

فيما يلي األمور المهمة التـي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات، أو من الفترات الحالية والمستقبلية. ال كان تأثير المراجعة يشمل ك
  االفتراضات أو األحكام:

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية
 لخصائصة على نمط األعمال التي تتبناه اإلدارة بشأن إدارة موجوداتها المالية ووفًقا تصنيف وقياس الموجودات المالي يعتمد

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية المقدرة. وترى اإلدارة أن الموجودات المالية للفروع مصنفة ومقاسة بشكل مناسب.
 
 

 ةقيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأانخفاض 
. الموجودات المالية المنخفضة القيمة المقاسة بالتكلفة المطفأة بشأنالمحاسبية للمخصصات  الفروعسياسة  )٣يتضمن إيضاح (

أو بتطبيق نسبة مئوية محددة على القروض غير يتم احتساب انخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المقدرة 
لنسبة للقروض والخبرة السابقة للتعثر في السداد. ويتم احتساب انخفاض القيمة با المصنفة العاملة بناًء على توجه السوق

 اعتماًدا على األقساط والدفعات التي تخطت تاريخ استحقاقها. والسلف لألفراد وفق منهج معادلي
  

في  لنقصالزيادة وا تظهريتم تكوين مخصص القروض المتعثرة من خالل بيان الدخل على شكل مخصص خسارة قروض. 
وبالتالي تؤثر على بيان  ؛المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القروض المتعثرة ضمن مخصص خسارة القروض المتعثرة

 الدخل.
 
 

 ٢٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤
 (تتمة) انخفاض قيمة القروض

 

 قروض مقيمة فردياً 
هذه الطريقة على القروض ، وتنطبق خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا من خالل تقييم كل حالة على حدة ُتحدد

 .للتقييم الجماعي للقروض والسلففردها جوهرية أو غير خاضعة التجارية والسلفيات المصنفة والتي تعتبر بم
 

 تؤخذ العوامل التالية أدناه بعين االعتبار عند تحديد الخسارة من انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا :
 الحد االئتماني اإلجمالي للعميل. .١
 لسداده المبلغ المقترض.أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف  –نسبة المخاطرة  .٢
 قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه. .٣
 تكلفة استرداد الدين. .٤

 

مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية باإلضافة إلى تقييم دوري  سياسة الفروعتتطلب 
 للرهونات والتأكد من إمكانية تحصيله.

تحصيل الفائدة ومبلغ القرض  ويكون من المرجح ،تصنيفها كقروض جارية ُيعادمالم يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة 
 األساسي.

 قروض مقيمة جماعياً 
وفقًا للخبرة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القروض والسلف التي من  الفروعتقوم إدارة 

 يدها بتاريخ التقرير. الممكن أن تكون متعثرة والتي لم يتم تحد
 

  تقديرات اإلدارة وٕارشادات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  وفق، وُتعدل قيم مخصصات المحافظ بشكل دوريتُ 
 

مخصصات القروض المقيمة جماعيًا بناًء على الخسائر التي تتكبدها محافظ القروض الفردية ذات الصفات المشتركة  يتم إعداد
 ث يكون القرض بحد ذاته ذو قيمة غير جوهرية.وحي

  

من رصيد القرض الذي تجاوز موعد استحقاقه  %٢٥نسبة  ترصد فيهاانخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة  يحتسب
يومًا وأقل من  ١٢٠أكثر من بلقرض عندما يتخطى موعد استحقاقه من رصيد ا %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠ بأكثر من

 .يوماً  ١٨٠ ألكثر منعندما تتجاوز موعد استحقاها القروض  رصد مخصص كامل لكافةًا. ويتم يوم ١٨٠
 

 والمعدات الممتلكات
المتوقع  والتقادمتستهلك الممتلكات والمعدات على مدار العمر االفتراضي والذي ُيحدد بناًء على االستخدام المتوقع لألصل 

 إلدارة باألخذ باالعتبار أي قيمة متبقية إذ ترى ذلك غير جوهري.والذي يستند على عوامل تشغيلية. لم تقم ا
 

تحدد الفروع في كل تاريخ تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يفيد بتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض في قيمتها. 
وٕاذا لمقارنة المنفذة من قبل الفروع. وتقدر اإلدارة القيمة السوقية للعقارات بناًء على األوضاع السوقية الراهنة والمعامالت ا

 تخطت القيمة الدفترية ألي من الممتلكات قميته القابلة للتحصيل، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
 

 

 ٢٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة -٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  ألف درهم

    

 نقد في الصندوق ١٠،٤٩٥  ١٢،٩٤٠
 لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةأرصدة    

 حساب جاري ٢٣٨،٠٥٠  ٢٧٢،٥٧٤
 متطلبات معدل النقد اإللزامي ١٣٠،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧

 إيداعشهادات  ٣٧٥،٠٠٠  -
٧٥٣,٧٨٠  ٤١٩،٧٦١  

 

لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير المتاحة بمتطلبات معدل النقد اإللزامي االحتفاظ يتطلب من الفروع 
 لالستخدام في العمليات اليومية.

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
اإلفصاح عن األطراف ذات : ٢٤رقم  الدوليمعامالت مع األطراف ذات عالقة بما يتفق مع المعيار المحاسبي  تجري الفروع

المسيطرة خارج دولة اإلمارات العربية و  الرئيسية األم . تتمثل األطراف ذات العالقة في المركز الرئيسي وفروع الشركةالعالقة
طراف ذات العالقة بشكل جوهري وفًقا إلى نفس الشروط واألحكام السائدة في نفس الوقت وتتم المعامالت مع األالمتحدة. 

 .لمعامالت مماثلة مع عمالء وأطراف خارجية
 

األنشطة عمليات مصرفية معها كجزء من وتجري  والشركة األم الرئيسية بودائع محددة لدى المركز الرئيسي تحتفظ الفروع
 .االعتيادية

 

 ٣١). بلغ مجموع رسوم تلك الخدمات كما في ١٧(إيضاح  للفروعئيسي الخدمات اإلدارية والدعم اإلداري المركز الر  يوفر
 مليون درهم). ٠,٧٣: ٢٠١٥درهم ( مليون ١,٤٩مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

 

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 يتألف من: المطلوب من أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 الشركة األم الرئيسية  ٣،٤٣٦  ٥،٣١١
 المركز الرئيسي  ٥١،٧٦٩  ٥٥،٦٦٨

     

 ودائع ألجل    
 الشركة األم الرئيسية  -  ٧،٤٦٤

 المركز الرئيسي  ٩٥،٢٢٥  ٩١،٥٠٨
١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١   

 

 يتألف من: المطلوب إلى أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 لرئيسيةالشركة األم ا  ٥،١٣٤  ٦،٣٥٥
 المركز الرئيسي  ٣،٦١٤  ٣،٤٨٦

     

 خاضعة إلدارة مشتركة منشأة    
 شركة قطر لرأس المال المحدودة، دولة قطر  ٥٢  ١٥٥

٨،٨٠٠  ٩،٩٩٦   

 ٢٦ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
 يتضمن الدخل للسنة معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إيرادات الفوائد  ٥٧٤  ٨٢٩
 إيرادات العموالت  -  ٢٦٦

     

 مصاريف الفوائد  ٥٨٣  ٩٦
 مصاريف العموالت  ٧٤  ٣٨

 )١٧مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 

  تعويضات اإلدارة العليا
 

 خالل السنة المستحقةتعويضات اإلدارة العليا   ٥,٠٥٨  ٧,٧٠٤
 

 

 

 

 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية -٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

 دولة اإلمارات العربية المتحدة المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية خارج  ١١١،٦٢٦  ١١٣،٤٢٥
 المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١،٠٤٢  ٢٩،١١٩

١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤   
 

 

 

 

 استثمارات مالية -٨
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق   ٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 فيما يلي التوزيعات الجغرافية لالستثمارات المالية: 
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ٩٨،٠١٦  ١٣٦،٥٦١
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ١٤١،١٩٦  ١٤١،٥٣٤
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 لية وفقًا لنوع القطاع: يظهر الجدول التالي االستثمارات الما
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 القطاع الحكومي والعام   ١٤٧،١٥٢  ١٨٥،٦٣٦
 المؤسسات المالية  ٩٢،٠٦٠  ٩٢،٤٥٩

٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   
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 ٢٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١نتهية في للسنة الم
 
 

 القروض والسلف للعمالء -٩
 ما يلي:ن أ) يتكون مبلغ القروض والسلف م

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 القروض والسلف   ٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢
 يطرح : مخصص االنخفاض في القيمة  )٢٣٤،٩٩٩(  )١٠٩،٨٧٥(

٢،٣٢٤،٧٩٨  ٢،٥٩٦،٨٣٧   
 

مليون درهم  ١,٩٦٨، كانت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض وسلف للعمالء ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ كما في
 .٢٦مليون درهم)، والمبين تحليًال بشـأنها في إيضاح رقم  ٢,٣٣١: ٢٠١٥(
 

 خالل السنة، كانت كما يلي:للعمالء إن الحركة على مخصـص االنخفاض في قيمة القروض والسلف  )ب
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 يناير ١في   ١٠٩،٨٧٥  ٦٤،٣٧٤
 للسنة مخصص انخفاض القيمة  ١٤٠،٧٢٤  ٤٥،٧٩١

 مبالغ مشطوبة خالل السنة  )١٤،٦٣٢(  -
 استردادات خالل السنة  )٩٦٨(  )٢٩٠(

 ديسمبر ٣١في   ٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥
 

خالل  ال توجد استردادات)، كما مليون درهم ٤,٨٩: ٢٠١٥المعلقة ( الفائدة منمليون درهم  ١٥,٦٢نة مخصص السيتضمن 
 ).درهم ١,٩٠٦: ٢٠١٥السنة من الفائدة المعلقة (

 

تغير في الجودة االئتمانية للقروض والسلف المقاسة  يتأخذ الفروع باالعتبار عند تحديد القدرة على استرداد القروض السلف أ
ن قاعدة أل نظًرا  يعد تركيز مخاطر االئتمان محدودو تمان وحتى نهاية تاريخ التقرير. بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئ

 العمالء كبيرة وغير مرتبطة.
 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 االنخفاض الفردي للقيمة   ١٧٧،٦٨٢  ٥٢،٥٥٨
 االنخفاض الجماعي للقيمة   ٥٧،٣١٧  ٥٧،٣١٧

٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥   
 

 تحليل القروض والسلف للعمالء حسب الفئة، كانت كما يلي : إن ج) 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إقراض شركات   ٢،٠٥٢،٨٢٦  ٢،١٣٢،٤١١
 إقراض مؤسسات صغيرة   ١٣٧،٢٧٥  ١٧٩،٢٩٢
 إقراض أفراد   ٣٦٩،٦٩٦  ٣٩٥،٠٠٩

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 ٢٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 اإلمارات العربية المتحدة فروع دولة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) القروض والسلف للعمالء -٩
 كما يلي: وض والسلف حسب التوزيع الجغرافيالقر  إجمالي كاند)  

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 ة اإلمارات العربية المتحدةداخل دول  ٢،٢٠٢،٥٠٨  ٢،٥٢٩،٨١٨
 دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج  ٣٥٧،٢٨٩  ١٧٦،٨٩٤

٢،٥٥٩،٧٩٧   ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 :ما يلي األنشطة االقتصاديةمجمل القروض والسلف حسب نوع  بلغ ) هـ
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 تجارة جملة وتجزئة  ٥٥٨،٩٢١  ٧٣٤،٩٦٧
 قروض شخصية  ٣٦٦،٨٦٨  ٣٩١،٢٤٧
 تصنيع  ٣٤٨،٠١٨  ٤٢٩،٧٩٥
 مواصالت واتصاالت  ١٠٥،٧٠١  ٧٤،٧٥٥

 إنشاءات  ٥١٤،٨٠٨  ٦٥٢،٧٩٣
 خدمات  ٥٤٥،١١٨  ٣٧٧،٢٤٢

 الكهرباء  ٣٤،٥٧٠  -
 المؤسسات المالية  ٨٥،٧٩٣  ٤٥،٩١٣

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 موجودات أخرى -١٠
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  همألف در 

     (معاد عرضه)
 )١آجلة (موجودات ضريبة   ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 فوائد مدينة  ١١،٥٠٨  ١٢،٣٩٥
 مصاريف مدفوعة مقدماً   ٣،٥١٠  ٢،٧٧٢
 أخرى   ٣،٤٣٤  ٦،٦٥١

٥٣،٥١٤  ٣٢،٢٥٥   
 

 كانت الحركة في موجودات الضريبة اآلجلة خالل السنة كما يلي:) ١
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  درهم ألف
     (معاد عرضه)

 الرصيد في بداية السنة  ١٠،٤٣٧  ٣،٦٩٤
 إضافة خالل السنة  ٢٤،٦٢٥  ٦،٧٤٣

 الرصيد في نهاية السنة  ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 

ك تراجع السلطات الضريبية في دولة اإلمارات العربية المتـحدة احتساب الضريبة على الفروع على أساس دوري، وعلى إثر تل
السلطات الضريبية بناًء على تقديراتها االعتراف بـمخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف كمصروفات  رفضتالمراجعة، 

لبعض العمالء. لقد نتج عن تلك المبالغ المرفوض االعتراف بها فرق مؤقت في األسس الضريبية والتي نتج عنها موجودات 
موافقة السلطات الضريبية على االعتراف بـالمخصصات سالفة الذكر كمصروف في ، والتي سيتم استغاللها عند جلةالضريبة اآل
 بيـان الدخل.

 
 ٢٩ الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 موجودات أخرى (تتمة) -١٠
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٦ 

محول إلى 
بيان الدخل 
 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٥ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)       

مخصص انخفاض قيمة 
 ٨،٩٦٨ ٢٢،٥٣٦ ٣١،٥٠٤ ١٥٧،٥٢٠ )٩٦٨( ١١٣،٦٤٨ ٤٤،٨٤٠ للعمالءالقروض والسلف 

 ١،٤٦٩ ٢،٠٨٩ ٣،٥٥٨ ١٧،٧٩٠ - ١٠،٤٤٥ ٧،٣٤٥ معلقة فوائد
 ١٠،٤٣٧ ٢٤،٦٢٥ ٣٥،٠٦٢ ١٧٥،٣١٠ )٩٦٨( ١٢٤،٠٩٣ ٥٢،١٨٥ 
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٥ 

محول إلى 
يان الدخل ب

 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٤ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه) (معاد عرضه) (معاد عرضه)     

مخصص انخفاض قيمة 
 ٣،١٦٦ ٥،٨٠٢ ٨،٩٦٨ ٤٤،٨٤٠ )٢٨٧( ٢٩،٢٩٧ ١٥،٨٣٠ القروض والسلف للعمالء

 ٥٢٨ ٩٤١ ١،٤٦٩ ٧،٣٤٥ )٢( ٤،٧٠٧ ٢،٦٤٠ معلقة فوائد
 ٣،٦٩٤ ٦،٧٤٣ ١٠،٤٣٧ ٥٢،١٨٥ )٢٨٩( ٣٤،٠٠٤ ١٨،٤٧٠ 
 

 ٣٠  الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الممتلكات والمعدات -١١
 

 

  مكتبيةمعدات  أثاث ومعدات سـيارات تحسينات المباني قيد التنفيذ مشاريع لمجمـوعا
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 التكــــلفة      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٤،٤١٩ ١،١٥٧ ٤٢٥ ٤،٧٧٠ ٥٤ ١٠،٨٢٥
 إضافات خالل السنة ١٩٥ ٧ - ٢٨ ٢،١٩٤ ٢،٤٢٤

 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - )٨٢( )٤٨١(
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٤،٢١٥ ١،١٦٤ ٤٢٥ ٤،٧٩٨ ٢،١٦٦ ١٢،٧٦٨
 إضافات خالل السنة ٩٨٠ ١ - ٢١٧ ٣١٣ ١،٥١١

 رسملة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ١،٥٥٤ - - ٦١٢ )٢،١٦٦( -
 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٦،٢٤٧ ١،١٦٥ ٤٢٥ ٥،٦٢٧ ٣١٣ ١٣،٧٧٧
       

 االستهالك المتراكم      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٣،٤٢٢ ١،٠٤٩ ١١٨ ٤،٢٤٨ - ٨،٨٣٧

 للسنةمحمل  ٥٣٣ ٥٠ ١٤٢ ٢١٠ - ٩٣٥
 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - - )٣٩٩(

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٣،٥٥٦ ١،٠٩٩ ٢٦٠ ٤،٤٥٨ - ٩،٣٧٣
 للسنةمحمل  ١،٠٥٩ ٤٧ ١٤٢ ٣٤٤ - ١،٥٩٢

 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٤،١١٣ ١،١٤٦ ٤٠٢ ٤،٨٠٢ - ١٠،٤٦٣

       

 القيمة الدفترية      
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٢،١٣٤ ١٩ ٢٣ ٨٢٥ ٣١٣ ٣،٣١٤
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٦٥٩ ٦٥ ١٦٥ ٣٤٠ ٢،١٦٦ ٣،٣٩٥

 ٣١ الخليجي فرنسا ش.م.
 مارات العربية المتحدةفروع دولة اإل

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  الملموسةغير الموجودات  – ١٢
 

 الكترونية برامج 
ملموسة قيد غير  أعمال
 المجمـوع التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    التكلفة

 ١٢،٢٩١ ٩٦ ١٢،١٩٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٥٨٥ ٤٦٧ ١١٨ إضافات خالل السنة

    

 ١٢،٨٧٦ ٥٦٣ ١٢،٣١٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٧،٤٧٤ ٢،٣٦٥ ٥،١٠٩ إضافات خالل السنة

 ٢٠،٣٥٠ ٢،٩٢٨ ١٧،٤٢٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

    

    اإلطفاءات المتراكمة
 ٨،٣٠٩ - ٨،٣٠٩ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ١،٦٥٥ - ١،٦٥٥ محمل للسنة
    

 ٩،٩٦٤ - ٩،٩٦٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٢٩٥ - ٢،٢٩٥ محمل للسنة

 ١٢،٢٥٩ - ١٢،٢٥٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    

    القيمة الدفترية
 ٨،٠٩١ ٢،٩٢٨ ٥،١٦٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٩١٢ ٥٦٣ ٢،٣٤٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
 

 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية -١٣
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية خارج اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠٧،٠٩٥  ٩٦،٩٧٥

 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية داخل اإلمارات العربية المتحدة  ٤٠  ٢
٢٠٧،١٣٥  ٩٦،٩٧٧   

 
 

 ودائع العمالء -١٤
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 حسابات جارية  ٦٣٩،٤٧٢  ٧٨٦،٢٨٢
 حسابات توفير  ١٢،٩٤٠  ١٤،٥١٢

 ودائع ألجل  ١،٩٤٠،٥٣٠  ١،٨٤٤،١٢٧
 حسابات تأمينات  ١٥٤،٧٩٦  ١٩٥،١١٦

٢،٧٤٧،٧٣٨  ٢،٨٤٠،٠٣٧   
 

 ٤٩٣مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت الودائع ألجل المرهونة كضمان للقروض والسلف (الممولة وغير الممولة) كما في 
 .مليون درهم) ٥٠٠: ٢٠١٥مليون درهم (

 

 جميع ودائع العمالء من عمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ٣٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 مطلوبات أخرى -١٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     

 )١٩مخصص ضريبة الدخل (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 )١( نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص   ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠
 فوائد دائنة  ١٨،٧٧٨  ١٣،٠٤٠
 أخرىحوالة مصرفية و   ٢٥،٤١٦  ١٣،٠٩٤
٨١،١٠٥  ٦٨،٣٣٤   

 

 

 ) كانت الحركات في مخصص منافع الخدمة للموظفين كما يلي:١
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  لف درهمأ

     

 الرصيد في بداية السنة  ١٨،٩٣٠  ١٩،٨٧١
 محمل للسنة  ٢،٠٦٤  ٢،٢٣٦

 دفعات مالية خالل السنة  )٢،٦٦٦(  )٣،١٧٧(
 الرصيد في نهاية السنة  ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠

 
 

 واالحتياطي القانوني المخصصرأس المال  -١٦
 

 المخصصرأس المال  )أ(
 مليون درهم. ٣٧٥عند قيمة رأس المال المخصص ب باالحتفاظع خالل السنة قامت الفرو 

 

 االحتياطي القانوني   )ب(
يتعين على الفروع االتحادي،  قانون الشركات التجارية، ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم  )٨٢(عمًال بالمادة رقم 

لسنة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويًا لما من صافي ربح ا %١٠احتياطي قانوني وذلك باستقطاع نسبة  تكوين
 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال %٥٠نسبته 

 

 

 مصاريف إدارية وعمومية -١٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 رواتب ومنافع ذات صلة بالموظفين  ٣٠،٠٢٠  ٣٦،٨٨٤
 استهالكات وٕاطفاءات  ٣،٨٨٧  ٢،٥٩٠

 )٦(إيضاح أتعاب المركز الرئيسي   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 أخرى  ١١،٠٥٧  ٩،٧٣٨

٤٦،٤٥٧  ٤٩،٩٤٢   
 

 

 ٣٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 القيمة، صافيانخفاض  مخصص -١٨
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  درهم ألف

 والسلفخسائر انخفاض قيمة القروض مخصص  ١٢٥,١٠٣  ٤٠،٩٠١
 استردادات خالل السنة )٩٦٨(  )٢٨٨(

 خسائر انخفاض قيمة القروض، بعد طرح اإلستردادات ١٢٤،١٣٥  ٤٠،٦١٣
 

وائد المعلقة بمبلغ ال تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض بعد طرح اإلستردادات الموضحة أعاله التحويالت إلى الف
 مليون درهم). ٤,٨٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥,٦٢

 

 صافي -ضريبة الدخل  -١٩
كل من إمارة أبو ظبي، إمارة دبي وٕامارة  فيمن صافي ربح السنة الخاضع للضريبة  %٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

 اإلدارةدة إلى صافي الدخل، والتي تعتقد الشارقة. تم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد إضافة بعض المخصصات المحد
 :اء ضريبيًا من قبل سلطات الضريبةبأنها بنود غير قابلة لإلعف

 

 يمثل (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل للسنة الموضحة في بيان الدخل ما يلي:
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     (معاد عرضه)
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 بشأن السنة السابقة  ٢١٧  -
     

١٨،٨٠٠  ٢٣،٢٧٠   
 ضريبة آجلة  )٢٤،٦٢٥(  )٦،٧٤٣(

 مجموع (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في السنة الحالية  )٥،٨٢٥(  ١٦،٥٢٧
     
     
 (أ) كانت الحركات في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كما يلي:    

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  درهم ألف

 الرصيد في بداية السنة  ٢٣،٢٧٠  ١٧،٥٤٠
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 السنة السابقة بشأن  ٢١٧  -
 المدفوع خالل السنة  )٢٣،٤٨٧(  )١٧،٥٤٠(

 )١٥الرصيد في نهاية السنة (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 

 

 
 ٣٤ الخليجي فرنسا ش.م.

 العربية المتحدة فروع دولة اإلمارات
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 صافي (تتمة) –ضريبة الدخل  -١٩
 

 العالقة بين مصاريف الضريبة والربح المحاسبي:) (ب    
٢٠١٦  ٢٠١٥    

   ألف درهم  ألف درهم
     

 الضريبة(الخسارة) / الربح قبل   )٢٥،٢٠٢(  ٧٤،٣٨٣
 الدخل غير الخاضع للضريبة  )٤،٨٨٠(  )٣،٧١٠(

 بنود غير خاضعة للضريبة (صافي مخصص انخفاض القيمة)  ١٢٣،١٢٥  ٣٣،٧١٥
 أخرى  )١٣٠(  ١١،٩٦٠

     

 الربح الخاضع للضريبة  ٩٢،٩١٣  ١١٦،٣٤٨
     

 معدل ضريبة الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصاريف ضريبة الدخل  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 
 النقد وما يعادله -٢٠

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

     

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٤٨،٥٤٥  ٢٨٥،٥١٤

٥٠٥،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧  
لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات احتياطيات نقدية وشهادات إيداع 

 العربية المتحدة
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١
 مطلوب من بنوك ومؤسسات مالية   ١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤
١،٠١٦،٨٧٨  ٧٢٢،٢٥٦   

     

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )٨،٨٠٠(  )٩،٩٩٦(
 مطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  )٢٠٧،١٣٥(  )٩٦،٩٧٧(
 ف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةلدى المصر  احتياطي قانوني  )١٣٠،٢٣٥(  )١٣٤،٢٤٧(

 النقد وما يعادلهإجمالي   ٦٧٠،٧٠٨  ٤٨١،٠٣٦

 ٣٥   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 وبنود خارج الميزانية ركز الرئيسيالموحقوق  المطلوبات، تركز الموجودات -٢١
 

 (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  الموجودات  
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

  الموجودات  الميزانية
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

 الميزانية
 ألف درهـــــم  ألف درهـــــم  ألف درهــــم  ألف درهـــــم  مألف درهـــــ  ألف درهـــــم  طق الجغرافيةاالمن
             

 ١،٧٤٣،٤٦٧  ٣،٥٣٤،٣٠١  ٣،١٥٧،٤٤٧  ١،٣١٣،٦٦٤  ٣،٤٢٢،٠٠١  ٢،٩٠٦،٢٥٩  اإلمارات العربية المتحدة
 ١٥،٥٣٠  ١٤٩،٢٦٣  ٢٨٨،٥٣١  ١٤،٠٥٧  ٢٣٤،١٣٢  ٤٢١،١٧٥  ىاآلخر الشرق األوسط دول 

 ٣٧  ٥٨،١٧٦  ١٩٣،٧٨٦  -  ١١،٨٠٧  ٢٥٠،٢٥٩  االقتصادية والتنمية دول منظمة التعاون 
 -  ٨،٣٧٧  ١١٠،٣٥٣  -  ١،٧٦٠  ٩٢،٠٠٧  أخــرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع
             

             القطاعات
 -  ٩٧٧،١٢٨  ٥٩٢،٤٥٦  -  ٤٥٢،٣٩٦  ٩٢٥،٠٠٧  اع العامالحكومة والقط

 ١،٧٢٥،٥٧٧  ١،٤٠١،٥٥٠  ٢،٢٧٠،٢٨٣  ١،٣١٣،٠٢٢  ١،٦٢٩،٧١١  ١،٨٥٨،٨٠٧  التجارة واألعمال 
 ٦٥٢  ٥٥٥،٠٨٩  ٣٩٥،٠٠٩  ٣٢٤  ٦٢٦،٤٤٠  ٣٦٩،٥٢٢  األفراد

 ٣٢،٨٠٥  ١٢٧،٦١١  ٤٤٠،٨٦٧  ١٤،٣٧٥  ٢٧٩،٠١٩  ٤٤٠،٩٥٠  المؤسسات المالية
 -  ٦٨٨،٧٣٩  ٥١،٥٠٢  -  ٦٨٢،١٣٤  ٧٥،٤١٤  أخرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع

 
 ٣٦   الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 :٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  ها الدفتريةتوقيملكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 القيمة الدفترية أخرى بالتكلفة المطفأة ذلك النقد وما يعادله)
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٧٥٣،٧٨٠ - ٧٥٣،٧٨٠  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٠،٤٣٠ - ١٥٠،٤٣٠  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١١٢،٦٦٨ - ١١٢،٦٦٨  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٣٩،٢١٢ ٢٣٩،٢١٢ -  تثمارات ماليةاس
 ٢،٣٢٤،٧٩٨ - ٢،٣٢٤،٧٩٨  قروض وسلف للعمالء 

 ٥٠،٠٠٤ ٥٠،٠٠٤ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٣٠،٨٩٢ ٢٨٩،٢١٦ ٣،٣٤١،٦٧٦  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٢٠٧،١٣٥ ٢٠٧،١٣٥ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٧٤٧،٧٣٨ ٢،٧٤٧،٧٣٨ -  ودائع العمالء
 ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٤٤،١٩٤ ٤٤،١٩٤ -  مطلوبات أخرى
 ٣،٠٠٧،٨٦٧ ٣،٠٠٧،٨٦٧ -  المجموع 

 ٣٧   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 (معاد عرضه): ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما كما في  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 ذلك النقد وما يعادله)
أخرى بالتكلفة 

 تريةالقيمة الدف المطفأة
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٤١٩،٧٦١ - ٤١٩،٧٦١  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٩،٩٥١ - ١٥٩،٩٥١  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١٤٢،٥٤٤ - ١٤٢،٥٤٤  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٧٨،٠٩٥ ٢٧٨،٠٩٥ -  استثمارات مالية
 ٢،٥٩٦،٨٣٧ - ٢،٥٩٦،٨٣٧  قروض وسلف للعمالء 

 ٢٩،٤٨٣ ٢٩،٤٨٣ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٢٦،٦٧١ ٣٠٧،٥٧٨ ٣،٣١٩،٠٩٣  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٩٦،٩٧٧ ٩٦،٩٧٧ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٨٤٠،٠٣٧ ٢،٨٤٠،٠٣٧ -  ودائع العمالء
 ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٢٦،١٣٤ ٢٦،١٣٤ -  مطلوبات أخرى
 ٢،٩٧٣،١٤٤ ٢،٩٧٣،١٤٤ -  المجموع 

 ٣٨   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 ة)(تتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات التعاقديــة علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تــاريخ  اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات الفــروع بنــاًء علــى الترتيبــات التعاقديــة إلعــادة الســداد. ولقــد تــم تحديــديلخــص الجــدول التــالي (أ) 

 التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  ــموعالمجـ
 ٢٠١٦  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٦٢٣،٥٤٥  -  ١٣٠،٢٣٥  ٧٥٣،٧٨٠
 أطراف ذات عالقةالمطلوب من   ١٥٠،٤٣٠  -  -  ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٢٠،٨٤٣  ٩١،٨٢٥  -  ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية  ١٨،٤٠١  ٥٩،٣٧٩  ١٦١،٤٣٢  ٢٣٩،٢١٢

 للعمالءالقروض والسلف   ٨٥٦،٢٢٨  ٣٤٨،٩٧٧  ١،١١٩،٥٩٣  ٢،٣٢٤،٧٩٨
 يةالبنك ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى   -  ١٥،٢٨٤  ٣٨،٢٣٠  ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣١٤  ٣،٣١٤
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٨،٠٩١  ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات  ١،٦٨٩،٨٥٥  ٥١٨،٩٥٠  ١،٤٦٠،٨٩٥  ٣،٦٦٩،٧٠٠
         

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٢٣،٤٨٥  -  ١٨٣،٦٥٠  ٢٠٧،١٣٥

 ودائع العمالء  ١،٧٩٣،٢٣٠  ٩٤٨،٥١٨  ٥،٩٩٠  ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٨،٨٠٠  -  -  ٨،٨٠٠

    القبوالت البنكيةمطلوبات   ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى  ٦٢،٧٧٧  -  ١٨،٣٢٨  ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٠١،٠٢٩  ٦٠١،٠٢٩
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ١،٩٠٨،٧٠٠  ٩٥٢،٠٠٣  ٨٠٨،٩٩٧  ٣،٦٦٩،٧٠٠

 

 ٣٩   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) ليل السيولةتح -٢٣
 

 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  المجـــموع
 (معاد عرضه) ٢٠١٥  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 ةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحد  ٢٨٥،٥١٤  -  ١٣٤،٢٤٧  ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥١،٦٨٧  ٨،٢٦٤  -  ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٣٢،٣٥٤  ١١٠،١٩٠  -  ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية  -  ٤١،١٨١  ٢٣٦،٩١٤  ٢٧٨،٠٩٥

 للعمالءالقروض والسلف   ١،١٩٩،٥٤٩  ٥٩٨،٩٤٤  ٧٩٨،٣٤٤  ٢،٥٩٦،٨٣٧
 ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى   -  ٣٢,٢٥٥  -  ٣٢,٢٥٥
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣٩٥  ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٢،٩١٢  ٢،٩١٢

 مجموع الموجودات  ١،٧٧٤،٨١٥  ٧٩٩،٤٩٠  ١،١٧٥،٨١٢  ٣،٧٥٠،١١٧
         

 ز الرئيسيالمطلوبات وحقوق المرك        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٥،١٥٢  ٩١،٨٢٥  -  ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء  ٢،٢٦٦،٠٧٩  ٥٢٣،٩٥٨  ٥٠،٠٠٠  ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٩،٩٩٦  -  -  ٩،٩٩٦

 ضمن القبوالتمطلوبات   ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 طلوبات أخرىم  ٤٩،٤٠٤  -  ١٨،٩٣٠  ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٢٠،٤٠٦  ٦٢٠،٤٠٦
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ٢،٤٣٦،٣٤٢  ٦٢٤،٤٣٩  ٦٨٩،٣٣٦  ٣،٧٥٠،١١٧

 

 ٤٠   الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
 التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية –(ب) استحقاق السيولة 

بنـاًء علـى أقـرب تـاريخ قـد يطلـب فيـه مـن ومة للمطوبـات الماليـة صل الجدول التالي االستحقاق التعاقـدي للفـروع بشـأن المطلوبـات الماليـة غيـر المشـتقة. إن الجـدول التـالي هـو التـدفقات النقديـة غيـر المخصـ.   يف
 الفروع تسديد تلك المطلوبات.

 
 

 

 أكثر من سنة المجـــموع
من ثالثة أشهر إلى 

 أقل من ثالثة أشهر سنة
المعدل المرجح لنسبة 

 الفائدة الفعلية
 

 ٢٠١٦ % ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 المطلوبات المالية     
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٦ ٢٣،٨٧٩ - ١٨٣،٦٥٠ ٢٠٧،٥٢٩

 ودائع العمالء ١,٥ ١،٧٩٥،٢٣٥ ٩٥٣،٤٠٠ ٣٨،٢٩٣ ٢،٧٨٦،٩٢٨
 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٦ ٨،٨٠٠ - - ٨،٨٠٠

 ضمن القبوالتمطلوبات  - ٢٠،٤٠٨ ٣،٤٨٥ - ٢٣،٨٩٣
 أخرى  مطلوبات - ٦٢،٧٧٧ - ١٨،٣٢٨ ٨١،١٠٥

 المجموع  ١،٩١١،٠٩٩ ٩٥٦،٨٨٥ ٢٤٠،٢٧١ ٣،١٠٨،٢٥٥
      

     ٢٠١٥ 
 المطلوبات المالية     

 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٢ ٥،٤٩٨ ٩٢،٥١٦ - ٩٨،٠١٤
 ودائع العمالء ١,٢ ٢،٢٦٧،٢٨٦ ٥٣٣،٧٦٦ ٦١،٨٢٨ ٢،٨٦٢،٨٨٠

 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٢ ٩،٩٩٦ - - ٩،٩٩٦
 ضمن القبوالت مطلوبات - ١٠٥،٧١١ ٨،٦٥٦ - ١١٤،٣٦٧
 أخرى  مطلوبات - ٤٩،٤٠٤ - ١٨،٩٣٠ ٦٨،٣٣٤

 المجموع  ٢،٤٣٧،٨٩٥ ٦٣٤،٩٣٨ ٨٠،٧٥٨ ٣،١٥٣،٥٩١

 ٤١ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 المالية القيمة العادلة لألدوات -٢٤
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضــمن معاملــة 

ما إذا كان السعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان ق في تاريخ القياس، بغض النظر عمنظمة بين المتشاركين في السو 
تراعـي الفـروع عنـد تسـعير  ألي مـن الموجـودات أو المطلوبـات، وعنـد تقـدير القيمـة العادلـة .آخـرمقدرًا باستخدام أسلوب تقييم 

الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كــان المتشــاركون بالســوق ســيأخذون فــي حســبانهم تلــك العوامــل عنــد تســعير الموجــودات أو 
 المطلوبات بتاريخ القياس.

 

 

بنــاًء علــى  ٣أو  ٢أو  ١إلــى المســتوى  ُتصــنف قياســات القيمــة العادلــةاليــة، وعــالوة علــى ذلــك، وألغــراض إعــداد التقــارير الم
مدى وضوح المدخالت بالنسـبة لقياسـات القيمـة العادلـة وأهميـة المـدخالت لقياسـات القيمـة العادلـة بالكامـل، وهـي محـددة كمـا 

 يـلي:
لـة) لموجـودات أو مطلوبـات مطابقـة وهـي المـدخالت المسـتنبطة مـن األسـعار المدرجـة (غيــر المعدّ  ١مـدخالت المسـتوى  -

 في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
 ١وهــي المــدخالت المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى  ٢مــدخالت المســتوى  -

 اشرة؛ ووالمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مب
 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -

  

 المطبقة في قياس القيمة العادلة أساليب وافتراضيات التقييم
 تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي: 

 بالرجوع إلى ة والمطلوبات المالية والمتداولة ومتاجر بها في أسواق مالية نشطة القيمة العادلة للموجودات المالي تحدد
 وأسعار السوق المدرجة؛ 

  ى وفقًا لنماذج األسعار المقبولة عمومًا بناًء اآلخر ى والمطلوبات المالية اآلخر تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية
األسعار السائدة في السوق وعروض األسعار من المتاجرين ألدوات  على تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام

 .مشابهة
 

 

 مستقبليللموجودات المالية للفروع المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس القيمة العادلة 
الجدول باستثناء ما هو مفصل في تُقاس بعًضا من الموجودات المالية للفروع بالتكلفة المطفأة في نهاية فترة التقرير. و 

 تقارب قيمها العادلة. في البيانات المالية المقيدةالقيم الدفتريـة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أن  ترى اإلدارةالتالي، 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٦      
      الموجودات المالية

 ٢٤٠،١٧٩ ٤،٢٥١ - ٢٣٥،٩٢٨ ٢٣٩،٢١٢ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
      

٢٠١٥      
      الموجودات المالية

 ٢٧٨،٩٤٢ ٤،١٩٣ - ٢٧٤،٧٤٩ ٢٧٨،٠٩٥ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 

 ٤٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 رات العربية المتحدةفروع دولة اإلما

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 إدارة رأس المال -٢٥
يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بصفته المنظم الرئيسي للفروع بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال 

 التنظيمي.
 

 :هيرة رأس المال إداعند أهداف الفروع  إن
 ضمان قدرة الفروع من مواصلة تقديم أعمالها وزيادة عائدات المساهمين؛ و 
 .االلتـزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المحددة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة 

 

اية رأس المال لديها بما يتفق مع التوجيهات كف نسبةوتقوم الفروع في سياق تنفيذ متطلبات رأس المال التنظيمي باحتساب 
رأس التي توضح بشكل رئيسي أن هذه النسبة هي نسبة  الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 المال للموجودات المرجحة حسب المخاطر.
 رأس المال النظامي

 ككل.  الفروعع ومراقبة متطلبات رأس مال يقوم المصـرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بوض
 

نسبة ، وتحستب الفروع ٢٠٠٩نوفمبر ) منذ ٢قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق سياسة بازل (
األدنى  الحد تم تحديدالصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  للتعاميم وفقاً  المال لديهاكفاية رأس 

من معدل األصول المعرضة  %١٢لنسبة رأس المال التي من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
 من قبلهم. الصادرةحسب التعاميم وقد تم احتسابها ب، للمخاطر

 

 

 من خالل طبقتين: الفروعتم تحليل عملية تنظيم رأس مال 
 

 

االحتياطي  ، األرباح المسـتبقاة،عالوات األسهم، االعتياديرأس المال  يتضمنوالذي الشق األول من رأس المال،  -
 بعد اقتطاع الموجودات غير الملموسة، إن وجدت. القانوني

 

 

 من %١,٢٥الشق الثاني من رأس المال، والذي يتضمن المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة بنسبة ال تزيد على  -
من  %٤٥(حتى الحد األدنى لنسبة  وعنصر احتياطي القيمة العـادلة سب المخاطرالمرجحة ح االئتمانية الموجودات

 ألرباح غير المحققة لالستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع.ل زيادة القيمة السوقية على صافي القيمة الدفترية)
نسبة  ي الشق الثاني رأس المالتم تقديم ضوابط مختلفة لعناصر رأس المال األساسي. ال يمكن أن يتعدى رأس المال ف

رأس المال في الشق من  %٥٠الشق األول، وكذلك يجب أن ال يتعدى القرض الثانوي الرأسمالي اآلجل المؤهل  من %٦٧
 .ن الموجودات المرجحة حسب المخاطرم %٨ على األقل نسبةاألول. يجب أن يشّكل الشق األول من رأس المال 

 

، والسوقية والتشغيلية الخاصة بهابالقياس إلى المخاطر االئتمانية  بالفروعالمخاطر الخاصة  تقّيم الموجودات المرجحة حسب
تتضمن المخاطر االئتمانية المخاطر المدرجة في بيان المركز المالي وغير المدرجة فيه. تتمثل مخاطر السوق في و 

اشئة عن الحركة على أسعار السوق وتتضمن الخسائر من المراكز المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي والن
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االستثمارات في حقوق الملكية ومخاطر البضائع ومخاطر 
الخيارات. وتعّرف المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن 

طريقة القياس المعيارية لمخاطر االئتمان والسوق  تتبع الفروعشرية أو األنظمة أو عن األحداث الخارجية. العناصر الب
 . ٢ل از ومخاطر العمليات، وفقًا للدعامة األولى من نظام ب

 

 الفروعإدارة  م يكن هناك أي تغييرات جوهرية فيل .السنةبمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة خالل  التزمت الفروع
 .خالل السنة لرأس المال

 

 

 ٤٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة رأس المال -٢٥
 (تتمة) رأس المال النظامي

 

 :للفروعرأس المال النظامي فيما يلي مركز 
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
 (معاد عرضه)    
     األول من رأس المال شقلا

 ٣٧٥،٠٠٠  ٣٧٥،٠٠٠  رأس المال المخصص
 ٥٢،٥٠٦  ٥٢،٥٠٦  االحتياطي القانوني
 ١٩٢،٩٠٠  ١٧٣,٥٢٣  األرباح المستبقاة 

 )٢،٩١٢(  )٨،٠٩١(  برامج -يطرح: الموجودات غير الملموسة 
 ٦١٧،٤٩٤  ٥٩٢،٩٣٨  المجموع

 

 

 

 

    

     الشق الثاني من رأس المال
 ٤٣،٤١١  ٣٦،٥٠٦  المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة

 ٦٦٠،٩٠٥  ٦٢٩،٤٤٤  مجموع قاعدة رأس المال (أ) 
 

     الموجودات المقيمة بناءً على المخاطرة
     مخاطر االئتمان:

 ٢،٤٦٦،٣٦١  ٢،٢٧١،٤٦٥  الميزانية العموميةداخل   
 ١،٠٠٦،٤٩٩  ٦٤٨،٩٩٦  خارج الميزانية العمومية  
  ٣،٤٧٢،٨٦٠  ٢،٩٢٠،٤٦١ 

 ١٤٥  ١،٨١١  مخاطر السوق 
 ٢٧٣،٣٦٢  ٢٨٦،٤٧٣  المخاطر التشغيلية 

 ٣،٧٤٦،٣٦٧  ٣،٢٠٨،٧٤٥  مجموع الموجودات المقيمة بناًء على المخاطرة (ب) 
     

 %١٧,٦٤  %١٩,٦٢  ]١٠٠× ب  \[أ=  رأس المال النظاميبة نس
 

 توزيع رأس المال
إلى حد كبير على مفاضلة العوائد المتحققة على رأس المال  المحددةعملية توزيع رأس المال بين العمليات واألنشطة تعتمد 

صاحبة لهذا النشاط. تقوم عملية توزيع الموزع. إن حجم رأس المال الموزع على كل عملية أو نشاط يعتمد على المخاطر الم
رأس المال على تحديد العمليات والنشاطات الملزمة بشكل مستقل ومنفصل عن الجهات القائمة على هذه العمليات 

 واألنشطة.
 

بالرغم من أن تعظيم العائد على رأس المال المعدل للمخاطرة هو أساس رئيسي في تحديد كيفية توزيع رأس المال من خالل 
أيضًا التعاون مع  باالعتبارللعمليات والنشاطات، إال أنه ليس األساس الوحيد المستخدم في صنع القرار. تم األخذ  الفروع

على المدى  الفروعى، وتوافق النشاط مع أهداف استراتيجية اآلخر ى، توفر اإلدارة والمصادر اآلخر العمليات والنشاطات 
 متعلقة بإدارة رأس المال وتوزيعه بانتظام.ال الفروعالبعيد. تتم مراجعة سياسات 

 ٤٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 إدارة المخاطر -٢٦
 

يقات في مجال إدارة المخاطر إلدارة ومراقبة أفضل التطب بتبـنيمدعومة بوضع قاعدة إدارة مخاطر قوية  قامت الفروع
 المخاطر الرئيسية الموضحة أدناه والناتجة عن العمليات اليومية :

 

 االئتمانمخاطر  -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر أسعار الفائدة -
 المخاطر التشغيليـة -

 

 إدارة المخاطر عمل إطار
حيث قام بتأسيس سياسات  ،مراقبة إطار عمل إدارة المخاطرن عللفروع بالمسؤولية الكاملة المركز الرئيسي  ينهض

لضمان التقيد في السياسات وذات نفوذ لجان على مستوى إداري عالي باإلضافة إلى مفصلة بهذا الخصوص وٕاجراءات 
 .عن قرب للفروعالمقررة ومراقبة المخاطر المختلفة 

 

نشاء حدود المخاطر وٕادارة المخاطر الشاملة إلمركز الرئيسي تفويض ال بموجب ان اإلدارة والمخاطر واالئتمانلج تعمل
 . بالفروع

 

على درجة كبيرة من . يعمل مدراء سياسات المخاطر بالتنسيق مع رغبة المجموعةإن هذه اللجان هي المسؤولة عن تطوير 
ومراقبة مخاطر  االئتمان تفويض السلطات ضمن هيكل إدارات المخاطر للموافقة على معامالت مخاطر في التدريب والخبرة

 السوق والمخاطر التشغيلية. 
 

 االئتمانمخاطر إدارة 
 

كما أن جميع السلف يتم الموافقة  بالفروع المخاطرإن السياسات المتعلقة بالسلف يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة 
ل التسهيالت الممنوحة بغرض التقليل من ضمانات مقبولة مقابيتم ضمان القروض بشكل عام بعليها مركزيًا للفروع. 

 قتصادية.حسب األنشطة اال اتقليل تلك المخاطر بواسطة تنويع أصوله تعمل الفروع أيضًا على، كما االئتمانمخاطر 
 

قسم بواسطة قسم إدارة االئتمان، ويتم دوريًا مراجعتها من قبل فريق اختبار االئتمان في ويتم مراقبتها جميع التسهيالت  ُتدار
بناء على سياسة موضوعة محددة في كتيب  التعهداتالتدقيق، وقسم المراجعة وااللتزام في إدارة المخاطر ويتم تصنيف 

 سياسة االئتمان.
 

وتحديد وحدات النشاط الصناعي، والموافقة  للفروعمسؤولة وضع السياسات االئتمانية بالسياسات االئتمانية  انلج تنهض
 ام بالمراجعة الدورية للمحفظة االئتمانية للتأكد من جودتها.على االستثناءات والقي

 

 تنطبق إجراءات االئتمان المختلفة المنصوص عليها على قطاع األفراد، الشركات كما هو مبين أدناه.
 

 ٤٥ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 إقراض األفراد

طلب ائتمان لقطاع األفراد للموافقة حسب برنامج المنتج المبني على اإلرشادات التي نصت عليها سياسة المنتج كل يخضع 
الحيات مختلفة خصصت للموافقة على برنامج المنتج . هناك مستوى صبالفروعالموافق عليها من لجنة سياسات االئتمان 

واالستثناءات على القروض الفردية واالئتمانية حسب برامج المنتج. يحتوي كل برنامج منتج على تفاصيل متعلقة باالئتمان 
المتطلبات ذلك ك) والمتطلبات القانونية والوثائق حسب السياسات البنكية و اإلقامةو  على مستوى الدخل (مثل االئتمان بناءً 

 ى.اآلخر التشغيلية 
 

 التجارياإلقراض 
االئتمانية والمعايير المنصوص عليها ووحدات النشاط (إن  الفروعتخضع كافة طلبات االئتمان للقروض التجارية لسياسة 

اطر ذات مخ تعتبرها الفروعالشركات التي تعمل في مجاالت صناعية  الفروع تقرضوجدت) والمتطلبات القانونية. ال 
تعتمد  احدود ائتمانية لعمالئه تضع الفروعتتطلب معرفة خاصة عن هذه الصناعة. وباإلضافة إلى ذلك ،  حيثبطبيعتها 

 على مقدرتهم على السداد.
 

للموافقة المسبقة وفقا للنظام المفوض لصالحية التوقيع  الفروعخطوط االئتمان والتسهيالت الممنوحة من قبل جميع تخضع 
 الكامل من قبل لجنة سياسة االئتمان وتحت إشراف المركز الرئيسي.  تحت اإلشراف

 

 وتصنيف القروض االئتمانسياسة مراجعة 
لعملية تقييم مستقل بصورة منتظمة  الفروع موجوداتمخاطر ل) CRT( الفروعلدى  االئتمانمخاطر قسم مراجعة يخضع 

على القروض المسبق للتعرف  للفروعمتحدة والسياسات الداخلية اإلمارات العربية اللدولة  المصرف المركزيوفقا لتوجيهات 
، بالتأكد من تصنيفات المخاطر لكل العمالء التجاريين الفروعقسم مراجعة مخاطر االئتمان لدى يقوم . غير العاملة المحتملة

 الفروعة مخاطر االئتمان لدى قسم مراجعكما يقوم ، حسب المنتج وقطاعات األفراد االئتمانيةوتزويد تقييم لمخاطر المحفظة 
 .التي تتبعها الفروعالتوجيهات واإلجراءات ، االئتمانبمراقبة وجود الموافقات حسب سياسات 

 

إن المخصصات المحددة للديون . يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى الدخل ٩٠لفترة  االئتمانعندما يتأخر سداد 
 .للموجودات االئتمانيالتصنيف على إمكانية تحصيل الرصيد القائم و  بناءً  كوك في تحصيلها يتم تكوينهاالمش

 

الخسارة من الديون المشكوك في  تُقيم االلتـزام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي بناًء عليها تحرص الفروع على
 .لكل قرض مستقبًال للتدفق النقدي المتوقع  تحصيلها والناتجة عن محفظة القروض من خالل حساب صافي القيمة الحالية

 

 القروض والسلف المنخفضة القيمة
 

والتي من المحتمل أن تكون جميع التزاماتها  تحددها الفروعإن القروض والسلف المنخفضة القيمة هي قروض وسلف 
ق عليها للقروض / سلف. إن هذه القروض الرئيسية والفوائد المترتبة عليها غير قابلة للتحصيل نظرًا للترتيبات التعاقدية المتف

للفروع بشأن )، دون المستوى، مشكوك فيها أو خسارة ضمن السياسات الداخلية OLEMمصنفة بـ عادل، أو إل إي إم (
 تصنيف مخاطر االئتمان.

 

 قروض مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
أن مستحقة ولم تدفع بعد، إالن أن الفروع تعتبر  قديةالتعارئيسية الدفعات الفوائد أو ال ذات والسلفيات القروض تعتبر

و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة  السندات المالية / الضمانات المتوفرة انخفاض القيمة غير مناسب على أساس مستوى
 .للفروع

 ٤٦ الخليجي فرنسا ش.م.
  فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 في القيمة لالنخفاضمخصصات 
إن . في القيمة والذي يمثل تقديره للخسائر المحملة على محافظ القروض لديه االنخفاضمخصص لخسائر  تكون الفروع

ومخصص خسارة قابلة ، مخاطر جوهرية فرديةالمحتويات الرئيسية لهذا المخصص تكمن في خسارة محددة متعلقة ب
للتحصيل تم أخذه لمجموعات موجودات متجانسة بهدف الخسائر المحملة والتي لم يتم التعرف عليها وتخضع للتقديرات 

 .في القيمة لالنخفاضالفردية 
 

  الدين حذفسياسة 
 

بتحديد  بالفروع ئتماناالما تقوم إدارة في القيمة) عند االنخفاضالقرض (وأي مخصصات متعلقة بخسائر  تحذف الفروع
أرصدة القروض فيما يتعلق ب القرارات بشأن ما سيتم حذفهتعتمد . القروض غير القابلة للتحصيل بشكل كامل أو جزئي

 .على حالة المنتج المحدد المستحق العادية الصغيرة
دات المنخفضة القيمة من خالل تصنيف في القيمة) الموجو  االنخفاضمخصصات من فيما يلي تحليل إلجمالي وصافي (

 المخاطر :
 

 مطلوب من بنوك  
 ماليةستثمارات ا للعمالء قروض وسلف ومؤسسات مالية

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

        منخفضة القيمة
 - - ٦٤،٧٤٠ ٩،٠٨٣ - -  المستوى  دون 

 - - ١٥،٦٣٩ ٧٦،٩٠٦ - -  مشكوك فيها
 - - ١٥،٣٠١ ١١٩،٤٦٠ - -  خسارة

 - - ٩٥،٦٨٠ ٢٠٥،٤٤٩ - -  اإلجمالي
        

 - - )٧،٧١٨( )٢٠،١٥٨( - -  فائدة معلقة
 - - )٤٤،٨٤٠( )١٥٧،٥٢٤( - -  مخصص محدد لالنخفاض في القيمة

  - - ٤٣،١٢٢ ٢٧،٧٦٧ - - 
        

        مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
  - ١،١١٨ ١،٥٢١ - -  يوم ١٨٠قروض مستحقة أقل من 
 - - ٣،١٩١ ٤،٠٢٥ - -  يوم  ٣٠قروض مستحقة أقل من 

  - - ٤،٣٠٩ ٥،٥٤٦ - - 
        

        غير منخفضة القيمة وغير مستحقة
 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٦٠٦،٧٢٣ ٢،٣٤٨،٨٠٢ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  اإلجمالي

 - - )٥٧،٣١٧( )٥٧،٣١٧( - -  مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة
  ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٤٩،٤٠٦ ٢،٢٩١،٤٨٥ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨ 

 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٩٦،٨٣٧ ٢،٣٢٤،٧٩٨ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  القيمة الدفترية

 ٤٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 عربية المتحدةفروع دولة اإلمارات ال

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

، سندات أخرى على الموجودات، بضمانات مقابل القروض والسلف للعمالء على شكل رهونات فوائد عقارية تحتفظ الفروع
يتم تحديثها إال ال والتي بشكل عام ، االقتراضقيمة الضمانات المقدرة بتاريخ  يعتمد تقدير القيمة العادلة على. وضمانات

. للفروعال يتم االحتفاظ بضمانات القروض على القروض والسلف الممنوحة . رديًا كمنخفض القيمةـعندما يتم تقدير القرض ف
قروض على تلك اللم يتم االحتفاظ بضمانات  لذلك، في األوراق المالية االستثماراتال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل 

 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 :يليما  ديسمبر ٣١كما في بلغت القيمة العادلة للضمانات 
 

 قروض وسلف للعمالء  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

    منخفضة القيمة مقابل 
 ٨،٨٢١ ٢٧،٤٣٢  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية مأسه
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    مستحقة وغير منخفضة القيمةمقابل 
 ٥،٥٧٧ ٢،١٥٤  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    غير مستحقة وغير منخفضة القيمة مقابل 
 ٢،٠٣٥،٢٨٣ ١،٧٥٢،٠٥٠  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 ٢٦٢،٦١٥ ١٧١،٣٨٧  نقد

 ١٨،٣٩٠ ١٤،٦٧٣  أخرى
 ٢،٣٣٠،٦٨٦ ١،٩٦٧،٦٩٦  المجموع

 ٤٨ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 :االئتمانيةفي قيمة القروض والسلف ومخصص للخسائر  لالنخفاضز الجغرافي يمن خالل التركفيما يلي التوزيعات 

 

  
اإلمارات 

 العربية المتحدة

دول منطقة 
الشرق 
 األوسط

منظمة دول 
والتنمية  تعاونال

 االقتصادية
دول 
 المجموع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
٢٠١٦       

 ٢٠٥,٤٤٩ - - - ٢٠٥,٤٤٩  ر عاملة قروض غي
 ١٥٧,٥٢٤ - - - ١٥٧,٥٢٤  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية

 ٢٠,١٥٨ - - - ٢٠,١٥٨  فائدة معلقة
 

٢٠١٥       
 ٩٥،٦٨٠ - - - ٩٥،٦٨٠  قروض غير عاملة 

 ٤٤،٨٤٠ - - - ٤٤،٨٤٠  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية
 ٧،٧١٨ - - - ٧،٧١٨  فائدة معلقة

 

 ٤٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ادة التسعير التعاقدية كما في يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إع

 

 :الفجوة في حساسية أسعار الفائدة
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٣٧٥،٠٠٠ - - - ٣٧٨،٧٨٠ ٧٥٣،٧٨٠
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٢٦،٨٤٦ - - - ٢٣،٥٨٤ ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ١٤،٨٤٩ - ٩١،٨٢٥ - ٥،٩٩٤ ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية ١٨،٤٠١ ٢٢،٦٥٨ ٣٦،٧٢١ ١٦١،٤٣٢ - ٢٣٩،٢١٢

 القروض والسلف إلى العمالء ١،٦٩٨،٦٤٣ ٣٢٤،٠٣١ ٨٧،٨٠٥ ١٧٩،٤٧٣ ٣٤،٨٤٦ ٢،٣٢٤،٧٩٨
 بنكية مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى  - - - - ٥٣،٥١٤ ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣١٤ ٣،٣١٤
 جودات غير الملموسةالمو  - - - - ٨،٠٩١ ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات ٢،٢٣٣،٧٣٩ ٣٤٦،٦٨٩ ٢١٦،٣٥١ ٣٤٠،٩٠٥ ٥٣٢،٠١٦ ٣،٦٦٩،٧٠٠
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ١٨٣،٦٥٠ - - - ٢٣،٤٨٥ ٢٠٧،١٣٥

 ع العمالءودائ ١،٠٥٣،١٦١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ٧٤٠،٠٦٩ ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠

 البنكيةالقبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى - - - - ٨١،١٠٥ ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٠١،٠٢٩ ٦٠١،٠٢٩
 وبات وحقوق المركز الرئيسي مجموع المطل ١،٢٣٦،٨١١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ١،٤٧٨،٣٨١ ٣،٦٦٩،٧٠٠

       

 الميزانية العموميةالفجوة في  ٩٩٦،٩٢٨ )٨٧،٣٩٩( )٢٩٨،٠٧٩( ٣٣٤،٩١٥ )٩٤٦،٣٦٥( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٩٩٦،٩٢٨ ٩٠٩،٥٢٩ ٦١١،٤٥٠ ٩٤٦،٣٦٥ - -

 ٥٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 احات حول البيانات الماليةإيض
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 

 :عار الفائدةالفجوة في حساسية أس
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 ارات العربية المتحدةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلم - - - - ٤١٩،٧٦١ ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٣٠،٦٤٦ ٧،٤٦٤ ٨٠٠ - ٢١،٠٤١ ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٢٨،٥٢٩ - ١١٠،١٩٠ - ٣،٨٢٥ ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية - ٤١،١٨٢ - ٢٣٦،٩١٣ - ٢٧٨،٠٩٥

 وض والسلف إلى العمالءالقر  ٢،٠٤٢،٥١٩ ٢٩٣،٨٧٩ ٧٢،٩٠٣ ١٤٣،٤١٦ ٤٤،١٢٠ ٢،٥٩٦،٨٣٧
 مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى  - - - - ٣٢،٢٥٥ ٣٢،٢٥٥
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣٩٥ ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة - - - - ٢،٩١٢ ٢،٩١٢

 لموجوداتمجموع ا ٢،٢٠١،٦٩٤ ٣٤٢،٥٢٥ ١٨٣،٨٩٣ ٣٨٠،٣٢٩ ٦٤١،٦٧٦ ٣،٧٥٠،١١٧
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ٩١،٨٢٥ - - - ٥،١٥٢ ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء ١،٣٨١،٩٦٨ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ٨٨٤،١١١ ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦

 القبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 مطلوبات أخرى - - - - ٦٨،٣٣٤ ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٢٠،٤٠٦ ٦٢٠،٤٠٦
 مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي  ١،٤٧٣،٧٩٣ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ١،٧٠٢،٣٦٦ ٣،٧٥٠،١١٧

       

 الميزانية العموميةفي الفجوة  ٧٢٧،٩٠١ )٢٨٢( ٢،٧٤٢ ٣٣٠،٣٢٩ )١،٠٦٠،٦٩٠( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٧٢٧،٩٠١ ٧٢٧،٦١٩ ٧٣٠،٣٦١ ١،٠٦٠،٦٩٠ - -

 ٥١ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

 تمة)(ت إدارة المخاطر -٢٦
 مخاطر السيولة

 .المالية بالوقت المحدد بالتزاماتهصعوبات في الوفاء  تواجه فيها الفروعمخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي 
 

 إدارة مخاطر السيولة 
، ضمن الظروف العادية والصعبة، السيولة لضمان توفر سيولة كافية دائمًا لمقابلة التزاماته عند استحقاقها تدير الفروع

 . ألي مخاطر الفروعبدون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة و 
 

ى بخصوص وضع السيولة للموجودات والمطلوبات المالية اآلخر تستقبل الخزينة الرئيسية معلومات من وحدات األعمال 
ك باالحتفاظ بمحفظة تقوم الخزينة الرئيسية بعد ذل. وتفاصيل عن وضع التدفقات النقدية التي تظهر من األعمال المستقبلية

القروض والسلف البنكية والتسهيالت الداخلية  على هيئة استثمارهاعلى األغلب تم ، للموجودات السائلة قصيرة األجل
 . الفروعلدى  وتوافرهالضمان كفاية السيولة ، ىاآلخر 

 

دد يشمل الظروف العادية والسوق يتم مراقبة موقع السيولة يوميًا وكذلك فحص السيولة المنتظم يتم إدارته ضمن مخطط متع
 يتم مراجعة. المركز الرئيسيتخضع لمراجعة واعتماد من قبل  اإلجراءاتجميع السياسات المتعلقة بالسيولة وكذلك . المفصلة

وذلك ، يتضمن أي استثناءات وأي إجراء ناجع متخذ، يتم تقديم تقرير ملخص، و يومياً  سيولة الفروعموقع عن التقارير اليومية 
 .يوميبشكل 

 

إلدارة مخاطر السيولة هي نسبة صافي الموجودات السائلة إلى المبالغ التي  الفروعإن الطريقة الرئيسية المستخدمة من قبل 
لهذا الغرض يتم اعتبار صافي الموجودات السائلة كنقد وما يعادله وسـندات استثمارية مدينة . يتم إيداعها من قبل العمالء

ى وااللتزامات التي اآلخر القروض ، سيولة مخصومًا منها اإليداعات البنكية، السندات المدينة المصدرةألي سوق نشط ولديه 
مع ضوابط  الفروعيتم استخدام طريقة احتساب مشابهة ولكن ليست مطابقة لقياس مدى التزام . تستحق خالل الشهر القادم

عن قرب بشكل منتظم دفعات نسبة  تراقبى التي اآلخر ؤشرات المتعتبر السيولة التي تم وضعها من قبل السلطات المنظمة. 
اإليداعات، استخدام األموال لعمل توازن للمصادر وفحص مستوى ضغط السيولة المالية لمواجهة سحب غير متوقع 

 للمطلوبات. 
 

 

 إدارة مخاطر السوق
لنقدية المستقبلية لألدوات المالية نظرًا مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تتذبذب فيها القيمة العادلة أو التدفقات ا

المخاطر  تصنف الفروعللتغيرات في السوق المتقلب مثل أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجنبية، وأسعار السندات واألسهم. 
 إلى مخاطر سوقية تجارية أو غير تجارية أو مخاطر مصرفية.

 

أسعار ، وُتدرج ة ويقوم بمراقبة ذلك بشكل مستمرسة تفضيليتحمل حد معين من مخاطر السوق وذلك كسياتقوم الفروع ب
 .مناسببشكل  الفروعالصرف الخارجية لحسابات 

 

 ٥٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) رة مخاطر السوقإدا

 الدفاتر غير التجارية أو البنكية –مخاطر السوق 
تظهر مواقع مخاطر السوق للدفاتر غير التجارية أو البنكية بشكل رئيسي من معدل الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت 

 األجنبية.
 

 ) إدارة مخاطر أسعار الفائدة١
لمخاطر  تتعرض الفروع. أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة األدوات الماليةتذبذب  احتمالتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من 

 .وااللتزاماتأسعار الفائدة كنتيجة لعدم الموازنة أو الفجوات في مبالغ الموجودات 
في  ، وتحلل وتراقب النتائج من قبل لجنة اإلدارة المحليةبشكل دوري نماذج لمراقبة حساسية أسعار الفائدة تستخدم الفروع

يتم إعادة تسعير الودائع والقروض بشكل و ذات معدالت فوائد معومة،  الفروعحيث أن جزء من موجودات والتزامات  الفروع،
معظم موجودات والتزامات كما ُيعاد تسعير من مخاطر انكشاف معدالت الفائدة،  يقلل بدورهمتزامن مما يضفي تحوط تلقائي 

الفقرات التالية الحساسية للتغير المعقول المحتمل في أسعار  توضحأسعار الفائدة.  خالل سنة مما يقلل من مخاطر الفروع
حساسية الدخل  ترجع. حقوق ملكية المركز الرئيسي للفروعالفائدة، مع وضع متغيرات أخرى ثابتة على بيان الدخل أو 

ة للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية على النسبة المعوم، وتستند ة في إيرادات الفوائد لسنة واحدةللتغيرات المفترض
متضمنًا تأثير أدوات التحوط. يتم تحليل حساسية حقوق الملكية عن طريق  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١والمحتفظ بها كما في 

المعرضة للمخاطر وتحليلها من خالل مسـتوى تركز  الفروعاستحقاق الموجودات أو المبادالت. يتم مراقبة جميع دفاتر 
 الت وتحليالت الحساسية والتي تم إفصاحها بماليين الدراهم.العم

 

بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن تأثير أي حركة فجائية في أسعار الفائدة على صافي الدخل خالل اإلثني عشر شهرًا كما في 
في (في حال انخفاض سعر الفائدة) وكان يؤدي إلى زيادة صا %٣٣,١٤-كان سيؤدي إلى انخفاض صافي الدخل  %١

 .على التوالي) %١٠,٤٠و + %١٠,٤٠-: ٢٠١٥(في حال زيادة سعر الفائدة) ( %٣٣,١٤الدخل +
 

) وعلى %١,١٤: ٢٠١٥( %١,٢٦شهادات اإليداع مع المصرف المركزي لمحفظة االستثمار و بلغت نسبة الفائدة الفعلية 
وعلى القروض البنكية  ) %١,١٣: ٢٠١٥( %١,٥٤)، وعلى ودائع العمالء %٥,٣٩: ٢٠١٥( %٥,٤٣القروض والسلف 

١,٠٨: ٢٠١٥( %١,٧٣%.( 
 

 ) مخاطر العمالت٢
تمثل مخاطر العمالت األجنبية مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نظرًا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

اتيجيات تحوط يتم استخدامها أيضًا ضوابط على مراكز العمالت، والتي يتم مراقبتها يوميًا، واستر  قام المركز الرئيسي بوضع
 للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز الحدود المسموح بها.

 

 تتعرض لها الفروعبصورة رئيسية بنفس العملة التي يتم التعامل بها وذلك لتقليل المخاطر التي  الفروعيتم تمويل موجودات 
 االعمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاتهمخاطر التقلبات في أسعار  تدير الفروعمن العمالت األجنبيـة. 

النقدية. وكذلك فإن المركز الرئيسي يقوم بوضع ضوابط على مستويات المخاطر لكل عملة على حدة وإلجمالي العمالت 
مبينة  صافي مخاطر جوهرية الفروعللمعامالت خالل اليوم، والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. في نهاية السنة، كان لدى 

 بعملتها األصلية كالتالي:

 ٥٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) إدارة مخاطر السوق

 (تتمة) ) مخاطر العمالت٢
 
 

 المراكز اآلجلة للحظيةصافي المراكز ا  
 المجموع
٢٠١٦ 

 المجموع
٢٠١٥ 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 ٢٧ ١٥ - ١٥  يورو

 ٣ ٢٢ - ٢٢  جنيه إسترليني
 - - - -  كرونر سويدية

 ٦٥ ١،٦٦٢ - ١،٦٦٢  ليرة لبناني
 ٧ ٤٧ - ٤٧  دينار كويتي

 - ١ - ١  راند جنوب إفريقي
 - ١ - ١  ين ياباني

 ٤ ١٨ - ١٨  دوالر كندي
 ١٤ ١٧ - ١٧  فرنك سويسري
 ٦ ٨ - ٨  دوالر استرالي
 ١٩ ٢٠ - ٢٠  دينار أردني

 - - - -  كرونر دنماركي
   ١٤٥ ١,٨١١ - ١,٨١١  المجموع

 

ر لمخاطر أسعا الفروعكما أن تعرض  ،١٩٨٠مقابل الدوالر األمريكي منذ نوفمبر ثابت إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي 
 العمالت محدودة. 

 

 المخاطر التشغيلية
 

 على النحو التالي: ها،تعهد بتقليلتو ، الخسائر التشغيليةتدير الفروع 
 

ذلك قبل إدراج  إتمامتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية الكامنة في كل المنتجات المادية، واألنشطة والعمليات والنظم، وضمان 
 و االضطالع بها، الخطر الكامن في هذه العملية يخضع إلجراءات تقييم كافية.منتجات وأنشطة وعمليات ونظم جديدة أ

 

 تنفيذ عملية لرصد المخاطر التشغيلية والتعرض للخسائر المادية على أساس منتظم.
 

يجية وضع وتنفيذ السياسات والعمليات واإلجراءات لتقليل و / أو السيطرة على المخاطر التشغيلية المادية. استعراض إسترات
الحد من المخاطر التنظيمية والسيطرة عليها بشكل دوري، وتعديل المخاطر التشغيلية باستخدام استراتيجيات مالئمة في 

 للمخاطر الكاملة. الفروع قابليةسياق 
 

على العمل على أساس مستمر والحد  الفروعضمان وجود مخططات طارئة ومخططات إلستمرارية األعمال لضمان قدرة 
 ائر في حال حدوث توقف األعمال الشديد واختالل أو الخسارة.من الخس

 

 

 ٥٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

 وااللتزامات المطلوبات الطارئة -٢٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   مألف دره  ألف درهم

 المطلوبات الطارئة) (أ    
  كفاالت   ١،٢٦٧،٧٢١  ١،٦٢١،٧٩٤

 اعتمادات مستندية   ٦٠،٠٠٠  ١٣٧،٢٤٠
١،٣٢٧،٧٢١  ١،٧٥٩،٠٣٤    

 

مليون  ١,٨٣٤: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ١,٨٣٨ بلغت التسهيالت المستحقة وغير المستخدمة
 درهم).

 

وجود أسس مقبولة في حال في أي وقت بشكل منفرد زء المستحق وغير المستخدم من االلتزامات الج حق إلغاء لفروعتمتلك ا
 تتماشى مع بنود العقد االئتماني. 

 

 تحليل االستحقاق – المطلوبات الطارئة) (ب
 : الفروعفيما يلي تحليل المطلوبات الطارئة الستحقاق 

 أشهر ٣خالل  
 ٦إلى  ٣من 
 أشهر

 ١٢إلى  ٦من 
 المجموع كثر من سنةأ شهراً 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٢٠١٦      
 ١،٢٦٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١٠٤،٨٠٥ ٨٧٦،٣٣٦ كفاالت

 ٦٠،٠٠٠ - - ٨،٥٧٠ ٥١،٤٣٠ اعتمادات مستندية
 ١،٣٢٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١١٣،٣٧٥ ٩٢٧،٧٦٦ 

 

٢٠١٥      
 ١،٦٢١،٧٩٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٠٨،٩٦٧ ١،٠٣٠،٢٣٠ كفاالت

 ١٣٧،٢٤٠ - - ٢٨،٣٤٩ ١٠٨،٨٩١ اعتمادات مستندية
 ١،٧٥٩،٠٣٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٣٧،٣١٦ ١،١٣٩،١٢١ 

 

 .والقطاعاتلمناطق الجغرافية حسب ا واالحتماالتاللتزامات لتحليل  ٢١تضمن إيضاح 
 

 إعادة العرض -٢٨
ضرائب الدخل بشأن  ١٢ضى المعيار المحاسبي الدولي رقم وفق مقت آجلةسجلت اإلدارة خالل الفترة موجودات ضرائب 

 فترات سابقة.
 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية، فقد تم تعديل  ٨وبمقتضى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 تالية على البيانات المالية:قد كان للتعديالت بأثر رجعي التأثيرات الما سبق بأثر رجعي في البيانات المالية. و 

 

  ألف درهم؛ ٣,٦٩٤بقيمة  ٢٠١٥يناير  ١ى كما في اآلخر ارتفعت الموجودات 
  ألف درهم؛ ٣,٦٩٤بقيمة  ٢٠١٥يناير  ١ارتفعت األرباح المستبقاة كما في 
  ألف درهم؛ ٦,٧٤٣بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المتنهية في انخفضت صافي ضرائب الدخل 
 ألف درهم. ٦,٧٤٣بقيمة  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ح للسنة المنتهية في ارتفع صافي الرب 

 

 الموافقة على البيانات المالية -٢٩
 .٢٠١٧ مارس ٢٩تم الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة والتصريح بإصـدارها في 

 www.alkhaliji.ae :ميكنكم الإطالع على البيانات املالية اأعاله على موقعنا الإلكرتوين

اخلليجي فرن�سا �س.م. فروع دولة الإمارات العربية املتحدة - تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل والبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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•• اأبوظبي-الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  �أب��وظ��ب��ي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  �فتتحت 
�جلديدة  �لوثبة  مكتبة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
وذل����ك يف م��ن��ت��زه �ل��وث��ب��ة �ل���ع���ام، وذل����ك ���ش��م��ن �إط���ار 
و�ل��ن��ق��ل و�شركائها  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ����رة  ح��ر���س 
�لقر�ءة  م���ب���ادرة  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
�أ�شا�شاً  و�لقر�ءة  �لتثقيف  �تخاذ  على  �ملجتمع  وحتفيز 
��شتثمار  ذ�ت��ه  وبالوقت  �مل�شتد�مة،  و�لتنمية  للتطور 

مر�فق �لبلدية يف خدمة �ملجتمع.
تاأتي هذه �ملبادرة تاأكيد�ً على �لتز�م �لنظام �لبلدي يف 
�إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �ملجتمع  جت��اه  با�شرت�تيجيته  �أبوظبي 
�ملر�فق  ك��اف��ة �خل��دم��ات �حل�����ش��اري��ة يف جميع  ت��وف��ري 
على  �خت�شا�شه وحر�شاً  نطاق  �لو�قعة �شمن  �لعامة 
تنويع م�شادر �لفائدة و�إتاحة �خليار�ت �أمام �ملتعاملني 
مع �لبلديات للح�شول على كل ما يحتاجونه وت�شجيع 
�ملتاحة  �لإمكانات  و�لقر�ءة من خالل  �ملطالعة  ثقافة 
ب��امل��ك��ت��ب��ة. ك��م��ا ت���اأت���ي م��ك��ت��ب��ة �ل��وث��ب��ة �جل���دي���دة ثمرة 
للتعاون يف �مل�شروع �مل�شرتك بني بلدية مدينة �أبوظبي 
مكتبات  لإن�����ش��اء  و�لثقافة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  وهيئة 
�أجو�ء  توفر  �ملدينة  عامة ع�شرية يف خمتلف مناطق 
مثالية لإك�شاب �ملعرفة و�لعلم وتطوير �لذ�ت وق�شاء 
روؤية  وحتقيق  �ملجتمع،  لأف��ر�د  �لنافعة  �لفر�غ  �أوق��ات 
بلدية مدينة �أبوظبي بتقدمي خدمات متميزة ت�شمن 
ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لأف�����ش��ل  �حل��ي��اة  م�شتوى 
�إ�شافة  �لعامة  �لوثبة  مكتبة  وتعد  �بوظبي.  مدينة 
وو�جهة  �ب��وظ��ب��ي  مل��دي��ن��ة  �ل��ث��ق��ايف  للم�شهد  ج���دي���دة 
ثقافية جديدة للباحثني و�لد�ر�شني مبا حتتويه من 
�أب���و�ب معرفية خمتلفة  م��ن  ت�شتمل عليه  وم��ا  �أرك���ان 
�لثقافة  ج�شور  ومد  �ملعرفة  ن�شر  على  �حلر�س  توؤكد 

لأهل �ملنطقة.
�أكرث  وتقع �ملكتبة يف منتزه �لوثبة �لعام على م�شاحة 
�ملر�فق �خلدمية  �إىل  بالإ�شافة  600 مرت مربع  من 
باللغة  عنو�ناً   37739 ب�  جتهيزها  ومت  تتبعها  �لتي 
�لأطفال  كتب  من  وجمموعات  و�لإجنليزية،  �لعربية 
�ملر�جع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل����د�ر  و�ل�����ش��ب��اب وم��ن�����ش��ور�ت 
و�لدوريات بالعربية و�لإجنليزية، كما يتوفر يف �ملكتبة 
�أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �لالزمة لتقدمي �خلدمات 
باإ�شد�ر�ت  على جناح خا�س  �ملكتبة  �ملكتبية. وحتتوي 
�ملنبثقة  و�مل�شاريع  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�ملكتبة  »كلمة«، كما توفر  �إ�شد�ر�ت م�شروع  عنها مثل 
�شبكة  �إىل  �إ�شافة  بالإنرتنت  مت�شلة  كمبيوتر  �أجهزة 

لأفر�د  جم��اين  �أ�شا�س  على  خدماتها  وتقدم  ل�شلكية 
�ملجتمع و�شكان �ملنطقة وطالب �ملد�ر�س.

من  ي��وم��ي��اً  �أب��و�ب��ه��ا  تفتح  �ملكتبة  �أن  �لبلدية  و�أك����دت 
�ل��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��اً �إىل �ل��ث��ام��ن��ة م�����ش��اء م��ن �لأح����د �إىل 
�لثامنة  حتى  م�شاء  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�شاعة  وم��ن  �خلمي�س 

م�شاء يوم �ل�شبت.
من  �لتي  �ملالئمة  �لبيئة  توفري  �إىل  �ملكتبة  وت��ه��دف 
بالر�حة  �أن ي�شعر  �لباحث و�لد�ر�س  خاللها ي�شتطيع 
�ملطالعة  �إذ مت تزويد قاعة  ف��رتة وج��وده فيها  خ��الل 
بالقرب  �ملكتبة  جو�نب  على  �ملوزعة  �ملريحة  باملقاعد 

من �لأرفف ت�شهياًل للرو�د.
�جلدير بالذكر �أن �لبلدية ت�شم منظومة من �ملكتبات 
�أن  م�شرية  ل��ل��رو�د،  و��شتقطاباً  جن��اح��اً  حققت  �ل��ت��ي 
مكتبة �لباهية بلغ عدد زو�رها يف �لعام �ملا�شي 7468، 
منتزه  مكتبة  �أّم���ا  ك��ت��اب��اً،   26551 م��ن  �أك���رث  وت�شم 
ذ�تها،  �لفرتة  عن  ز�ئرين   6610 فا�شتقبلت  خليفة 

وت�شم 68457 كتاباً.
�لوثبة �جلديدة  �فتتاح مكتبة  على �ل�شعيد ذ�ته جاء 
حلقة من �شمن مبادرة ح�شارية �أطلقتها بلدية مدينة 
�أبوظبي ت�شتهدف �فتتاح �شل�شلة من �ملكتبات بالتعاون 
مع هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة يف �ملر�فق �لتابعة 
�فتتاح مكتبة متكاملة يف حديقة  �شابقاً  لها، حيث مت 
�لباهية، وكذلك �فتتاح مكتبة �أخرى يف منتزه خليفة 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا �ل��ب��ل��دي��ة يف 
ق�شة،  ق��ر�ءة  فعالية  مثل  �ل��ق��ر�ءة  لت�شجيع  حد�ئقها 

و�مل�����ش��ارك��ة يف م��ب��ادرة �أب��وظ��ب��ي ت��ق��ر�أ، وغ��ريه��ا �لكثري 
م���ن �مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �لقر�ءة 
ب�شاط  ن�شر  نحو  للبلدية  م�شعى  يف  نطاق  �أو�شع  على 
�ملعرفة ومد ج�شور �لثقافة لل�شكان ولتعزيز �خلدمات 
و�ملميز�ت �لتي تتمتع بها مر�كز �لبلدية �ل�شاعية �إىل 
توفري كل مقومات �لر�حة للمتعاملني وحتقيق روؤية 
بلدية مدينة �أبوظبي بتقدمي خدمات متميزة ت�شمن 
ل�شكان  �مل�شتد�مة  و�لبيئة  �لأف�����ش��ل  �حل��ي��اة  م�شتوى 

مدينة �أبوظبي.
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  علي  �آل  ماجد  عبد�هلل  وق��ال 
د�ر �لكتب بالإنابة يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
�إىل جعل  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  »ن�شعى يف 
�ملجتمع،  �أف����ر�د  وم��ت��اح��ة جلميع  ي��وم��ي  �ل��ق��ر�ءة فعل 
�لأطفال  �إ�شهاماً يف حتفيز  �ليوم  �ملكتبة  �فتتاح  وياأتي 
مهار�تهم، �إىل  وتطوير  لغتهم  وحت�شني  �لقر�ءة  على 
للحد�ئق  �ملجتمع  ن��ظ��رة  �مل�شاهمة يف حتويل  ج��ان��ب 
بل  فقط  و�ملنتزهات باعتبارها لي�شت مكاناً للرتفيه 
جعلت منها بيئة �شليمة وخ�شبة لزرع �لقيم و�ملفاهيم 
باأهميتها  و�ل��وع��ي  �ل���ق���ر�ءة  ق��ي��م  �إىل غر�س  �ل��ه��ادف��ة 
لدى �شريحة  وب��خ��ا���ش��ة  ي��وم��ي  ك��ف��ع��ل  ومم��ار���ش��ت��ه��ا 
�ملجتمعية  �مل��ل��ت��ق��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل  م���ن  �لأط����ف����ال 
و�لثقافية يف �ملكتبات، وهو �أ�شلوب علمي وعملي متطور 
لالنتقال بالأطفال من �لبيئة �لتقليدية للتعلم وهي 
وحمفزة تت�شم باملرح  م��ف��ت��وح��ة  ب��ي��ئ��ات  �إىل  �مل��در���ش��ة 

و�لرتفيه و�لتعلم يف �آن و�حد”.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

تتعاون د�ئرة �لآثار و�ملتاحف يف ر�أ�س �خليمة و�أكادميية 
باأهمية تر�ث  ر�أ�س �خليمة يف م�شروع جديد للتوعية 
تاريخ  على  للتعرف  �جلديد  �جليل  وت�شجيع  �لإم���ارة 
�إط��ار برنامج تعليمي جديد  ر�أ���س �خليمة. ويف  و�آث��ار 
ومبتكر، يتعلم تالميذ �أكادميية ر�أ�س �خليمة �ملهار�ت 
�آث��ار م�شتقبليني من خالل  لي�شبحو� علماء  �لالزمة 
زيارتهم موقع �جلزيرة �حلمر� �لأثري وعي�س جتربة 

�لتنقيب عن �ّلثار. 
�لتاريخية و�لثارية  ملكونات �جلزيرة �حلمر�ء  ونظر�ّ 
�ملثرية لالهتمام كوجهة �شياحية جاذبة، يتم �خ�شاعها 
و�شيانة من  ترميم  �إع��ادة  لعمليات   2015 ع��ام  منذ 
قبل م�شروع م�شرتك يعد �لأ�شخم من نوعه يف �لعامل 
ومب�����ش��ارك��ة حل��ك��وم��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة م��ن خ���الل د�ئرة 
�ملتاحف و�ّلثار ووز�رة �شوؤون �لرئا�شة �أبوظبي، ووز�رة 
حمايتها  �أج��ل  من  �أبوظبي  و�لتنمية  �لتحتية  �لبنى 
لل�شياحة  وجهة  لت�شبح  وتطويرها  عليها  و�حل��ف��اظ 

�لرت�ثية.
م�شرتكا  م�شروعا  �جلديد  �لتعليمي  �لربنامج  ويعد 
ر�أ�س  �لوطني يف  �لإم���ارة و�ملتحف  �ّلث��ار يف  بني ق�شم 
�خل��ي��م��ة ) د�ئ����رة �ّلث����ار و�مل��ت��اح��ف( و�أك��ادمي��ي��ة ر�أ�س 
�خليمة، وهو نتيجة حلو�يل عام من �لتح�شري�ت فهو 
يعترب �مل�شروع �لأول ملديرة �لتعليم �لذي عينت موؤخر� 

يف �ملتحف �لوطني، �شوربهي بهامربي.
وقالت كيت �أيري�س، مديرة �ملتحف �لوطني، لقد بد�أنا 
�أنا و�أحمد هالل، خبري �لثار يف د�ئرة �لأثار و�ملتاحف 
ب���امل���ح���ادث���ات م���ع �أك���ادمي���ي���ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف مطلع 
�ملدر�شة  ب��ني  �لعالقة  تطوير  �أم��ل  على  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
ود�ئ���رة �لآث���ار و�مل��ت��اح��ف، ولكن �أردن���ا �لن��ت��ظ��ار حلني 
�لأطفال  تعليم  باإمكانها  �لتي  �لتعليم  مديرة  تعيني 
وم�����ش��ارك��ت��ه��م جت��رب��ت��ه��م �مل��م��ت��ع��ة. وب��ال��ف��ع��ل متكنت 
وغنية  ممتعة  تثقيفية  ج��ل�����ش��ات  خ��ل��ق  م��ن  ���ش��ورب��ه��ي 
�أن  �لوطني  للمتحف  فروؤيتنا  لالأطفال.  باملعلومات 
يكون يف قلب �ملجتمع، مع �إد�رة تعليم ناب�شة باحلياة 
جتلب تاريخ ر�أ�س �خليمة �ىل �حلياة. وهذ� �مل�شروع هو 
�لربنامج  وه��ذ�  �لهدف  هذ�  لتحقيق  �لوىل  �خلطوة 
�لفريد من نوعه يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ل 
بل  فقط  �لأث��ري  �ملوقع  لزيارة  فر�شة  للطالب  يقدم 
يح�شلون على فر�شة �لتنقيب وروؤية �لآثار �حلقيقية 
وعلى �أر�س �لو�قع، كما ميكنهم �أي�شا �مل�شاركة و�لعمل 
جنبا �إىل جنب مع علماء �لآثار. وتتمثل �خلطة يف �أن 
يزور �ملوقع كل عام �شفوف خمتلفة من �أكادميية ر�أ�س 

�خليمة، حيث يتمكن �لطالب من تعلم �شيئاً جديد�ً.
�إن  ب��ه��ام��ربي:  �لآن�����ش��ة  ق��ال��ت  �مل��و���ش��وع،  غلى  وتعليقاً 
�ملدينة  يعترب  �حل���م���ر�ء  �جل���زي���رة  �لأث�����ري يف  �مل��وق��ع 
�خلليجية  �ملنطقة  يف  �لوحيدة  �لتقليدية  �ل�شاحلية 
ومن  �لأ�شلية.  مكوناتها  على  ب�شالبة  حافظت  �لتي 
و�ملهجورة  �لقدمية  �مل��ن��ازل  م��ن  جمعها  ع��ن  �مل��ع��روف 
و�مل�����ش��اج��د و�حل�����ش��ن و�ل�������ش���وق. ل��ذل��ك وم����ن خالل 
و�مل�شحوبة  للطالب  �ملخ�ش�شة  �لإر���ش��ادي��ة  �جل���ولت 
يتم  �لتي  �لأث���ار  على  �لتنقيب  و�إمكانية  مبر�شدين، 
دفنها يف مو�قع معينة لإعطاء �لتالميذ فر�شة جتربة 
�لبناء  م��و�د  با�شتخد�م  ج��د�ر  بناء  وفر�شة  �لتنقيب، 
�لطالب  يكون  �شوف  �لبد�ئية،  و�لأ�شاليب  �لتقليدية 
فكرة و��شعة عن علم �لآثار يف ر�أ�س �خليمة، و�لعنا�شر 
�حلمر�ء  ج��زي��رة  يف  �لتقليدية  �حل��ي��اة  م��ن  �ملختلفة 
وكانت  �ملنازل.  و�أن��و�ع  �لبناء  وم��و�د  �لتقليدي  و�ملبنى 
ممتازة  و�لتالميذ  �ملعلمني  م��ن  �لأول��ي��ة  �لفعل  ردود 
ولقد بادرت �ملدر�شة بالفعل باحلجز لل�شنو�ت �ملقبلة.  
�ن �جلزيرة �حلمر�ء �لقدمية �لتي يعود تاريخها �ىل 
منها  من�شاأة،   400 م��ن  تتاألف  ع�شر  �ل�شابع  �ل��ق��رن 
جد�ً ت�شم �لبيوت و�ملتاجر �لتي  قدمية  من�شاأة   150
وقلعة.  �مل�شاجد  �ىل  بالإ�شافة  �لقدمي  �ل�شوق  ت�شكل 
�ملعمارية  �لعنا�شر  وتعلم  ل��در����ش��ة  جيد  م��ك��ان  وت��ع��د 
كانت  �لتي  و�ملو�د  �لبناء  �لتقليدية، وميز�ت، وتقنيات 
ت�شتخدم يف �ملا�شي. ويعمل فريق حمرتف ي�شم 10 
�آث����ار وخ����رب�ء ت��رم��ي��م وم��ه��ن��د���ش��ني معماريني  ع��ل��م��اء 
�لتقليدية(  �مل��ع��م��اري��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  يف  )م��ت��خ�����ش�����ش��ني 
خ���ربة هيكلية  )م���ع  وم��ه��ن��د���س هيكلي  م����و�د  وخ��ب��ري 
مد�ر  ع��ل��ى  وح��رف��ي��ني  م��درب��ني  وم�����ش��رف��ني  تقليدية( 

�أحمد هالل، خبري  �لعام لتطوير هذه �ملدينة.  وقال 
�لثار، د�ئرة �لأثار و�ملتاحف، حكومة ر�أ�س �خليمة: �إن 
�لعامل بعك�س  �لأ�شخم من نوعه يف  �مل�شروع يعد  هذ� 
م��ا ي��ح��دث يف �مل�����ش��اري��ع �لث��اري��ة �لأخ����رى ف��ان جهود 
ت��ت��م ح��ال��ي��ا على  ت��ط��وي��ر منطقة �جل���زي���رة �حل���م���ر�ء 
و�لت�شجيل  �لبناء  يتم  �ملثال،  �شبيل  عدة مر�حل. على 
و�لتحليل، و�لتنقيب و�لرتميم و�حلفظ. ويتم تنفيذ 
على  للحفاظ  �لدولية  للمعايري  وفقا  �لأعمال  جميع 
وتقنيات  و�مل��ي��ز�ت  �لعنا�شر  وحتديد  �لقدمي  �لطابع 
�لبناء �لتقليدية. كما مت �إعد�د خطة رئي�شية لتن�شيط 
ويف  �لثقافية.  �لرت�ثية  لل�شياحة  وتطويرها  �جلزيرة 
كاملة  علمية  حتتية  بنية  و�شعنا  �ملا�شيني  �لعامني 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ومنهجيات  �ل��ب��ح��وث وو���ش��ع  لإج����ر�ء 
�لعمل وفقا للمعايري �لدولية. حيث يتم تنفيذ �لعمل 
�شحيح.  ب�شكل  ت�شجيلها  وي��ت��م  بعناية  خ��ط��وة  ك��ل  يف 
بدقة ومت  و�ختبارها  �لتقليدية  �مل��و�د  در����ش��ة  وق��د مت 
�لهياكل،  م�شاكل  م��ع  للتعامل  جديد  مزيج  ت�شميم 
�لتقليدية.  �لعنا�شر  على  �حلفاظ  نف�شه،  �لوقت  ويف 
كما يتم حتديث �ل�شرت�تيجيات و�ملنهجيات با�شتمر�ر 
للتن�شيق بني خمتلف خطو�ت �لبحث وحتقيق �أف�شل 

�لنتائج. 
لأول  �لعمل  �لآث����ار  علماء  ب���د�أ  لقد  ك��ي��ت:  و�ختتمت 
مرة يف ر�أ���س �خليمة يف عام 1968، ومن خالل هذ� 
علماء  من  �لقادمة  �لأجيال  �إلهام  يف  ياأملون  �مل�شروع 
�لآث��ار. رمبا يف �مل�شتقبل ، و�ح��د من ه��وؤلء �لتالميذ 

�شري�أ�س ق�شم �لآثار و�ملتاحف .
�شوف يح�شر �لتالميذ جل�شات يف جزيرة �حلمر�ء كل 

يوم حتى 9 مايو.

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح مكتبة الوثبة اجلديدة يف منتزه 
الوثبة العام بالتعاون مع هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة

تالميذ راأ�س اخليمة يبحثون يف التاريخ 

دائرة الآثار واملتاحف يف راأ�س اخليمة تطلق الربنامج التعليمي لأطفال املدار�س

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك مركز �شلطان بن ز�يد بجناح يف معر�س 
فعالياته  تنطلق  �ل��ذي   2017 للكتاب  �أبوظبي 
مايو   2 حتى  وت�شتمر  �جل���اري  �ب��ري��ل   26 ي��وم 

�ملقبل مبجموعة من ��شد�ر�ته �جلديدة.
�ملن�شوري  ع��م��ه��ي  �شعيد  م��ن�����ش��ور  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�ل�شوؤون  �إد�رة  مدير   ، �ملركز  ملدير  �لول  �لنائب 
�لثقافية و�لإعالم �إنه بتوجيهات من �شمو �ل�شيخ 
�ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س �مل���رك���ز، وم��ت��اب��ع��ة �ل�شيخ 
�لدكتور خالد بن �شلطان �آل نهيان نائب �لرئي�س 

تنفيذ مبادرة  خالل  ومن  �ملركز،  عام  مدير   –
�ملركز  �شيطرح  �لقر�ءة،  عام  ب�شان  �لدولة  رئي�س 
خالل م�شاركته يف معر�س �بوظبي للكتاب خم�شة 
�إ�شد�ر�ت جديدة لتدخل حيز �أو�شع من �إ�شد�ر�ته 

�ل�شابقة �لتي تركز على �لنوع و�ملحتوى.
بن  �شلطان  م��رك��ز  م�شاركة  �أن  �مل��ن�����ش��وري  و�أك���د 
ز�يد للثقافة و�لإعالم يف معر�س �أبوظبي للكتاب 
حتمل بعد� جديد� يف �لطرح �لأدبي و�لأكادميي. 
و�لتنويري  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي  ل�����دوره  �م����ت����د�د�ً  ومت��ث��ل 
�شمو  يرعاها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لثقافية  ور�شالته 
و�لتي ترى يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
و�ملو�طن  �لن�شان  لبناء  �أ�شا�شاً  و�لتعليم  �لثقافة 

�لقادر على حتقيق �لجناز�ت وحفظ �ملكت�شبات.
و�أ�شار �إىل �ن �ملركز �شي�شارك باإ�شد�ر�ت من بينها 
ك��ت��اب ح�����ش��ار�ت �ل�����ش��رق �ل��ق��دمي يف ذ�ك����رة كبار 
�لرحالة ، للكاتب �حمد خليل ، ورو�ية حديقة �هلل 
للكاتب طارق �حلمادي ، وكتاب �ملثقفون يف �لقرن 
 ، ر���ش��ول  حممد  ر���ش��ول  للدكتور  �لهجري  �لول 
للدكتور  �ملزعجة  و�لعلم  �ل���ش��الم  ��شئلة  وكتاب 
و�أ�شبابه  ومفهومه  �جلهاد  وكتاب   ، ق�شوم  ن�شال 
و�شروطه لالأ�شتاذ حممد علي. كما �شي�شم جناح 
�ملركز �ملجالت �لتي ي�شدرها وي�شرف عليها وهي 
جملة �لم��ار�ت �لثقافية ، وجملة �لبل، وجملة 

بيت �ل�شعر ، وجملة تر�ث.

مركز �سلطان بن زايد ي�سارك يف معر�س اأبوظبي للكتاب بعدة اإ�سدارات
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءًا يوم الحد املوافق 2017/04/30 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين 

الر�سمي. الدوام  اأثناء  املدين  التنفيذ  ق�سم  مراجعة  العرتا�س  حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.AE

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية  -  دائرة التنفيذ
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رئي�س  �خلمي�س  غ��د�  بوتني  ف��الدمي��ري  �لرو�شي  �لرئي�س  ي�شتقبل 
�لوقت  �لكرملني يف  �علن  ما  بح�شب  �آب��ي،  �شينزو  �لياباين  �ل���وزر�ء 
جزر  ح��ول  بينهما  �خل���الف  ت�شوية  �ىل  �ل��ب��ل��د�ن  فيه  ي�شعى  �ل���ذي 
تطبيق  يف  �شيتباحثان  و�آب���ي  بوتني  �ن  �لكرملني  و�و���ش��ح  ك��وري��ل. 
�لتفاقات �ملوقعة خالل زيارة �لرئي�س �لرو�شي �ىل طوكيو يف كانون 
�مل�شاكل  يف  يتباحثا  �ن  �ي�شا  �مل��ق��رر  وم��ن  �مل��ا���ش��ي.  دي�شمرب  �لأول 
�لوليات  ب��ني  �لت�شعيد  ب�����ش��اأن  وخ�شو�شا  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��دول��ي��ة 
�شريغي  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  وك��ان  �ل�شمالية.  وكوريا  �ملتحدة 
�ملا�شي  �ذ�ر مار�س   20 زي��ارة �ىل طوكيو يف  �نتقد خ��الل  لف��روف 
“ثاد”  لل�شو�ريخ  �مل�شادة  �ملتطورة  �لدرع �لمريكية  ن�شر منظومة 
يف �لرخبيل رد� على �لتهديد �لكوري �ل�شمايل معترب� �نه ينطوي 

على خماطر جدية للمنطقة.
وكان بوتني توجه �ىل �ليابان يف �و��شط كانون �لأول دي�شمرب حيث 
�نتهاء  منذ  �مل�شتمر  �حل����دودي  �خل���الف  يف  م��ط��ول  ب�شكل  تباحث 
�حل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن. وت��ع��ت��رب ج���زر ك��وري��ل �لتي 
�ل�شمال يف �شلب هذ� �خلالف �لذي يحول  �أر��شي  �ليابان  ت�شميها 
دون توقيع معاهدة �شالم منذ �كرث من �شبعني عاما بني �لبلدين. 
وك���ان �ل��ب��ل��د�ن �تفقا خ��الل زي���ارة ب��وت��ني �ىل �لرخ��ب��ي��ل على بحث 

م�شروع تنمية �قت�شادية م�شرتكا لهذه �جلزر.

قانونيا  �لثالثاء طعنا  �م�س  تركيا  �إد�ري��ة عليا يف   رف�شت حمكمة 
�ل���ش��ت��ف��ت��اء �لخ���ري ح���ول تو�شيع  �مل��ع��ار���ش��ة يف نتيجة  ب��ه  ت��ق��دم��ت 
�ل�شعب  ح��زب  و�ن��ت��ق��د  �ردوغ�����ان.  طيب  رج��ب  �لرئي�س  �شالحيات 
�لذي  لالنتخابات  �لعلى  �ملجل�س  ق��ر�ر  م��ر�ر�  �ملعار�س  �جلمهوري 
�تخذ يف �خر حلظة قبل �لفرز، بقبول بطاقات �لقرت�ع �لتي ل حتمل 
جمل�س  �ىل  بطلب  �جلمعة  ر�شميا  �حل��زب  وتقدم  �لر�شمي.  �خلتم 
�لدولة، �أعلى حمكمة �د�رية تركية، بعد فوز مع�شكر “نعم” بن�شبة 
وتقدم  �ب��ري��ل.  ني�شان   16 يف  ج��رى  �ل��ذي  �ل�شتفتاء  يف   51،4%
�ن هذ�  �إل  �ملا�شي،  �ل�شبوع  �ل�شتفتاء  نتيجة  لإلغاء  �حلزب بطلب 
�لطلب رف�س. وقال �حلزب �أن قر�ر �ملجل�س �لعلى لالنتخابات كان 
�إد�ريا . �إل �أن �ملحكمة رف�شت �لطعن باأغلبية وقالت �أنها ل ت�شتطيع 
��شد�ر قر�ر ب�شاأن قر�ر �ملجل�س �لد�رة لأنه لي�س قر�ر� �إد�ريا، بح�شب 
بوزد�غ  بكري  �لرتكي  �لعدل  وزير  و�شرح  لالأنباء.  �لنا�شول  وكالة 
�ل�شبت �أن قر�ر�ت �ملجل�س �لنتخابي ل ميكن �لطعن بها يف �ملحكمة 
�لد�شتورية �أو جمل�س �لدولة. ورد ليفنت غوك زعيم �لكتلة �لربملان 
�ىل  توجيهات  ب��اإ���ش��د�ر  ب����وزد�غ  ب��ات��ه��ام  �جل��م��ه��وري  �ل�شعب  حل��زب 
�لق�شاة قبل �تخاذهم �لقر�ر. و�شتبد�أ تركيا يف تطبيق نظام �لرئا�شة 
يلغي  و�ل��ذي   2019 �لثاين نوفمرب  ت�شرين  �بتد�ء من  �لتنفيذية 

دور رئي�س �لوزر�ء ومينح �لرئي�س �شلطة تعيني �لوزر�ء.
 

�شارك �لآلف يف ��شرت�ليا ونيوزيلند� وتايالند وتركيا وبريطانيا يف 
قد��س فجر �م�س �لثالثاء لإحياء ذكرى يوم �أنز�ك  وهو يوم �لإنز�ل 
يف جاليبويل خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، وذكرى ت�شييد خط �ل�شكك 
�حلديدية بني تايالند وبورما خالل �حلرب �لعاملية �لثانية و�مل�شمى 
�إن��ز�ل �آلف �لقو�ت من  �أن��ز�ك ذك��رى  ب�شكة حديد �مل��وت. ويحيي يوم 
�لنيوزلندي على �شبه جزيرة جاليبويل  �لع�شكري �ل�شرت�يل  �لفيلق 
ومتثل �حلملة �لع�شكرية  يف تركيا يف 25 �أبريل ني�شان عام 1915. 
�لفا�شلة �شد �لأتر�ك ذكرى مهمة لأ�شرت�ليا ونيوزيلند� �للتني �شاركتا 
جاليبويل  وكانت  خاللها.  جنودهما  من  �لكثري  وخ�شرتا  �حل��رب  يف 
�ملرة �لأوىل �لتي ت�شارك فيها قو�ت من كل من ��شرت�ليا ونيوزيلند� 
�لربيطانية.  �خل��روج من عباءة �لمرب�طورية  بعد  بلدها  ر�ية  حتت 
ومر طابور لقد�مى �ملحاربني وعائالتهم و�شط ح�شود تلوح بالأعالم 
وو�شعو� �أكاليل �لظهور عند �لن�شب �لتذكاري لقتلى �حلرب يف �شيدين 
ومدن ��شرت�لية �أخرى. ويف تركيا �شاركت وزيرة �خلارجية �لأ�شرت�لية 
جويل بي�شوب ووزيرة �لعدل �لنيوزلندية �آمي �آد�مز يف قد��س �لفجر 

يف خليج �أنز�ك ب�شبه جزيرة جاليبويل حيث و�شعو� �أكاليل �لزهور.

عوا�صم

مو�سكو

�سيدين

انقرة

املحكمة الأمريكية العليا ترف�س نزع 
ال�سرية عن تقرير برنامج التعذيب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

رف�شت �ملحكمة �لعليا للوليات �ملتحدة طعنا تقدمت به جمموعات حقوقية 
برنامج  ح��ول  �مل��رك��زي��ة  �ل�شتخبار�ت  وك��ال��ة  يدين  تقرير  ن�شر  �ج��ل  م��ن 
�لتعذيب �لذي عملت به يف �أعقاب هجمات 11 �أيلول �شبتمرب، موؤكدة �أنه 
�شيبقى �شريا. ورف�شت �ملحكمة حجج �لحتاد �لأمريكي للحريات �ملدنية 
جمل�س  يف  �ل�شتخبار�ت  جلنة  جمعته  �ل��ذي  للغاية  �ل�شري  �لتقرير  ب��اأن 
�لتي  �ل�شفافية  بناء على قو�عد  �أن يتم ن�شره  2014، يجب  �ل�شيوخ عام 
تتبعها �حل��ك��وم��ة �لأم��ريك��ي��ة. وق��ال��ت م��دي��رة م�����ش��روع �لأم���ن �ل��ق��وم��ي يف 
يف  �لكبرية  �لنك�شة  ه��ذه  من  �أم��ل  بخيبة  “ن�شعر  �شام�شي،  هينا  �لحت���اد، 
�أحد  �شفافية وحما�شبة �حلكومة. يعد �لتقرير �لكامل �شجال موؤكد� عن 
�أكرث ف�شول تاريخ �أمتنا �شو�د� ويحق للر�أي �لعام �لطالع عليه«. وبذلك، 
يف  �لفدر�لية  �ملحكمة  �أ�شدرته  �شابق  حكم  على  �لعليا  �ملحكمة  قر�ر  �أبقى 
ك�شف  تلزم  �لتي  �لقو�عد  �شمن  يندرج  ل  �لتقرير  ب��اأن  يق�شي  و��شنطن 
بع�س �ل�شجالت �حلكومية �إىل �لعلن. ونظر �لتقرير �ملوؤلف من 6700 
�شفحة ب�شكل معمق يف برنامج وكالة �ل�شتخبار�ت �ملركزية )�شي �آي �يه( 
�خلا�س بالعتقال �ل�شري وتعذيب �مل�شتبه بانتمائهم �إىل تنظيم �لقاعدة 
�مل�شتبه  ت�شليم  ويف�شل كذلك عمليات  �شبتمرب.  �أيلول   11 غد�ة هجمات 
�ل�شود�ء  �مل��و�ق��ع  ����ش��م  عليها  �ط��ل��ق  �ي��ه  �آي  �شي  ل���  تابعة  م��و�ق��ع  �إىل  بهم 
و��شتخد�م �أ�شاليب تعذيب خمالفة للقانون مثل �ليهام بالغرق للح�شول 
�لأ�شاليب  هذه  فعالية  ب�شاأن  معمقة  �أ�شئلة  كذلك  وط��رح  معلومات.  على 

�لتي منعتها لحقا �إد�رة �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق بار�ك �أوباما.

      انهيار قيا�سي يف ال�سعبية:

  دونالد ترامب: مائة يوم من املتاهة وال�سلطة...!
�سعبية ترامب تنح�سر يف نواته ال�سلبة، وهذه الخرية تقاوم التاآكل والجنراف

ماكرون ولوبن ي�ساركان يف مرا�سم تكرمي ال�سرطي �سحية اعتداء ال�سانزيليزيه 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ي�����ش��ت��ع��د فيه  �ل�����ذي  �ل���وق���ت      يف 
�ل�شبت  لعبور  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
100 يوما  �لقادم �لعتبة �لرمزية 
ي�شّجل  ي���ز�ل  ل  ف��ان��ه  �ل�شلطة،  يف 
ن�شبة تاريخية يف عدم �ل�شعبية، 42 
�لإيجابية  �لآر�ء  م��ن  فقط  باملائة 
��شتطالع  �أح���دث  ح�شب  ل�شاحله، 
ب��و���ش��ت و�ي بي  �أج���رت���ه و����ش��ن��ط��ن 
�شي نيوز.   يف حني ُيظهر ��شتطالع 
�آخر، وول �شرتيت جورنال -�ن بي 
�أكرث  ُن�شر �لح��د، نتيجة  �شي نيوز 

رد�ءة )40 باملائة(.
   �أرق������ام ����ش��ب��ح��ت م��ت��ك��ررة، حتى 
��شتطالع  ففي  مذهلة.  تظّل  و�ن 
���ش��ع��ب��ي��ة تر�مب  �ل�����ب��و���ش��ت، درج����ة 
 68( ن�����ش��ف  �ىل  ح���ت���ى  ت�����ش��ل  ل 

6 م��ن كل  �ل���ب���و�در:  ظ��ه��ور بع�س 
10 �أمريكيني يعتقدون �أن تر�مب 
�لنا�س،  م�����ش��اك��ل  م����ع  ق��ط��ي��ع��ة  يف 
 10 4 على  �أق��ل من  و�لخطر، �ن 

يعتربونه �شادقا وجدير� بالثقة.

اإنه القت�ساد يا غبي
- ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س م��ن ذل����ك، مل يتم 
�نها  �أو  �لإيجابية،  �لتد�بري  �عتماد 
لتاأكيد  �ل��ك��ايف  ب��ال��وق��ت  تتمتع  مل 
تر�مب.  ن��اخ��ب��ي  �أع����ني  يف  ن��ف�����ش��ه��ا 
وعلى �شبيل �ملثال، ناخبوه يف ولية 
فرجينيا �لغربية، ل ز�لو� يعتقدون 
�أنه �شيخلق فر�س عمل يف �لفحم. 
وب�شكل �أعم، فاإن �أغلبية كبرية من 
يوؤيدون  باملائة(   73( �لأمريكيني 
�ل�شركات  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��غ��ط  ج���ه���وده 

حتى ل تنتقل خارج �لبالد.
�لقت�شاد  ي��ل��ع��ب   ... وف��ع��ال   -     
�لروؤ�شاء،  �شعبية  يف  رئي�شيا  دور� 
مبقولته  كلينتون  بيل  لح��ظ  كما 
�ل�����ش��ه��رية �إن���ه �لق��ت�����ش��اد ي��ا غبي. 
�حلالة  على  ر����ش��ون  و�لأم��ري��ك��ان 
�ل��ر�ه��ن��ة ل��الأ���ش��ي��اء، م���ا ي���ق���ارب 8 
يعتقدون  �أم��ري��ك��ي��ني   10 ك��ل  م��ن 
�لبالد  �لق��ت�����ش��ادي يف  �ل��و���ش��ع  �أن 
م�شتقر  �أو  باملائة(،   30( يتح�شن 
�لذين  ب���ني  وم����ن  ب���امل���ائ���ة(.   49(
باملائة   83 ي��ت��ق��دم،  �ن���ه  ي��ع��ت��ق��دون 

يو�فقون على �أد�ء تر�مب.
ي���ري���دون  ت����ر�م����ب ل  ن���اخ���ب���و   -    
�أن��ه��م ك��ان��و� خمطئني.  �لع����رت�ف 
وه��ذه هي �حل��ال يف �غلب �لأحيان 
�شيا�شي  ولكن مع  �لنتخابات،  بعد 
م��ث��ري ل��ل��ج��دل، ق��د ي��ك��ون �لجت���اه 
�أكرث جتّل: �أمتنى فقط �أل �عاقب 
نف�شي يف وقت لحق لأنني منحته 
خدعني،  �شخ�شا  و�شّدقت  �شوتي، 
ق��ال��ت ج��ي��م��ي روب�����ريت، يف حديث 
�ذ�ع�����ي، وه���ي �أم��ري��ك��ي��ة م��ن ولية 
ينتابها  ب����د�أ  وج��ي��م��ي  بن�شلفانيا. 
بها  ينظر  �لتي  �لكيفية  من  �لقلق 
�لنا�س �ليها كناخبة لرت�مب، ينقل 
رئا�شته  �ع��ُت��ربت  م��ا  �إذ�  �ل�شحفي، 
ع��ن��و�ن��ا ل��ل��ف�����ش��ل، ف��ه��ي ت��خ�����ش��ى �أن 

تكون مادة لل�شخرية.
عن لونوفال اوب�سرفاتور 

الفرن�سية

لرت�مب  �شوتو�  �ل��ذي��ن  م��ن  فقط 
نادمون على قيامهم بذلك. وعلى 
�لناخبني  م��ن  باملائة   96 �لعك�س، 

يقولون �إنهم غري نادمني. 
   بعبارة �أخرى، فاإن 42 باملائة من 
�لذين يحافظون على  �لأمريكيني 
ر�أي �إيجابي يف �لرئي�س، هم �لذين 
يبقى  �ن����ه  �ل  ل�����ش��احل��ه.  ���ش��وت��و� 
ومل  �لدميقر�طيني،  م��ن  مكروها 
يفن �مل�شتقلني. �ن �شعبية تر�مب 
وهذه  �ل�شلبة،  ن��و�ت��ه  يف  تنح�شر 

�لخرية تقاوم �لتاآكل و�لجنر�ف.
�ل���ولء؟ هناك      كيف نف�ّشر ه��ذ� 

عدة عو�مل ممكنة:
���ش��خ�����ش��ي��ت��ه، حتدث  ط��ب��ي��ع��ة   -    
�أن  �إم���ا  �ل��ن��اخ��ب��ني:  ب��ني  ��شتقطابا 
هذ�  ي�����ز�ل  ول  ت���ك���ره���ه.  �أو  حت��ب��ه 
�ختبار  يف  وه����و  ح��ت��ى  ���ش��ح��ي��ح��ا، 
�ل�����ش��ل��ط��ة: مل���ا ك����ان ُي���ف���رت����س �أن���ه 
�مل��ن��اه�����س ل��ل��ن��ظ��ام، و�لذي  �مل��ر���ش��ح 

 12 �لتي حققها  باملائة(   5 فا�شل 
�ملرحلة من  �شبقوه يف نف�س  رئي�شا 
وليتهم. ون�شبة �لآر�ء �ل�شلبية 53 
باملائة �أعلى ثالث مر�ت تقريبا من 
 !12 لأ���ش��الف��ه  ب��امل��ائ��ة   19 ن�شبة 
رق���م �خ���ر ���ش��ادم: 43 ب��امل��ائ��ة من 
�أد�ء  ب�شدة  ي�شتنكرون  �لأمريكيني 

تر�مب.

باملائة فقط نادمون  2
ورغم هذ� �لكم �لهائل من �لأخبار 
�ل�شيئة، هناك رقم �خر يف ��شتطالع 
�لأبي�س،  للبيت  م�شّجع  “بو�شت” 
باملائة   2 �جل��م��ي��ع:  �ن��ت��ب��اه  ول��ف��ت 

ف�شله  فان  �مل�شتنقع،  جتفيف  يريد 
يف عيون معجبيه، لي�س �شوى حملة 
�ل�شتبل�شمنت  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ���ش��ر���ش��ة 
ولي�س  ���ش��ح��ي��ة،  �ن����ه  ل���ت���ف���ج���ريه.. 

م�شوؤول.
   - ُباع كما ل يباع �أحد. وكما ذكر، 
تر�مب  بوليتيكو،  يف  مقال  �لح��د، 
و�مل�شعوذ  �خليميائي،  م��ن  ن��وع  ه��و 
�إخفاقاته  مترير  على  د�ئما  �لقادر 

على �نها جناحات ر�ئعة:
   لقد عّرف نف�شه باأنه �لنجاح، �أيا 
ك���ان �ل���و�ق���ع، م��ن خ���الل �لتحدث 
ب�����اأع�����ل�����ى ������ش�����وت و�أط�������������ول م������دة، 
وبال�شر�ر على �أن تكون له �لكلمة 

�لأوىل و�لأخ��رية. وكانت هذه �لية 
عنه  ن��ق��ول  �أن  .. ومي��ك��ن��ن��ا  ن��اج��ع��ة 
�ل�شيا�شي  �ل���ت���اري���خ  يف  ب��ط��ل،  �أن����ه 
يف  �ملتحدة،  للوليات  و�لقت�شادي 
�ل��رتوي��ج �ل��ذ�ت��ي.. وه��ذ� �شكل من 

�أ�شكال �لنجاح.
   - �ل��ت��د�ب��ري �ل��ت��ي �ت��خ��ذه��ا حتى 
�لآن مل ُت�شعر بعد باآثارها �ل�شلبية. 
وه�����ذ� ���ش��ح��ي��ح ب�����ش��ف��ة خ��ا���ش��ة يف 
�ىل  ي�شعى  �ل��ذي  �لتقلي�س  م�شالة 
متريره من ميز�نية نظام �لرعاية 
�رتفاع، حتى  �ل�شخط يف  �ل�شحية. 
و�ن مل ي�شل �إىل �حلّد �لذي يوؤدي 
فعال  ن��رى  ولكننا  ل��ه،  �لتنكر  �إىل 

د�ع�س  تنظيم  �ىل  �نتماءه  �علن  �ل��ذي  �شريف  ك��رمي  وك��ان   .2015 مطلع 
�ي�شا  �ل�شانزيليزيه و��شاب  �لر�أ�س على جادة  �ل�شرطي بر�شا�شتني يف  قتل 

�شرطيني �آخرين، �حدهما جروحه خطرة، و�شائحة �أملانية قبل �ن يقتل.
�آخ��ر جتمعات  وم��اك��رون  لوبن  بينهم  ع��دة مر�شحني  �أل��غ��ى  ذل��ك،  ورد� على 
�نتخابية لهما وعاد مو�شوع حملة مكافحة �لرهاب �ىل �لو�جهة يف �حلملة 

�لرئا�شية قبل �لقرت�ع �لذي ينظم و�شط �جر�ء�ت �منية م�شددة.
�و  لالنق�شام  ت�شت�شلمو�  ول  للخوف،  ت�شت�شلمو�  ل  �آن���ذ�ك  م��اك��رون  وق��ال 
للرتهيب .  و�أكد ت�شميمه على حماية �لفرن�شيني. و�ذ� �نتخب يريد تعزيز 

جهاز �ل�شتخبار�ت ملحاربة �لتطرف وجتنيد ع�شرة �لف �شرطي ودركي.
�أف�شل حل. وتدعو �ي�شا  �إغ��الق �حل��دود ي�شكل  �ن  �ما مارين لوبن فاأكدت 
تهديد� حمتمال وجتريد  ي�شكلون  �نهم  يعتربون  �لذين  �لجانب  �ىل طرد 
وتعزيز  �أخ���رى  جن�شية  يحملون  ك��ان  �ذ�  �جلن�شية  م��ن  خطرين  �أ�شخا�س 

•• باري�ص-اأ ف ب:

ي�شارك �ملر�شحان للدورة �لثانية من �لنتخابات �لرئا�شية �لفرن�شي �ميانويل 
ماكرون ومارين لوبن يف مر��شم وطنية لتكرمي �ل�شرطي �لذي قتل �خلمي�س 

�ملا�شي يف �عتد�ء على جادة �ل�شانزيلزيه قبل يومني من �لدورة �لوىل.
وبعد �لهجوم �لذي وقع يف 20 ني�شان �بريل يف �جلادة �لباري�شية �ل�شهرية، 
كان رد فعل �ملر�شحني متعار�شا حيث دعا �لو�شطي �لليرب�يل �ملوؤيد لوروبا 
زعيمة  ع��ربت  فيما  للخوف”  “�ل�شت�شالم  ع��دم  �ىل  �لفرن�شيني  م��اك��رون 
�ليمني �ملتطرف عن تخوفها من وقوع �عتد�ء�ت جديدة م�شددة برناجمها 
�لمني. وح�شر �ي�شا �لرئي�س �ل�شرت�كي فرن�شو� هولند مر��شم �لتكرمي 
�ل�����ش��رط��ي ك��ز�ف��ي��ي��ه جوجليه  �ل�����ش��رط��ة يف ذك���رى  �ل��ت��ي نظمت يف م��دي��ري��ة 
منذ  فرن�شا  �لرهابية يف  �لع��ت��د�ء�ت  ملوجة  �ل239  �ل�شحية  ��شبح  �ل��ذي 

�مكانات �ل�شرطة. و�أثارت ت�شريحاتها غ�شب �ل�شرت�كيني �لفرن�شيني. وقال 
رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي برنار كازنوف �آنذ�ك �ن مارين لوبن ت�شعى بعد كل 
ماأ�شاة �ىل ��شتغاللها ل�شاحلها و�ىل �إثارة �لنق�شام. و�عترب �أي�شا على غر�ر 
�آخرين �ن �طالق �لنار ميكن �أن يوؤثر على نتيجة �لنتخابات ل�شالح مر�شحة 
�ليمني �ملتطرف. و�عترب �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أي�شا �ن �لهجوم 
�شي�شاعد على �لرجح �ملر�شحة �لأكرث حزما بالن�شبة للحدود و�لكرث حزما 

يف ما يتعلق بالأحد�ث �لخرية يف فرن�شا.
لكن �ملحللني يرون �ن �لعتد�ء مل يوؤثر جوهريا على �لت�شويت. فقد بقي 
د�ب��ي من  تاأثريه هام�شيا �ىل حد كبري بح�شب ما قال �لثنني فريديريك 
�ن  �ملو�شوع �لح��د، م�شري� �ىل  �ل��ذي �ج��رى در��شة حول هذ�  �يفوب  معهد 
لت�شويتهم.  بالن�شبة  دور�  لعب  �ن��ه  يقولون  �لفرن�شيني  م��ن  فقط   4%“
ور�أى �نه منذ 2015 قد يكون �لفرن�شيون متكنو� من �حتو�ء �طار �لتهديد 

�لإرهابي. من جهته قال �خلبري �ل�شيا�شي با�شكال بريينو �ن �ملبالغة يف تقدير 
�آثار �لعتد�ء على �لنتخابات قد يكون �أدى �ىل حتى �ىل قفزة دميوقر�طية، 

لأن �مل�شاركة كانت �أف�شل مما توقعته معاهد �ل�شتطالعات .
وت�شدر �ميانويل ماكرون نتائج �لدورة �لوىل من �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
جرت �لحد بح�شوله على %24،01 من �ل�شو�ت فيما نالت مارين لوبن 
�أي��ار مايو فيما يتوىل �لرئي�س   7 �لثانية يف  �ل��دورة  %21،30. و�شتجري 

�جلديد مهامه يف �ل�شهر نف�شه.
�بنته  �إن  �لثالثاء  �م�س  لوبان  م��اري  ج��ان  �ملتطرف  �ليميني  ق��ال  ذل��ك  �ىل 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف �جل��ول��ة �لثانية م��ن �نتخابات  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  م��اري��ن، 
�لرئا�شة �لفرن�شية يف �ل�شابع من مايو �أيار، كان عليها �أن تكون �أكرث �شر��شة 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  بالرئي�س  تقتدي  و�أن  �لأح���د  ي��وم  �لأوىل  �جل��ول��ة  خ��الل 

تر�مب.

تر�مب  ممار�شة �ل�شلطة �شيء �خر

مائة يوم وحمر�ر �شعبيته مل يرتفع �ن�شار تر�مب ل ي�شعرون بامللل

مل يتمكن من �قناع معار�شيهمن حفل �لتن�شيب �إىل متاهة ممار�شة �ل�شلطة

حتليل اخباري

ترامب كامل�سعوذ القادر دائما على مترير 
اإخفاقاتــه على انهـــا جناحـــات رائعـــة

باملائة فقط من الذين �سوتوا لرتامب نادمون   2

بطــل يف التاريـــخ ال�ســـيا�سـي 
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•• كراكا�ص-اأ ف ب:

جديدة  تظاهرة  �ىل  م���ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  للرئي�س  �ملعار�شة  دع��ت 
�ليوم �لأربعاء للمطالبة بانتخابات عامة مبكرة وهو �لهدف �لرئي�شي حلركة 

�حتجاج م�شتمرة منذ �شهر وقتل خاللها 24 �شخ�شا.
“متو�طئة  ب��ان��ه��ا  �حل��ك��وم��ة  ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ت��ه��م  وب��ع��دم��ا 
�جتاه  يف  م�شرية  �ىل  ب��ي��ز�رو  ميغيل  �ملعار�شة  عن  �لنائب  دع��ا  بالنقالب”، 
�حد�ها يف و�شط كر�كا�س لكن بدون حتديدها من �جل عدم �عطاء �ل�شلطة 
�أ�شخا�س يف غرب  ت�شتعد«. و�لثنني قتل ثالثة  �شاعة لكي   72“ �لتنفيذية 
يف  رج��الن  وقتل  و�ل�شلطات.  �لنيابة  بح�شب  ب��ج��روح  �شبعة  و�أ�شيب  �ل��ب��الد 
مدينة مرييد� و�آخر يف مدينة بارينا�س وكالهما يف غرب �لبالد مع �ن يوم 
�لتعبئة �لثنني كان �شلميا �ذ قام �آلف �لنا�شطني بقطع �لطرقات يف �لبالد 

عندما  فقط  ���ش��د�م��ات  ب�شع  و�شجلت  مبكرة.  ع��ام��ة  بانتخابات  للمطالبة 
��شتخدمت �ل�شرطة �لغاز �مل�شيل للدموع لتفريق متظاهرين كانو� ير�شقون 
عنا�شرها باحلجارة على طريق �شريع يف �لعا�شمة. وقال �لنائب من �ملعار�شة 
لوي�س فلوريدو كانت تظاهرة �شلمية من �جل �جر�ء �نتخابات عامة. �نتهى 
قمع �ل�شعب �لذي يريد �لتغيري. و�عرت�س متظاهرون �رتدو� �للون �لبي�س 
طيلة �شاعات وقوفا �و جال�شني حتت �أ�شعة �ل�شم�س �حلادة طريق فرن�شي�شكو 
يف  �لرئي�شية  �لطرق  �ىل  بالإ�شافة  كر�كا�س  �لعا�شمة  �ىل  �مل��وؤدي��ة  ف��اه��اردو 
�لبالد. وقالت �ماليا دور�ن ربة �ل�شرة �لبالغة 41 عاما لوكالة فر�ن�س بر�س 
نعرت�س �لطرق ليفهم مادورو �ن عليه �لرحيل. خالل عهده نعاين من �جلوع 
ول �جد حليبا لطفلي �لبالغ 16 �شهر� . ويف هذ� �لبلد �لغني بالنفط �لذي 
�نهار �قت�شاده مع تدهور �أ�شعار �لنفط، ��شبح من �ملتعذر �يجاد مو�د غذ�ئية 
و�أدوية. و�أظهر ��شتطالع للر�أي �جر�ه فينيبارومرتو �ن �شبعة فنزويليني من 

رويز  يوروين  �ملتظاهر  وق��ال  م��ادورو.  �لرئي�س  برحيل  يرغبون  ع�شرة  �أ�شل 
�لبالغ من �لعمر 26 عاما لقد جئت لأنني تعبت قبل �ن يروي معاناته “لقد 
قمت بجولة على �كرث من 20 �شيدلية ل�شر�ء م�شاد للحيويات. �آمل يف �ن 
��شرب�نز�  و�ن�شمت  �نتخابات.  �ج��ر�ء  على  �حل�شول  من  �لأق��ل  على  نتمكن 
كاد�فيد وليونور برييز، �لر�هبتان �لكولومبيتان �لبالغتان من �لعمر 83 و 
79 عاما على �لتو�يل، �ىل �لتحرك. وقالت برييز �نه خالل عقود مرت يف 
فنزويال مل ��شهد �بد� مثل هذ� �ل�شيء، فيما و�شلت خالل فرتة حكم برييز 
خيمينيز �لتي كانت حقبة �شعبة جد�، لكن كان ميكن �يجاد مو�د غذ�ئية وعمل 
يف �إ�شارة �ىل �آخر ديكتاتورية يف فنزويال يف �شنو�ت �خلم�شينيات. من جهته، 
“ل قمع بعد  �لقدم توما�س رينكون على ح�شابه على تويرت  قال لعب كرة 
وعرب لعبون �آخرون مثل �شالومون روندون و�د�لربتو بينار�ند� عن  �لن”. 
“�أملهم” ودعو� �ىل بلد حر ويكون يف �شالم . وبعد �شهر تقريبا من �لتظاهر�ت، 

ت�شافيز  �لر�حل هوغو  �لرئي�س  ��شارة �ىل  ت�شافيز )يف  يو��شل معار�شو نهج 
1999-2013( �ل�شغط من �أجل �جر�ء �نتخابات عامة مبكرة قبل �نتهاء 
منذ 1 ني�شان �بريل �وقعت  ولية مادورو يف كانون �لأول دي�شمرب 2018. 
23 قتيال، و�شهدت �لتجمعات مو�جهات بني متظاهرين  موجة �لتظاهر�ت 
�عمال  ور�ء  بالوقوف  �لتهامات  و�ملعار�شة  وتتبادل �حلكومة  �لمن.  وقو�ت 
�لعنف هذه �لتي �وقف خاللها �أكرث من 600 �شخ�س بح�شب منظمة بورو 
بينال غري �حلكومية. ووعد نائب رئي�س �لربملان، �ملوؤ�ش�شة �لوحيدة �خلا�شعة 
“فنزويال تنتف�س �شد �لديكتاتورية  ل�شيطرة �ملعار�شة، فريدي غيفار� بان 
“�ريد  م��ادورو يف حديث تلفزيوين �لح��د  . وق��ال  ن�شت�شلم  �لقمع. لن  رغ��م 
�نتخابات �لن” لكن يف ��شارة �ىل �لنتخابات �لقليمية �لتي كان يفرت�س �ن 
تنظم يف كانون �لأول دي�شمرب �ملا�شي و�رجئت �ىل �جل غري م�شمى و�لبلدية 

�ملرتقبة هذه �ل�شنة.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
عملية  حم���ور  �شكلت  �ن  ب��ع��د      
و�لوليات  �ل�����ش��ني  ب��ني  ذر�ع  يل 
�مل���ت���ح���دة، ه����ا �ن ق�����ش��ي��ة �ل�����درع 
تتحول  �لأم���ري���ك���ي  �ل�����ش��اروخ��ي 
�إىل ملف حارق من ملفات  �أي�شا 
�لكورية  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ل��ت��ا���ش��ع م��ن مايو،  �جل��ن��وب��ي��ة يف 
�لوفر  �مل��ر���ش��ح��ون  ��شتيالء  �إث���ر 
�لأزرق  ل��ل��ب��ي��ت  �ل�����ش��ب��اق  يف  ح��ظ��ا 
�إل���ي���زي���ه  �و  �لأب����ي���������س  )�ل���ب���ي���ت 
ك�����وري�����ا �جل����ن����وب����ي����ة( ع���ل���ى ه���ذ� 
يجعلهم  �ل��ذي  �ل�شاخن  �لنقا�س 

يتاأرجحون. 
لن�شر  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت  م���از�ل���ت     
�ل�شني  ت���ز�ل  م�����ش��ت��م��رة، ول  ث���اد 
جديد  ت���ه���دي���د  و�ي  غ���ا����ش���ب���ة، 
م���ن ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة مي��ك��ن �ن 
بالكامل.  �لأور�ق  خ��ل��ط  ُي��ع��ي��د 
مون  �لو�شط  ي�شار  مر�شح  وك��ان 
ج���اي-�ي���ن، ق��د ق���ال ���ش��ر�ح��ة يف 
كوريا  و����ش��ل��ت  �إذ�  �أب���ري���ل:   11
تقوم  ك��اأن  ��شتفز�ز�تها  �ل�شمالية 
ومو��شلة  �شاد�س،  ن��ووي  باختبار 
ت��ط��وي��ر ق��در�ت��ه��ا �ل���ن���ووي���ة، فان 
ن�شر ثاد �شيكون �مر� ل مفر منه. 
ل  �ل�شائدة،  �ل��ت��وت��ر�ت  �شوء  ويف 

ميكن ��شتبعاد هذ� �ل�شيناريو.
   ه�����ذ� �مل���ح���ام���ي �ل�������ش���اب���ق، 64 
عاما، هو �بعد ما يكون عن دعاة 
م��و�ج��ه��ة ت�شاعد  ف��ف��ي  �حل����رب. 
�مل����خ����اط����ر و�مل�����وق�����ف �ل����ع����دو�ين 
لأم���ري���ك���ا ت���ر�م���ب، �ع��ت��م��د مون 
وبر�غماتيا  خم��ت��ل��ف��ا  م���وق���ف���ا 
ب��خ�����ش��و���س ث����اد، ورغ����م �ن���ه كان 
 ،2016 �أع��ل��ن يف يوليو ع��ام  ق��د 
ع���ن ن�شب  �لإع������الن  ع��ن��دم��ا مت 
ث���اد يف ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة، رف�شه 
�أن تكون  ل��ه��ذه �خل��ط��وة، وط��ل��ب 
من  مر�جعة  حم��ور  �مل�شاألة  ه��ذه 
�ل�شفر، �ل �نه منذ ذلك �لوقت، 
�ملعد�ت،  بع�س  و��شنطن  �شحنت 
وت��ن��ام��ى �ل��ت��ه��دي��د �ل�����ش��م��ايل، مع 
بيونغ  بقيام  كبري  �حتمال  وج��ود 
�شو�ريخ  �أو  ن��ووي��ة  بتجربة  يانع 

بالي�شتية يف �لأيام �ملقبلة.

ثاد، مظلة جيدة؟
   �ل����ي����وم، ي����اأم����ل �مل���ر����ش���ح م����ون، 

كاأول  ل���وت،  وتظهر جمموعة      
وكان  بكني.  م�شّوب  يف  موؤ�ش�شة 
ه�����ذ� ت�����ش��اي��ب��ول �ل���ك���ب���ري جممع 
�شركات بالكورية ، قد �رتكب خطاأ 
كبري�، من وجهة نظر بكني، مبا 
�نه وفر �لأر�س �لتي �شُيقام عليها 
جمموعة  ت���ط���ّور  �إن  ث����اد.  ن��ظ��ام 
لوت يف �ل�شوق �ل�شينية يجب �أن 
ينتهي ، كتبت �ل�شحيفة �ليومية 
�ل��ن��ظ��ام��ي��ة ج��ل��وب��ال ت��امي��ز �لعام 
�مل��ا���ش��ي. وق���د �غ��ل��ق��ت ل���وت 80 

موقعا يف جميع �أنحاء �ل�شني.

ملعب جولف
وز�رة  �إىل  ل����وت  ب���اع���ت  ف��ق��د      
ملعبا  �جلنوبية  �لكورية  �ل��دف��اع 
م�شاحته  تبلغ  �شخما  للجولف 
حي  يف  م���رب���ع  م���رت  �أل�����ف   300
�شيونغجو )و�شط-�شرق �لبالد( ، 
يف �إ�شارة �ىل �أّن �حلكومة �حلالية 
برئا�شة هو�نغ كيو �أهن، ت�شتعجل 
ر�شميا  �شلمت  وق��د  �ل����درع،  ن�شر 
مكلفة  ق���وة  �ىل  �مل���وق���ع  م��ف��ات��ي��ح 
و�جلي�س  �لم��ري��ك��ي  �جلي�س  م��ن 

�لكوري �جلنوبي.
�ل���ك���وري���ني      و�م���������ام �جل�����ن�����ود 
يوما  ث���الث���ني  �لآن  �جل��ن��وب��ي��ني 
عمليات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  لإج��������ر�ء 

�ملر�قبة و�لتدقيق �لبيئي.
 و�أك�����د ه���و�ن���غ ك��ي��و �أه�����ن، ونائب 
بن�س،  مايك  �لم��ريك��ي  �لرئي�س 
�أّن �لنظام �شيتم ن�شره خالل هذه 

�ل�شنة.
   ورغم ��شتعجال �شيول، فانه من 
�ملرجح �أن تتخذ �لوليات �ملتحدة 
�لن�شر  بتاأخري  ��شرت�تيجيا  قر�ر� 
�ملقرر لثاد، كتب �ملحرر �ل�شيا�شي 
كوريا  �أعمدة  على  جو  جيوجن  نا 

تاميز.
�لتاأجيل     وتعترب و��شنطن هذ� 
مع  �لتوتر  حدة  لتخفيف  و�شيلة 
لإثبات  �ل���وق���ت  وم��ن��ح��ه��ا  ب��ك��ني، 
مع  �مل�����ش��ك��ل��ة  �إد�رة  يف  ���ش��دق��ه��ا 
نظام  �أن  يتطلب  وه��ذ�  �ل�شمال. 
�شاروخا  ي�����ش��ت��ّل  ل  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ 
ُيدّمر  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �خ��ت��ب��ار�  �أو 
ويخطف  �ل�������ش���غ���رية،  �جل����ه����ود 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  ك��ره��ي��ن��ة 

�لكورية �جلنوبية.
عن ليبريا�سيون الفرن�سية

�لر�أي،  ��شتطالعات  يف  �ملت�شدر 
�لنهائي  �لقر�ر  يعود  �أن  يف  ياأمل 
�إىل  �لدفاعية  �ل��درع  لن�شب هذه 

�لإد�رة �ملقبلة..
 وتتويجا لنقا�س عام لن �لعديد 
�أهمية  يف  ي�شككون  �خل���رب�ء  م��ن 
م���ث���ل ه������ذه �مل���ظ���ل���ة �ل���دف���اع���ي���ة، 
حمدودة،  فعالية  ث��اد  ومينحون 
�إن مل تكن �شفر�، يف حال هجوم 
�ل�شمال باملدفعية على �شيول ذ�ت 
و�لو�قعة  ن�شمة،  مليون   25 �ل��� 
ع��ل��ى ب��ع��د �أرب��ع��ني ك��ي��ل��وم��رت� عن 

للتجارة  كوري����ا  معه��د  �أج��ر�ه��ا 
من  ب��امل��ائ��ة   66 �أّن  و�ل�����ش��ن��اع��ة، 
كورية  وجم��م��وع��ة  ���ش��رك��ة   218
يف �ل�������ش���ني ت����ع����اين م�����ن وط������اأة 
وت�شعر  �أن�����ش��ط��ت��ه��ا،  يف  �ل��ت��ب��اط��وؤ 
بالآثار �ل�شلبية للمن���اخ �ل�شيا�شي 

�ملتوتر.
�لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  ب��ي��ن��ه��ا،  م���ن   
و�شناعة  �ل��ت��ف�����ش��ي��ل،  جت�����ارة  يف 
�ل�����������ش�����ي�����ار�ت، وه���������ذه �لأخ���������رية 
لنري�ن  ع��ر���ش��ة  �لأك��ث��������������������ر  ه���ي 

�لعقوبات.

�شوى  لي�شت  ث��اد   ... �ل�شمالية. 
�لق�شية  ع���ل���ى  ل����ل����رد  ط���ري���ق���ة 
�ل�شمالية،  �ل���ك���وري���ة  �ل���ن���ووي���ة 
يذّكر  دفاعية،  لأغ��ر����س  و���ش��الح 

مون.
    مناف�شه يف ��شتطالعات �لر�ي، 
درج������ة،   180 ب���ان���ع���ط���اف  ق������ام 
ورمبا يف م�شعى لفتكاك ��شو�ت 

�لناخبني �ملحافظني.
�أهن  �لأع��م��ال  ورج���ل  فالطبيب   
���ش��ي��ول ����ش���و، ك����ان ق���د ط���ال���ب يف 
يوليو بتنظيم ��شتفتاء، معترب� �أّن 

�مل��ن��ط��ق��ة �مل��ن��زوع��ة �ل�����ش��الح، كما 
ت�شّمى خطاأ.

و�إقالة  م��ار���س،  منت�شف  منذ      
�لرئي�شة بارك جيون هاي، يتوىل 
�لوزر�ء،  رئي�س  �لرئا�شة،  مقاليد 
وي��ث��ري ع��دي��دون م�شالة ف���ر�غ يف 
وباتخاذ  ب��ال��ب��الد  ي�شر  �ل�شلطة 
ق���ر�ر ع��ق��الين وح��ك��ي��م يف حلظة 

متوترة.
��شتخد�م  م�����ون  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ول   
دبلوما�شية  “ورقة  ك�  �ل��درع  ن�شر 
�لكورية  �ل��ن��ووي��ة  �لق�شية  حل��ل 

لوت يف مرمى النار
    �ن بكني غا�شبة من روؤي��ة ثاد 
تنت�شب يف �شبه �جلزيرة، وتخ�شى 
�ل�������ر�د�ر  ن��ظ�����������������ام  ُي�����ش��������������ت��خ��دم  �أن 
�أن�شطتها  ل��ر���ش��د  ه�����������ذ�،  �ل��ق��وي 

�لع�شكرية.
م��ن و�شول  ف��رتة طويلة  وق��ب��ل   
تدخلت  �ل���������ش����اروخ����ي،  �ل���������درع 
�مليد�ن  على  �ل�شينية  �حل��ك��وم��ة 
�ل�شركات  ل�����ش��رب  �لق��ت�����ش��ادي 

�لكورية �جلنوبية.
در��ش�ة  ���ش��ي��ول،  يف  و�أب��������رزت،      

�مل�شلحة  �إدخ��ال ثاد ل ي�شاهم يف 
ولكنه غري  �لوطنية يف جمملها، 

جلده. 
وقال فريقه موؤخر� لي�س �شروريا 
�حل�����اق �ل�������ش���رر ب��ال��ع��الق��ات مع 
�لقر�ر،  بتغيري  �ملتحدة  �لوليات 
�ن ثاد قد و�شلت، و�شط  يف حني 
�لكامري�ت،  و�أم����ام  ك��ب��رية  �شجة 
�جلنوبية  �ل���ك���وري���ة  ل���الأر�����ش���ي 
�إىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  م����ار�����س..  يف 
�����ش���ت���خ���د�م �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة حلل 

�مل�شاكل مع �ل�شني. 

خياران يت�سارعان على اإيقاع طبول احلرب

كوريا اجلنوبية: الدرع ال�ساروخي ورقة انتخابية...!
ت�ستخدم ال�سني ال�سالح القت�سادي لتحقيق هدف �سيا�سي يف كوريا اجلنوبية

مون �لرب�غماتية لنزع �لفتيل هل يوؤجل �لمريكان موعد ن�شر �لدرع �ل�شاروخي

�أهن �شيول �شو �نعطاف 180 درجة

ل للدرع �ل�شاروخي �لمريكي تر�شانة �ل�شمال ترهق �جلنوب

�ل�شني  �ل�شالح �لقت�شادي لتحقيق هدف �شيا�شي

اأبرز املر�سحني للفوز يدعو اىل التاأجيل وا�ستخدام الدرع كورقة دبلوما�سية حلل الق�سية النووية الكورية ال�سمالية

م��ون يرف��س  مناف��س 
ن�س�ر  ع��ن  ال��رتاج��ع 
ال�ساروخية  ال���درع 
تفاديا لإحل�اق ال�س��رر 
بالعالقات مع وا�سنطن

تتخ�ذ  اأن  املرج�ح  من 
الوليات املتحدة قرارا 
بتاأخي��ر  ا�س�رتاتيجيا 
لتخفيف  ال�درع  ن�س��ر 
التوت���ر م���ع ال�س��ني

بكني غا�سبة من روؤية ثاد يف �سبه اجلزيرة 
وتخ�سى اأن ُي�ستخدم لر�سد اأن�سطتها الع�سكرية

 ي�سكك اخلرباء يف فاعلية هذه املظلة الدفاعية 
يف حـــال هجــوم ال�ســمال باملدفعيــة على �سـيول
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عربي ودويل

جمل�س امن قومي
�لقيادي  دع��ا  �ل�شياق،  ه��ذ�      ويف 
ب��ح��رك��ة ن�����د�ء ت���ون�������س، م���اه���ر بن 
�لباجي  �لتون�شي  �لرئي�س  �شياء، 
جل�شة  ع��ق��د  �إىل  �ل�شب�شي،  ق��ائ��د 
�لقومي  �لأم������ن  مل��ج��ل�����س  ع��اج��ل��ة 
حلماية  �لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ 
�ل����وط����ن. و�ع����ت����رب ب����ن ����ش���ي���اء يف 
�شفحته  ع���ل���ى  ن�����ش��ره��ا  ت���دوي���ن���ة 
�لر�شمية بفا�شبوك، �أن �أمن تون�س 

�لقومي �أ�شبح مهدد�.
�أدعو  ب��ن �شياء ح��رف��ي��ا:      وق���ال 
�شرورة  �ىل  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
�لأمن  ملجل�س  عاجلة  جل�شة  عقد 
�لالزمة  �لتد�بري  و�تخاذ  �لقومي 
حلماية �ل��وط��ن ف��الأم��ر خ��رج عن 
�لقومي  و�لمن  و�لقانون،  �ملنطق 
����ش��ح��ى م���ه���دد�، و�لم�����ر مل يعد 
�نتظار  �و  �لتاأخري  مزيد  يحتمل 
تعجب،  ل  �و  ت���اأت���ي  ل  ق���د  ح��ل��ول 
مفعول  حت����ت  ت������ز�ل  ل  وت���ون�������س 

قانون �لطو�رئ.
      م��ن جانبه هاجم �لقيادي يف 
ن��ز�ر ع��ي��اد، كل  ن��د�ء تون�س  حركة 
�لها�شمي  �ملحبة  ت��ي��ار  رئي�س  م��ن 
�حلامدي، و�لرئي�س �ملوؤقت �ل�شابق 

حممد من�شف �ملرزوقي.
�لها�شمي   : ع���ي���اد  ن�����ز�ر  وق�����ال     
�حل����ام����دي و�مل���ن�������ش���ف �مل����رزوق����ي 
وج���ه���ة  حت�����وي�����ل  �ىل  ي���������ش����ع����ون 
�لح���ت���ج���اج���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة �ىل 

�ملطلقة  م�شاندتها  ع��ن  م�شرتك، 
د�عية  �ل�شلمي،  �ل�شبابي  للحر�ك 
متكاملة  روؤي��ة  ر�شم  �ىل  �حلكومة 

لدفع عجلة �لتنمية �ل�شاملة.
    و�أهابت، يف �لبيان ذ�ت��ه، ب�شباب 
�جلهة �لتم�شك ب�شلمية �لحتجاج، 
بحر�كهم  �ل��ن��اأي  �ىل  �ياهم  د�عية 
عن كل توظيف مهما كانت �أ�شبابه 

�أو �لطر�ف �لد�عية �ليه.

يف احلكومة واملعار�سة معا
    و�ل���الف���ت، �ن���ه وق���ع �أك����رث من 
�لوحدة  ح��ك��وم��ة  م��ك��ون��ات  ن�����ش��ف 
�مل�شاند  �لبيان  ه��ذ�  على  �لوطنية 
لعملية  وبالتحديد  لالحتجاجات 

غلق طريق مطماطة -�لكامور.
�لبيان  �ملوقعني على      فمن بني 
�لنه�شة،  ح��رك��ة  م���ن  ك���ل  مم��ث��ل��ي 
و�لحتاد �جلهوي لل�شغل، ومنظمة 
�لع������������ر�ف، و�لحت����������اد �جل���ه���وي 
�جلمهوري،  و�حل�����زب  ل��ل��ف��الح��ة، 
وثيقة  على  موقعة  �أط��ر�ف  وكلها 

قرطاج.
�ملوقعني     وللتذكري ت�شم قائمة 
على وثيقة قرطاج: حركة �لنه�شة 
وند�ء تون�س و�فاق تون�س و�ملبادرة 
و�مل���������ش����ار و�حل���������زب �جل���م���ه���وري 
�ملنظمات  وم���ن  �ل�����ش��ع��ب،  وح��رك��ة 
ومنظمة  �ل�شغل  �حت���اد  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعر�ف و�حتاد �لفالحة و�ل�شيد 

�لبحري.

�لفتنة، م�شيفا خطابات �لها�شمي 
�حل������ام������دي وم���ن�������ش���ف �مل����روق����ي 

حتري�شية وتخريبية.
    وك��ان حزب ن��د�ء تون�س قد �أكد 
يف بالغ، موقفه �لثابت يف �لوقوف 
�ل�شرعية  �مل���ط���ال���ب  ج���ان���ب  �إىل 
تطاوين  و�شباب حمافظة  لأه��ايل 
�لتنمية  يف  ب��ح��ق��ه��م  �مل���ط���ال���ب���ني 

و�لعي�س �لكرمي.
�حلكومة  �حل����رك����ة  وط���ال���ب���ت      
�ملعلنة  �لإج���ر�ء�ت  تفعيل  بت�شريع 
�ل�شياق  يف  م���ع���رّبة  �ل���غ���ر����س،  يف 
جتاه  �ل�شديد  �ن�شغالها  ع��ن  ذ�ت��ه 
�ل�شيا�شي  �ل��ت��وظ��ي��ف  حم������اولت 
�لتحركات  ل��ه��ذه  م�����ش��وؤول  �ل��غ��ري 
خطرية  م�شار�ت  نحو  وتوجيهها 
مت�س من �لوحدة �لوطنية وتعمل 

ب��ت��ق��دمي ح���زم���ة م���ن �لإج�������ر�ء�ت 
باآجال  للتنفيذ  �لقابلة  و�لقر�ر�ت 
معينة ، خالل زيارته �ملرتقبة �إىل 
�لولية �خلمي�س �لقادم، موؤكد� �أن 
�لدولة متتلك �لعزمية على جتاوز 
�لعديد من �ل�شعوبات �لجتماعية 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة �ل���ت���ي ي��ع��ي�����ش��ه��ا و 

يو�جهها �ل�شباب �لتون�شي.
    وقد طالب عدد من �جلمعيات 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�لح�����ز�ب 
باإيجاد  �حلكومة  تطاوين،  بجهة 
�ل�شباب  ل��ت�����ش��غ��ي��ل  ع��اج��ل��ة  ح��ل��ول 
�ملعطل عن �لعمل وو�شع حد حلالة 
�لحتقان �لتي تعي�شها �جلهة منذ 
�أكرث من �شهر للمطالبة بالت�شغيل 

و�لتنمية.
    و�أع��رب��ت ه��ذه �ملكونات، يف بيان 

منطقة  �إىل  �مل��ع��ت�����ش��م  �ل�������ش���ب���اب 
ت�شعيدية  خ���ط���وة  يف  �ل����ك����ام����ور 
�شيار�ت و�شاحنات  �إىل منع  تهدف 
�ملنت�شبة  �ل��ب��رتول��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 

ب�شحر�ء �جلهة من �لعبور.
    وجاءت هذه �خلطوة بعد مرور 
عليها  �ملتفق  �لهدنة  على  �أ���ش��ب��وع 
و�ملحتجني  �حلكومة  ممثلي  ب��ني 
�إث����ر زي����ارة وزي����ر �ل��ت��ك��وي��ن �ملهني 
ملطالب  و����ش��ت��م��اع��ه  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل 

�ملعت�شمني من �أبناء �ملحافظة.
�لبو�بة  �لكامور  ب��و�ب��ة  وتعترب      
بو�بة  ب���ع���د  ل��ل�����ش��ح��ر�ء  �ل���ث���ان���ي���ة 
����ش���ح���ر�وي  ك���م���ب���وت يف ط����ري����ق 
بال�شحر�ء  قاب�س  يربط حمافظة 
دون  خد��س  بني   - مطماطة  عرب 
�ملرور بتطاوين وت�شتعمله �شركات 

بو�شوح على �إ�شعاف �شلطة �لدولة 
وت�شويه  �لفو�شى  لإث���ارة  كمدخل 

�لتحركات �لجتماعية.

يف انتظار ال�ساهد
تن�شيقية  �ع���ل���ن���ت  م���ي���د�ن���ي���ا،      
�عت�شام تطاوين تربوؤها من دعوة 
�أح��د �لط��ر�ف باجلهة �ىل تنفيذ 

��شر�ب عام يوم �خلمي�س �لقادم.
   و�عتربت �لتن�شيقية �أن �لطرف 
�إىل �ل����ش���ر�ب، و�لذي  دع���ا  �ل���ذي 
مل ت����ذك����ر �����ش���م���ه، ي��ع��ت��م��د ذل���ك 
�أي  �أن  �نتهازية، معتربة  لأغر��س 
��شر�ب يف �جلهة �شيعرقل م�شرية 

�لتحركات.
    وك��ان��ت حم��اف��ظ��ة ت��ط��اوي��ن قد 
���ش��ه��دت �لأح�����د خ����روج �مل���ئ���ات من 

فقد�ن �لثقة يف �لدولة.
    و�أك���د �ل�شاهد ���ش��رورة �خلروج 
من خطابات �لت�شاوؤم و جلد �لذ�ت، 
�ل�شيا�شي  ب��اخل��ط��اب  و�لرت����ق����اء 
�إىل  ت��رت��ق��ي  ه��ام��ة  م��و����ش��ي��ع  �إىل 
�ملو�طن  يعي�شها  �لتي  �لإ�شكاليات 
�ل���ت���ون�������ش���ي م����ن ت�����ش��غ��ي��ل وغ����الء 
�حللول  �إي��ج��اد  وحم��اول��ة  معي�شة 
�ملالئمة لها بت�شافر كافة �جلهود 

، وفق تعبريه.
�إن �قت�شاد �لبالد �شيبد�أ      وق��ال 
بدعم  �لعام  هذ�  عافيته  با�شتعادة 
من �نتعا�س قطاع �ل�شياحة وعودة 
�شنو�ت  �شت  بعد  �لف�شفاط  �إن��ت��اج 

من منو بطيء.
تطاوين،  يف  �ل���و����ش���ع  وح������ول     
�لتون�شية  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وع���د 

�لبرتول بانتظام.
�حلكومة  رئ��ي�����س  �أن  وي���ذك���ر       
م�شحوبا  �شيوؤدي  �ل�شاهد  يو�شف 
�إىل  ع���م���ل  زي��������ارة  وز�ري  ب����وف����د 
�لقادم،  �خل��م��ي�����س  ي����وم  ت��ط��اوي��ن 
�إىل  يوؤديها  �لتي  �جلولة  �إط��ار  يف 
من  جملة  ع��ن  و�شيعلن  �جل��ه��ات. 
�جلدية  و�ل�����ق�����ر�ر�ت  �لج��������ر�ء�ت 

و�لو�قعية وفق تو�شيفه.

خطاب الحباط
   وق����ال رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة يو�شف 
�أدىل  �شحفي  ت�شريح  يف  �ل�شاهد 
موجة  �إن  �ل����ث����الث����اء،  �أم���������س  ب����ه 
لبع�س  �مل���ح���ب���ط���ة  �خل�����ط�����اب�����ات 
�ل�شيا�شيني و�خلرب�ء �لتي �أطلقت 
يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شاهمت  م���وؤخ���ر�، 

�لت�شغيل  مربط �لفر�س يف تون�س يف �لطريق �ىل �شحر�ء تطاوين

��شتمر�ر �لحتجاجات وخماوف من �ت�شاع د�ئرتها فر�س ح�شار على �ملن�شات �لنفطية

 نداء تون�س: جهات تعمل على اإ�سعاف �سلطة الدولة لإثارة الفو�سى وت�سويه التحركات الجتماعية 
 يف خطوة ت�سعيدية منع �سيارات و�ساحنات ال�سركات البرتولية املنت�سبة ب�سحراء اجلهة من العبور

مع ا�ستمرار الحتجاجات و�سبح ات�ساع رقعتها:

تون�س: املطالبة بعقد اجتماع ملجل�س الأمن القومي...!

اأغلب مكونات حكومة الوحدة 
الوطنية ت�ساند الحتجاجات...!

اخلمي�س رئي�س احلكومة يف حمافظة 
تطاويــن فــــي م�ســـعى لنـــزع الفتيـــل

ال�س��اهد يته��م �س��يا�س��يني 
وخرباء ب�سرب الثقة يف الدولة 

�سحراء  يف  املنت�سبة  النفطيـــة  املن�ســـــاآت  على  ح�سار 
املنطقة.

التون�سية يو�سف      وينتظر و�ستول رئي�س احلكومـــة 
يف  املحافظـــــــة  اىل  املقبــــــل  اخلمي�س  ال�ســـــــــاهد 
احللول  مــن  حزمة  وتــقــدمي  الفتيل  لنــــــزع  م�سعى 

لالإ�سكالت املطروحة وال�ستجابة ملطالب املحتجني.
واملنظمات واجلمعيات  الأحزاب     يف الثناء، توا�سل 
الهلية حتديد مواقفها مما تعي�سه البالد من تطورات 
اقت�سادي  وبانهيار  الأهلي  �سلمها  جديا  تهدد  باتتا 

�سامل.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

من  اأكــر  يف  الجتماعية  الحتجاجات  تتوا�سل      
تطاويـن  حمافظـــــة  وخ�سو�سا  تون�سية  حمافظة 
ب�سرب  ت�سعيدا  التحركــــــات  �ســــــهدت  حيث  جنوبا 

�ل�شاهد يف دور رجل �ملطافئ

قرا�سنة رو�س »ا�ستهدفوا حملة ماكرون« 
•• باري�ص-اأ ف ب:

ماكرون  �ميانويل  �لفرن�شي  �لرئا�شة  ملر�شح  �ل�شيا�شية  �حلملة  تعر�شت 
تقرير  بح�شب  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  �ل��رو���س  �لقر��شنة  م��ن  ع��دد  م��ن  لهجوم 
جمموعة  تقرير  يف  وج���اء  �ل��ث��الث��اء.  �ملعلوماتية  �م��ن  يف  بحث  ملجموعة 
بعدد  �ملرتبطة  �شتورم  بون  �أن جماعة  �ليابان  �لتي مقرها  مايكرو  تريند 
من �لهجمات �ملعلوماتية يف �لغرب، ��شتخدمت تقنية في�شنغ ملحاولة �شرقة 
بيانات �شخ�شية من ماكرون و�أع�شاء حملته �إىل �لأمام. ويعتقد �أن “بون 
�شتورم” �ملعروفة كذلك با�شم “�يه بي تي 28” كانت ور�ء هجمات �ل�شيف 
�ف�شال  بهدف  �لم��ريك��ي��ة  �لدميوقر�طية  �لوطنية  �للجنة  على  �ملا�شي 
�حلملة �لنتخابية للمر�شحة �لدميوقر�طية هيالري كلينتون �إىل �لبيت 
�لبي�س. وي�شتبه بعالقة هذه �ملجموعة باجهزة �لمن �لرو�شية، و�عتربت 
�لتي  �ليمينية مارين لوبن  �ملر�شحة  مو�شكو موؤيد� قويا ملناف�شة ماكرون 
�لتقت �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني يف زيارة مفاجئة �إىل مو�شكو قبل 
�لفرن�شية.  �أي تدخل يف �لنتخابات  �لنتخابات. لكن رو�شيا نفت �لثنني 
وقال �ملتحدث با�شم �لكرملني دميرتي بي�شكوف �أية جمموعات؟ من �أين 
�لتي مل تثبت  و��شنطن  �تهامات  ت�شبه  و�أ�شاف هذه  ملاذ� رو�شيا؟.  ياأتون؟ 

حتى �ليوم.

تاأييد ال�ستقالل ل يزال حمدودا يف ا�سكتلندا 
•• ادنربه-اأ ف بك

ك�شف ��شتطالع للر�أي ن�شر �لثالثاء �ن دعم �ل�شتقالل ل يز�ل حم��دود� يف 
��شكتلند� قبل �شهر ون�شف �ل�شهر من موعد �لنتخابات �لت�شريعية �ملبكرة يف 
بريطانيا �لتي �شيتم خاللها تناول �ملو�شوع ب�شكل مكثف. وبح�شب �ل�شتطالع 
�لذي �جر�ه معهد كنتار، �شيوؤيد %37 فقط من �ل�شكتلنديني �ل�شتقالل يف 
حال جرى ��شتفتاء جديد حول �ملو�شوع غد�. يف �ملقابل، فان %55 من �ل�شكان 
�ل�شتطالع  بح�شب  م��رتددي��ن،   8% ي��ز�ل  ل  بينما  �ل�شتقالل  �شريف�شون 
�بريل  �ذ�ر مار�س و11 ني�شان   29 1060 �شخ�شا و�ج��ري بني  �لذي �شمل 
بعد �ن تقدمت حكومة ��شكتلند� بطلب لتنظيم �ل�شتفتاء من بريطانيا. ومع 
�ن لندن مل ترف�س �لطلب ر�شميا �ل �نها �عتربت �ن �لوقت غري موؤ�ت فهي 
بريطانيا من  خ��روج  ح��ول  بروك�شل  �ملعقدة مع  �ملفاو�شات  ب��د�أت عامني من 
�لحتاد �لأوروبي. و�شوت �لناخبون �ل�شكتلنديون يف 2014 �شد �ل�شتقالل 
 62( بكثافة  �ل�شكتلنديون  �لناخبون  �أي��د  �ذ  �ملعطيات  غ��ري  بريك�شت  لكن 
باملئة( بقاء �ململكة �ملتحدة يف �لحتاد �لأوروبي. وك�شف �ل�شتطالع �ن عر�س 
�لقوميني تنظيم ��شتفتاء جديد حول �ل�شتقالل بني خريف 2018 وربيع 
%26 من �لذين �شملهم بينما يرى %46 �نه من  2019 ل يوؤيده �شوى 

�لف�شل عدم �جر�ء �ي ��شتفتاء جديد.

اخلرطوم تتهم جنوب ال�سودان بدعم املتمردين �سدها لإطالة اأمد احلرب 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�ت��ه��م ج��ه��از �لأم����ن و�مل��خ��اب��ر�ت �ل�����ش��ود�ين ح��ك��وم��ة ج��ن��وب �ل�����ش��ود�ن باجر�ء 
جلنوب  متاخمتني  منطقتني  يف  �خلرطوم  يحاربون  متمردين  مع  حمادثات 

�ل�شود�ن، وذلك بهدف �طالة �أمد �حلرب هناك.
دينق  تعبان  ونائبه  �شلفا كري  �ل�شود�ن  رئي�س جنوب  �ن  بيان  وق��ال �جلهاز يف 
�ل�شعبية يف  �ملا�شي مع �حلركة  �ل�شبوع  �جتماعات  وق��ادة من �جلي�س عقدو� 
�شمال �ل�شود�ن �لتي تقاتل حكومة �خلرطوم يف جنوب كردفان و�لنيل �لزرق.

�ل�شود�ن”،  يف  �حل���رب  �م��د  لإط��ال��ة  ت�شعى  �لج��ت��م��اع��ات  “هذه  �لبيان  وت��اب��ع 
م�شيفا �ن جنوب �ل�شود�ن م�شتمر يف دعم و�يو�ء حركة �لتمرد �ل�شود�نية.

و�أ�شار �جلهاز �يل �نه ��شتمر�ر� لهذه �ل�شيا�شة عقد كري ودينق �جتماعات مكثفة 
مع �حلركة �ل�شعبية-�شمال �متدت من �لأربعاء وحتى �ل�شبت.

و�أ�شاف نحن نحذر حكومة جنوب �ل�شود�ن ونطالبها بالتوقف عن �لتدخل يف 
�شوؤون �ل�شود�ن.

وقارن �لبيان �شيا�شة جنوب �ل�شود�ن هذه مع �مل�شاعد�ت �لن�شانية �لتي تقدمها 
�خلرطوم ملئات �لف �لالجئني من جنوب �ل�شود�ن هربا من �حلرب و�ملجاعة 

يف بلدهم.

وقال �لبيان “يف �لوقت �لذي فتح فيه �ل�شود�ن حدوده ملو�طني جنوب �ل�شود�ن، 
ترد حكومة جنوب �ل�شود�ن با�شت�شافة �ملتمردين �ل�شود�نيني«.

زيارته  خ��الل  لل�شود�ن  تاكيد�ت  ق��دم  دينق  �ن  �شود�نيون  م�شوؤولون  وي��ق��ول 
�لذين يحاربون  �ملتمردين  باأن جوبا �شتطرد  �أيلول �شبتمرب  �ىل �خلرطوم يف 
�ل�شود�ن من �أر��شيها. ويت�شبب �مل�شلحون على طريف �حلدود بني �لبلدين يف 

تعكري �لعالقات بينهم .
و�نف�شل جنوب �ل�شود�ن عن �ل�شود�ن يف عام 2011 مبوجب �تفاق �شالم �أنهى 

حربا �هلية �متدت �ثنني وع�شرين عاما بينهم.
�حلدود  على  ين�شطون  �ل��ذي��ن  �ملتمردين  بدعم  �لت��ه��ام��ات  �لبلد�ن  ويتبادل 

بينهما.
و�ندلعت منذ دي�شمرب 2013 يف جنوب �ل�شود�ن �أحدث دولة يف �لعامل حرب 

�هلية ت�شببت مبقتل ع�شر�ت �للف وفر�ر 2،5 مليون �شخ�س من منازلهم.
ت�شت�شيف  �خل��رط��وم  ف��ان  �لالجئني  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  �لمم  مفو�شية  ووف��ق 
�يل  �شود�نيني  �جل��ن��وب  تدفق  وز�د  ���ش��ود�ين.  جنوب  �ل��ف  وثمانني  ثالثمائة 
�ل�شود�ن بعد �ن �علنت دولتهم �ملجاعة يف بع�س �جز�ئها. ويف �آذ�ر مار�س �ملا�شي 
مو�طني  من  �لف  �يل  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  لنقل  �ن�شانيا  ممر�  �ل�شود�ن  فتح 

جنوب �ل�شود�ن �لذين يعانون من �ملجاعة يف وليتي �لوحدة وبحر �لغز�ل.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �س. نا�شر كد�شه و�شركاوؤه
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية /

بتاريخ : 2014/11/19 �ملودعة حتت رقم : 221802  
با�ش��م:  �إيدماينز  كا�شباريفي�شيو�س

وعنو�نه:  �شتاتيبينينكو  �شت. 25، جارليفا، منطقة كاونا�س، جمهورية ليتو�نيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :      

مر�شحات )فالتر( لتنظيف هو�ء �لتربيد للمكائن؛ مر�شحات )فالتر( )�أجز�ء �آلت �أو مكائن(.
�لو�ق�عة بالفئة: ) 7 (

و�شف �لعالمة:  كلمة " MFILTER " بحروف لتينية ب�شكل فني مميز  تقع باأ�شفل مربع 
ثالثة  �ملربع  و�شط  ويف  �لي�شرى  �جلهة  من  �لأ���ش��ود  و�للون  �ليمنى  �جلهة  من  �لأزرق  باللون 

خطوط عر�شية باللون �لأ�شود من �جلهة �ليمنى و�للون �لأزرق من �جلهة �لي�شرى.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك، �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  26  اإبريل 2017 العدد 12004

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26

تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 11998 بتاريخ 2017/4/18 
�لتجاري/مطعم  بال�شم   )CN-1769289( رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

جورمي ري�شيبيز.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد خطاأ يف �لعالن بالغاء �لرخ�شة برقم �خلطاأ 

CN-1769289 و�ل�شحيح هو CN-1679029

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 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�شوؤون التجارية)ابوظبي(

فقدان جواز �شفرت
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ع����ري����ف 
، باك�شتان   ب��اه��ادور  ب��اه��ادور 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )3175701(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفرت
�مل�����دع�����و/ ز�ب�������د علي  ف���ق���د 
باك�شتان    ، حم����م����د  ت�������اج 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1802621(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�لباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
كالفي�شيال�س  �ن  /ف����ال����ريى  �مل���دع���و  ف��ق��د 
�شفره  ج��و�ز   - �جلن�شية  �لفلبني   بريموندو، 
رقم )7313081( من يجده عليه �لت�شال 

بتليفون رقم 050/5416300 

فقدان جواز �شفرت
فقد �ملدعو /مب�شر خالد 
باك�شتان    ، خ��ال��د  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4134981( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 050/1016341

فقدان جواز �شفرت
ف����ق����د �مل�����دع�����و /ن���اج���ي���م 
�بيومي ��شيول ، نيجرييا 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )8174851( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 056/5005406
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العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : املدى لتجارة الألت والدوات املو�سيقية ولوازمها - �س ذ م م  
 - �لفهيمي  حممد  عبد�لرحيم  �شريف  حممد  ملك   -  508 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�لبطني - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة : 637245  رقم 
�لتنمية �لقت�شادية  �لتجاري : 1057164 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة  بال�شجل  �لقيد 
�ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي 
ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2017/4/11  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع���اله، وذل��ك مبوجب 
مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى   2017/4/11 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل 
احل�سابات   وتدقيق  لال�ست�سارات  و�سركاه  ي�سرى  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم 
 ، �لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري - 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  �لهاتف :          فاك�س:       

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��شم �مل�شفي/ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل �مني - بردبي - �خلليج �لتجاري -،  �لهاتف 
:        فاك�س :              مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية املدى لتجارة الألت والدوات املو�سيقية 
ولوازمها - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/11 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/11 وعلى من لديه �أي �عرت��س 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   
اإعالن حكم بالن�شر
2017/12 - مدين كلي

�ملدعي : �ل�شيخ / �شعود بن خالد حميد �لقا�شمي ، �جلن�شية : �لإمار�ت - �لعنو�ن : �لإمار�ت ، ر�أ�س �خليمة ، رقم 
�لهاتف : 9710504863411+

�ىل �ملدعي عليه : حممد عمر�ن ملك �ح�شان �هلل ، �جلن�شية : باك�شتان ، �لعنو�ن : �لإمار�ت -ر�أ�س �خليمة - �لنخيل 
دبي نت كافية ، بناية جامبو ، رقم �لهاتف : 9710503712099+   ،  �شركة  مطعم �ملدين - ذ م م ،  �جلن�شية : باك�شتان 

، �لعنو�ن : �لإمار�ت -ر�أ�س �خليمة - �لنخيل دبي نت كافية ، بناية جامبو ،  رقم �لهاتف : 9710503712099+  
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/04/16  �حلكم �لتايل: 

�لثانية  �ملدعي عليها  �ملدعي عليه �لول ممثل ومدير  ��شم  �ل��و�رد يف  �مل��ادي  : 1- ت�شحيح �خلطاأ  �ملحكمة  حكمت 
�لو�رد خطاأ يف حكم �ملحكم و�شحيفة �لدعوى با�شم حممد عمر�ن مالك �ح�شان �هلل لي�شبح ��شمه �ل�شحيح حممد 

عمر�ن ملك �ح�شان �هلل ملك 
2-�لت�شديق علي حكم �لتحكيم رقم 9/2014 �ل�شادر بتاريخ 2016/3/10 عن مركز ر�أ�س �خليمة للتوفيق و�لتحكيم 

�لتجاري و�لزمت �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�شاء هذ� �مليعاد دون �لطعن 

على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه
رئي�س ق�شم الت�شجيل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 يف الدعوى رقم )2016/4717( جتاري جزئي - ال�شارقة  

يعلن �خلبري يون�س علي �ملال و�ملعني من قبل حمكمة �ل�شارقة �لحتادية 
�لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2016/4717 جتاري جزئي 

�ملدعي : بنك دبي �ل�شالمي 
�ملدعي عليه : ح�شن عي�شى عبا�س علي �ملازمي 

�ل�شيد/ ح�شن عي�شى عبا�س علي �ملازمي حل�شور �جتماع �خلربة و�ملقرر عقده 
يوم �لثنني �ملو�فق 2017/5/8 يف متام �ل�شاعة �خلام�شة ع�شر� مبقر �خلبري 
، �شارع �ملدينة �جلامعية ، مبنى عيادة  �لكائن يف : �ل�شارقة ، منطقة مويلح 
عنهما  ينوب  �و من  �ل�شخ�شية  ب�شفتيهما  وذلك   ، رقم 202  مكتب   ، �ك�ش�س 

بتوكيل ر�شمي  -  لال�شتفا�شر يرجى �لت�شال على �لرقم : 050-1663444 

اإعـــــالن ح�شور اجتمـــــــاع 
خربة م�شرفية 
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 الدعوى 2017/66  جتاري كلي

�شد �ملدعي عليهم  : نافوجت كاور زوجة �شاتفيندير �شينخ / �شاتفيندر �شينغ جيان �شينغ مقار 
�شينغ / �شيجما �نرتبر�ي�شز ميدل �ي�شت - �س ذ م م  

�ملقامة من : بنك �لفجرية �لوطني. 
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي �لبتد�ئية حتت رقم  2017/66  جتاري كلي 
�نه مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون  ، وحيث 
�لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س �عمال �خلربة �مام �ملحاكم ، ندعوكم حل�شور �جتماع خربة  
يوم  وذل��ك  �دن��اه  �ملو�شح  �لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد  و�ل��ذي  قانونا  ميثلكم  من  �و 
كافة  �ح�شار  منكم  ويرجى    ، 11 ظهر�   :  30 �ل�شاعة  2017/5/2  يف مت��ام  �ملو�فق  �لثالثاء  
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، مدخل 

رقم 8 ، �لطابق �لر�بع  - هاتف : 2527888-04 � فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

 اجتماع خربة
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  انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2588   

�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1-جولدن �شيفياليزي�شن لل�شفر و�ل�شياحة - �س ذ م م

2-بركيت عزيزي بركيت - )جمهول حمل �لقامة (
ينذر  �ملنذر �ملنذر �ليه ويف حال عدم �ل�شد�د لقيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة 
بح�شب عقد �لإيجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق تبد�أ يف 2017/1/1 حيث �ن  
عقد �ليجار جدد من تلقاء نف�شه ملدة �يجارية جديدة ،  ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن وذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز 

ف�س �ملنازغات �ليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2589   

�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / 1-توربوك تك لالعمال �لكهروميكانكيه - �س ذ م م 

2-جو�س فازها بيلي لونابان ناز  - )جمهول حمل �لقامة (
ينذر  �ملنذر �ملنذر �ليه ويف حال عدم �ل�شد�د لقيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة 
بح�شب عقد �لإيجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق تبد�أ يف 2017/2/1 حيث �ن  
عقد �ليجار جدد من تلقاء نف�شه ملدة �يجارية جديدة ،  ومبهلة مدتها )30( 
يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن وذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت �ملتبعة لدى مركز 

ف�س �ملنازغات �ليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2587   

�ملنذر : �ل�شويب للعقار�ت ذ م م   
�ملنذر �ليه / بومبي تيكنيكل ورك - �س ذ م م  

)جمهول حمل �لقامة (
ينذر  �ملنذر �ملنذر �ليه ويف حال عدم �ل�شد�د لقيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة 
بح�شب عقد �لإيجار لوجود فرتة بدون ��شتحقاق  حيث  مرت�شده يف ذمتها 
تاريخ  م��ن  ي��وم��ا  ، ومبهلة مدتها )30(  ���ش��رف  ب���دون  �لي��ج��ار  �شيك  ل��رج��وع 
�ملنازغات  �ملتبعة لدى مركز ف�س  ن�شر هذ� �لع��الن وذلك ح�شب �لج��ر�ء�ت 

�ليجارية - ننذركم بالخالء وت�شليمنا �ملاأجور. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن 

�ملرجع : 735
�لإمار�ت    - بالهو�س  عبد�هلل  ح�شن  عبدول  ح�شن  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �ل�شركة )كافترييا 
�ل�شيد/ حممد يو�شف مياه  �لرخ�شة رقم )719897( وذلك �ىل  �لز�وية( مبوجب  ركن 
ميدر علي - بنغالدي�س �جلن�شية / يرغب بتغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية 

�ىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �عرت��س على ذلك 

عليه �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 737

�لبيع  ترغب يف  �إمار�تية  �جلن�شية   ، �شعد حممد  �منه  �ل�شيدة/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة : كافترييا �ل�شاهي - مبوجب رخ�شة 

رقم : 625951 ، وذلك �ىل �ل�شيد/ �شديق توين كاد�فات بن حمي �لدين ، هندي �جلن�شية 
تعديالت �خرى : تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات. 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 736

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ منى عبد�لهادي ع�شر�ن حجازي - م�شرية  �جلن�شية ترغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �لطرف �لثاين : �حمد حممد �شالح 
حممد �شريف �ل�شيباين - �إمار�تي �جلن�شية ، يف �لرخ�شة �مل�شماة / مركز �لمل لال�شت�شار�ت 

�لرتبوية - و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )618350( 
موؤ�ش�شة  �ىل  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغري   : �خرى  تغيري�ت 

فردية. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 

�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 734

�إمار�تي   ، �ملن�شوري  مو�شى  عبد�هلل  عي�شى  �حمد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �لتجارية 
�مل�شماة / د�ر �ل�شالة خلدمات تنظيف �ملباين ، رخ�شة رقم : 735654 وذلك �ىل �ل�شيد/ 

حممد ر�شاء �لكرمي �شبوز حاجي نور �لب�شار - بنغالدي�س �جلن�شية
 تعديالت �خرى : مت تغري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : دبليو بي بي ايه - �س ذ م م   
�لعنو�ن :مكتب ملك نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية - مر�شى دبي - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  رقم �لرخ�شة : 682220 - رقم �لقيد بال�شجل 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  1108577 مبوجب   : �لتجاري 
وذلك  �أع���اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�ملوثق   2017/4/10 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2017/4/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل 
   04-2389722: فاك�س   04-  2389721  : �لهاتف   - �لعنز   ه��ور   - دي��رة   - �ل�شعايل 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : نريين للتجارة - �س ذ م م    
�لعنو�ن : مكتب خا�س ملك - ند �ل�شبا - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  
رقم �لرخ�شة : 692507 - رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1119268  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  �أع��اله، وذل��ك مبوجب  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها 
وعلى من   2017/4/10 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق   2017/4/10
للتدقيق  اجلــريودي  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه 
واملحا�سبة  �لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز  
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-2389722: فاك�س   04-  2389721  : �لهاتف   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز  - �لهاتف : 
2389721 -04  فاك�س :2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية دبليو بي بي ايه - �س 
ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/10 و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/4/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة 
�أعاله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم 
من  يوماً  �لثبوتية وذلك خالل )45(  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

��شم �مل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة  
�لعنو�ن : مكتب رقم 204 - ملك عبد�هلل �ل�شعايل - ديرة - هور �لعنز - �لهاتف : 
2389721 -04 فاك�س :2389722-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
 بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  نريين للتجارة - �س ذ م م
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/10 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ 2017/4/10 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12004 بتاريخ 2017/4/26   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/2615   

�ملخطرة : �شابرين خليفة نا�شر عبد�هلل �ملن�شوري - �إمار�تية �جلن�شية 
�ملخطر �ليه : حمد �شامل �شيف مع�شد �خلربياين �لنعيمي - �إمار�تي �جلن�شية / عن 

نف�شه وب�شفته �شاحب ومدير حلوى وقهوة 
�شبق للمخطر �ليه �ن �أقرت�س مبلغ وقدره 350.000 درهم )ثالثمائة وخم�شون �لف 
درهم من �ملخطرة( وقد حل موعد ��شتحقاقهم وقد �ندرته �ملخطرة ب�شرعة �شد�دهم 
مبوجب �لنذ�ر رقم 2017/1/56501 خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلمه لهذ� �لنذ�ر 
، وحيث �نه مل ي�شتلم �ملخطر �ليه �لنذ�ر مما حد� باملخطرة �ىل �إخطاره عن طريق 
�ملبلغ �ملقدر 350.000 درهم )ثالثمائة وخم�شون �لف درهم من  �لن�شر ب�شرعة �شد�د 
�ملخطرة( خالل خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شت�شطر �ملخطرة لتخاذ 

كافة �لطرق �لقانونية �لتي حتمي  لها حقها حال وم�شتقبال.   
  الكاتب العدل
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 يف الدعوى رقم 2016/5158 جتاري كلي- ال�شارقة 

�قام �ملدعي/ �لبنك �لتجاري �لدويل - �س م ع - دعو�ه �عاله �مام حمكمة 
 �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية �شد �ملدعي عليه / 1(  �نزو ��شتوديو �س ذ م م  - 
2( رج��اء خ��ريي ح��د�د   ونعلمكم �شدور حكم متهيدي بندب �خلبري 
�ور�ق  �لدعوى لالطالع على  �ملغازجي خبري يف  كامل  �مل�شريف جمال 
�لثالثاء  ي���وم  ، وح���دد �خل��ب��ري جل�شة خ���ربة  وم�����ش��ت��ن��د�ت��ه��ا  �ل���دع���وى 
2017/5/2 �ل�شاعة )11( �شباحا  يف مقر �لبنك �ملدعي ، مما يقت�شي 
ح�شوركم �و من ينوب عنكم قانونيا لتقدمي ما لديكم من بيانات يف 

�لدعوى �مام �خلبري �ملنتدب.  
 اخلبري امل�سريف  - جمال كامل املغازجي             

مذكرة اإعالن بالن�شر
اىل املدعي عليه 
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اعالن جمموعة  )بالن�شر(            

�ىل �ملنفذ �شدها :مركز �شكاي كري �لطبي - �س ذ م م  
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه، وذلك للز�مك 
ب�شد�د �ملبالغ �ملو�شحه به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة 

�شتتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ 
2017/1303 تنفيذ عمايل  
2017/1113 تنفيذ عمايل 
2017/1114 تنفيذ عمايل 
2017/1116 تنفيذ عمايل 

م
1
2
3
4

�جلهة طالبة �لتنفيذ   
 فيكتوريو جي �ر جوزوم �وناتي 

مارك ديني�س ميجول �رلنو 
مار��شيل نوربي لباد�ن 

جي�شيكا ماجي�شرت�دو فريديفلور   

 ر�سم التنفيذ   
  1846 درهم  
1268 درهم  
3244 درهم  

2359 درهم

 املبلغ املنفذ به   
  23799 درهم 
 15250 درهم
 43479 درهم
 30837 درهم
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�شية رقم 2017/1093  الدائرة اجلزئية الرابعة         

�ىل �ملدعى عليهما : - كارلتون لعمال �حلديد - نار�يان �لوكاروفن فيلو - هندي �جلن�شية 
حيث �ن �ملدعي : كامباين لتجارة �حلديد - �س ذ م م 

يف �لدعوى رقم 2017/1093 جزئي 
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله ويطالبك فيها : 

�لز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 112.028 درهم 
بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. 

�لز�م �ملدعي عليهما بامل�شاريف و�لر�شوم ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
 ،2016/5/3 بتاريخ   )140( رقم  قاعة  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك 
وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال 

وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
  مكتب اإدارة الدعوى 

هند عبد الرزاق الهاجري 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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 اإعالن بالن�شر 

 الدعوى رقم 2016/5998  - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 
�ىل �ملدعى عليه  : عبد�هلل علي - �جلن�شية جنوب �فريقيا 

نعلمك بان �ملدعي : ديار للتطوير - �س م ع 
يف �لدعوى رقم 2016/5998 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب 
فيها :  بالز�م �ملدعي  عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 52465.07 درهم )�ثنان وخم�شون �لف و�ربعمائة 
وخم�شة و�شتون درهما و�شبعة فل�س( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى 

متام �ل�شد�د ، وبالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
بتاريخ  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �مام  باحل�شور  مكلفون  �نكم 

2017/5/3 ، وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حترير� يف 2017/4/24.  

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
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  الإعالن بالن�شر 

�ىل �ملدعى عليه : لوؤي �حمد مز�ز - �شوري �جلن�شية 
نعلمكم بان �ملدعي / حممد موفق حممد مظهر �مل�شري - �شوري �جلن�شية - يف �لدعوى رقم 2017/1750  

�لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثالثة 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها :  �لز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 171000 درهم 
لقاء قيمة �ل�شيكني و�إل ��شر�ر �ملادية و�ملعنوية و�جل�شدية و�لجتماعية �ىل حلقت به و�لفائدة �لقانونية 

12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. 
و�لز�م �ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

مبحكمة   -  )9( -�لقاعة  رقم  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �لدعوى  �د�رة  مكتب  �أمام  ح�شوركم  يقت�شي  لذ� 
يوم  وذلك  بيانات  لديكم من  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  وذلك لالجابة   ، �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة 
�لثنني  �ملو�فق 2017/5/1 - للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم 

عن �حل�شور  �و عدم �ر�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ��شتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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 الدعوى رقم 2017/230 جتاري جزئي - حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
 �ملدعي عليه : خمبز نور �ل�شارقة �لوتوماتيكي وميثلها �ل�شيد ماجد عبد�هلل ح�شن �ملاجد
�ل�شارقة  �أم��ام حمكمة  نظر� لوجود دعوى مرفوعة �شدكم من �شركة ��شتارتا - �س م ح 
�ليها مبوجب  �مل�شار  �لدعوى  لتعيينا خبري� حما�شبيا يف  �لبتد�ئية - ونظر�  �لحتادية 
�حلكم �ل�شادر به فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلربة وذلك يوم �لثالثاء 2017/5/2 يف 
متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا مبقر مكتبنا فرييفاي للمحا�شبة و�ل�شت�شار�ت �لكائن 
بالدور �حلادي ع�شر ، برج �ل�شاملية ، رقة �لبطني - دبي ، يرجى �لطالع و�ح�شار كافة ما 

لديكم من م�شتند�ت مرتجية �ىل �للغة �لعربية و�حل�شور يف �ملوعد �ملحدد. 
 اخلبري املحا�سبي 
د. اأن�سار حممد اأحمد �سديق     
حممول : 0529900993 

اإعــــالن اإجتماع خربة بالن�شــــر
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   الدعوى رقم 2017/212 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي عليهما : 1-�شركة �يه �ن �شي للمقاولت  2-طيب عبد�لرحيم باقر 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي يف �لدعوى �أعاله و�ملرفوعة �شدكم من )�شركة 
قانونا  ميثلكم  م��ن  �أو  مكلفني  فاأنتم  وعليه   - م(  م  ذ  ���س   - �لعامة  للتجارة  �لعاملية  م�شندم 
بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/30  وذلك �ل�شاعة �لو�حدة 
م�شاء ، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - مقابل حمطة مرتو 
�خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطالت - بناية بري�شم - مكتب �أحمد �حلو�شني لتدقيق 
�ملحددين  و�مل��ك��ان  باملوعد  �حل�شور  يرجى   -  )805( رق��م  مكتب  �لثامن  �لطابق  �حل�شابات 
و�ح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �أعاله  على �ن تكون �مل�شتند�ت مرتبة ومرتجمة 
للغة �لعربية و�ح�شار �لأ�شول لالإطالع عليها.  علما باأنه يف حالة تخلفكم عن �حل�شور فان 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا
اخلبري احل�شابي 
حممد �شعيد نا�شر ال�شبلي - قيد رقم 135

 اعالن بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة
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تناف�س حافل يف �سواطئ دبي

�س�راع اخل�سبي�ة ال�سريع�ة يتج�دد اخلمي��س وال�سب�ت
�جلولتني  �شباقي  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم   
للقو�رب  �لإم����ار�ت  بطولة  م��ن  )�خلتامية(  و�ل�شاد�شة  �خلام�شة 
�ملو�شم  يف  �لبحرية  �ل�شباقات  روزن��ام��ة  �شمن  �ل�شريعة  �خل�شبية 
�لريا�شي 2016-2017 وذلك يومي غد �خلمي�س ويوم �ل�شبت 

�ملقبل يف �شو�طئ د�نة �لدنيا دبي.
وكان مقرر� �أن يقام �شباق دبي للقو�رب �خل�شبية �ل�شريعة )�جلولة 
�أن ظروف  �إل  �ملا�شي  �لأح��د  �لإم���ار�ت( يوم  �خلام�شة من بطولة 
وحالة �لبحر �جربت �للجنة  �ملنظمة على �تخاذ قر�ر �لتاجيل �إىل 
و�خلتامية ح�شب  �ل�شاد�شة  �شتقام �جلولة  فيما  يوم غد �خلمي�س 

�لربنامج �لزمني �ملعلن من قبل.  وت�شعي �للجنة �ملنظمة يف نادي 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية لإجناح �حلدث �ملرتقب بالتم�شيق 
�لعامة ل�شرطة  �لقيادة  �لنادي يف  �ل�شركاء �ل�شرت�تيجني مع  مع 
دبي وجهاز حماية �ملن�شات �حليوية و�ل�شو�حل قيادة �ل�شرب �لر�بع 
�ملالحية  دبي  مدينة  و�شلطة  بدبي  �ملدين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة 

وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم قناة دبي �لريا�شية.
�شباقا  خ��ت��ام  ميثال  و�ل��ل��ذي��ن  �ل�شباقني  يجمع  �أن  �ملنتظر   ومن 
�لريا�شي  �ملو�شم  يف  �ل�شريعة  �خل�شبية  للقو�رب  �لإم��ار�ت  بطولة 
�لريا�شة  ه���ذه  يف  �ملت�شابقني  نخبة   2017-2016 �ل��ب��ح��ري 

�ملو�شم  لبطولة  �لعام  �لرتتيب  ���ش��د�رة  على  يتناف�شون  و�للذين 
خا�شة و�ن �ل�شباقات �لأخرية �شهدت �إقبال و�شل فيه عدد �لقو�رب 

�إىل 20 قاربا.
-2016 �لإم����ار�ت  بطولة  يف  �مل�شاركة  �ل��ق��و�رب  قائمة   ويتقدم 

2017 قاربي فريق �لترب حامل �للقب يف �ملو�شم �ملا�شي وقو�رب 
 4 ورهيب   16 ورهيب   17 ورهيب   25 ورهيب  �لكويتي  �لفريق 
3 و�حلاج  م��اري��ن  و�مل�شخ�س   10 ون��ا���س   11 وره��ي��ب   7 وره��ي��ب 
مارين 45 و�حلاج مارين 15 و�لنوبي 5 و�لنوبي 6 وتوب مارين 

.14 و�مللك   19 وهياف   20 و�حلمري   18

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
بطولة  �م�������س  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
لل�شباحة  �ل���ع���ا����ش���رة  �لم����������ار�ت 
�لهمم  لأ�شحاب  �لبدنية  و�للياقة 

بنادي �جلزيرة �لثقايف �لريا�شي.
فعاليات  ���ش��م��ن  �ل��ب��ط��ول��ة  وت���اأت���ي 
ينظمه  �ل��ذي   “ �لتوحد  “�أ�شبوع 
بالتعاون  للتوحد  �لم���ار�ت  مركز 
�أبوظبي  مع غرفة جتارة و�شناعة 
مبنا�شبة �شهر �لتوحد �لعاملي �لذي 

ي�شادف �شهر �بريل من كل عام.
�أم������ل �شربي  �ل����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
للتوحد  �لم������ار�ت  م��رك��ز  م��دي��رة 
�لم���ار�ت  بطولة  �أن  لها  كلمة  يف 
�لعا�شرة لل�شباحة و�للياقة �لبدنية 
تقام  �خلا�شة  �لحتياجات  ل��ذوي 
مب�شاركة 38 مركز� ومدر�شة على 
 330 من  باأكرث  �لدولة  م�شتوى 

لعبا ولعبة من �أ�شحاب �لهمم.
ملعايل  و�لتقدير  بال�شكر  وتوجهت 
نهيان  �آل  نهيان بن مبارك  �ل�شيخ 
�لتوحد  �أ�شبوع  فعاليات  لرعايته 
مع  بالتعاون  �ملركز  ينظمها  �لتي 
�أبوظبي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
متتالية  �أع�������و�م   10 م�����د�ر  ع��ل��ى 
معاليه  ب�����ش��م��ات  �ن  �ىل  ..لف���ت���ة 
من  يقدمه  فيما  وجلية  و��شحة 
يف  مثمرة  وج��ه��ود  �ن�شانية  مل�شات 
جم���ال دع���م �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م مما 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  فر�شة  للجميع  �أت���اح 
�لعا�شر  �ل��ت��وح��د  �أ���ش��ب��وع  فعاليات 
نحن  و�ل�����ت�����ي   2017 �أب������ري������ل 

�ل�شوء  لت�شليط  �ل��ي��وم  ب�����ش��دده��ا 
عن  و�ل��ت��ع��رف  �مل�شكلة  حجم  على 

قرب على �جلهود �ملبذولة من �أجل 
�لرت��ق��اء ب��ق��در�ت ه���وؤلء� �لأطفال 

درجات  �أق�شى  �ىل  بهم  و�لو�شول 
�ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة وت���ق���دمي ك���ل �شبل 

�أع�شاء  ل��ي��ك��ون��و�  و�ل���ع���ون  �ل��دع��م 
فاعلني �شمن �لن�شيج �ملجتمعي.

رقم  �لحت���ادي  �لقانون  �أن  وقالت 
و�خل���ا����س   2006 ل�����ش��ن��ة   29

بحقوق ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
هو جت�شيد للروؤية �لثاقبة للقيادة 

ر�أ����ش���ه���ا �شاحب  �ل��ر���ش��ي��دة وع��ل��ى 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل��دول��ة حفظه �هلل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل”  “رعاه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
ت��اأك��ي��د� على �لر�دة  �ن��ه  و����ش��اف��ت 
�لفئات  ت��ل��ك  دع���م  ف��ى  �ل�شيا�شية 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلق  �ملجتمع  من 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
وطنية  ���ش��ي��ا���ش��ة  ل��ت��ب��ن��ي  م����ب����ادرة 
متكاملة لتمكني ذوي �لحتياجات 
و�ع���������ادة  �ل������دول������ة  �خل����ا�����ش����ة يف 
مما  �ل��ه��م��م  ب��اأ���ش��ح��اب  ت�شميتهم 
كان له �لثر �ليجابي �لكبري علي 
معهم  و�لعاملني  وذويهم  �أطفالنا 

يف هذ� �ملجال.
وتقدمت بال�شكر و�لتقدير جلميع 
�شركاء حملة �لتوعية �ملقامة على 
�لتوحد  ���ش��ه��ر  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 

�لعاملي.
ويف نهاية �حلفل كرم معايل �ل�شيخ 
�آل نهيان �لرعاة  نهيان بن مبارك 

لهذه �حلملة.
�أع�شاء  م���ن  ع����دد  �حل���ف���ل  ح�����ش��ر 
�لعربي  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي  �ل�����ش��ل��ك 
�لدولة  لدى  �ملعتمدين  و�لجنبي 
وعقيالت �ل�شفر�ء و�شفر�ء �لنو�يا 

�حل�شنة �ملعتمدين لدى �لدولة.

نهيان بن مبارك يفتتح بطولة الإمارات العا�سرة لل�سباحة واللياقة البدنية لأ�سحاب الهمم

�آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  ك���رم 
ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ث����اين 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي �ب���ط���ال نادي 
فريق  م����ن  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل�������ش���ارق���ة 
ع��ل��ى بطولة  �حل��ا���ش��ل  �ل���ك���ار�ت���ي���ه 
�ل��دوري �لعام ) كاتا (رج��ال وفريق 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و �حل���ا����ش���ل ع��ل��ى 16 
�أب��و ظبي  ميد�لية ملونة يف بطولة 
مل���ح���رتيف �جل��وج��ي��ت�����ش��و وذل������ك يف 
�لنادي  ن��ظ��م��ه��ا  خ��ا���ش��ة  �ح��ت��ف��ال��ي��ة 

�حلفل  ح�شر   . مبقره  �أم�س  م�شاء 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �حل�����ش��ان ن��ائ��ب رئي�س 
�أمني  وعي�شى هالل  �لد�رة  جمل�س 
�شليمان  و�مل���ه���ن���د����س  �ل���ع���ام  �ل�����ش��ر 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لهاجري 
م�شرف  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�لأل��ع��اب �ل��ف��ردي��ة و�أع�����ش��اء جمل�س 
و�لد�ري����ني  �ل��ن��ادي  وم��دي��ر  �لد�رة 
و�لفنيني و�لالعبني وكو�در �لنادي. 
�ملهند�س  �أه����دى  �حل��ف��ل  ب��د�ي��ة  ويف 

بطولة  درع  �ل���ه���اج���ري  ���ش��ل��ي��م��ان 
بن  �أح��م��د  لل�شيخ  �ل��ك��ار�ت��ي��ه  دوري 
عبد�هلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إد�رة 
ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي وعرف 
�لالعبون  حققها  �لتي  ب��الإجن��از�ت 
�أبوظبي  بطولة  ويف  رج���ال  ك��ات��ا  يف 

ملحرتيف �جلوجيت�شو  .
�آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�أثنى 
ثاين على جهود �لالعبني و�جلهاز 
فخره  ع��ن  و�أع���رب  و�لفني  �لإد�ري 

�لريا�شات  كافة  يف  �ل��ن��ادي  باأبطال 
�لد�رة  جم��ل�����س  ب���ج���ه���ود  م�����ش��ي��د� 
و�إ�شر�ف  ومبتابعة  �ل��ن��ادي  وب����اإد�رة 
�مل��ه��ن��د���س ���ش��ل��ي��م��ان �ل��ه��اج��ري على 
�للعاب  وم��ا حققته  �لأل��ع��اب  ك��اف��ة 
�لفرتة  ط���و�ل  ناجحة  م�شرية  م��ن 
لي�س  م�شرفة  وب���اإجن���از�ت  �مل��ا���ش��ي��ة 
�ل�شارقة  ولإم����ارة  ب��ل  للنادي  فقط 
�ل�شيخ  . وقام  �لإمار�تية  وللريا�شة 
�حلفل  ن��ه��اي��ة  يف  ث����اين  �آل  �أح���م���د 

وم�شاركتهم  �ل���الع���ب���ني  ب���ت���ك���رمي 
�حتفال  �لكعكة  بتقطيع  فرحتهم 
ب�����ه�����ذ� �لجن����������از لب�����ن�����اء �ل������ش�����رة 
�لكار�تيه  ري��ا���ش��ة  يف  �ل�����ش��رق��اوي��ة 

وريا�شة �جلوجيت�شو .
�شليمان  �ملهند�س  تقدم  جانبه  م��ن 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لهاجري 
م�شرف  �لثقايف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
لل�شيخ  ل��ل�����ش��ك��ر  �ل���ف���ردي���ة  �لأل����ع����اب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ث�����اين  �آل  �أح����م����د 

�ل�شارقة  ملجل�س  وتقدم  كما  �لد�رة 
�لكبري  �لدعم  على  و�ل�شكر  بالثناء 
ل���ري���ا����ش���ة �لأل�����ع�����اب �ل���ف���ردي���ة من 

ك��ار�ت��ي��ه وت��اي��ك��ون��دو و�أ���ش��ار �إىل �أن 
�ل�شارقة  جمل�س  م��ع  ت��ع��اون  ه��ن��اك 
�لريا�شي لعد�د لعب �أوملبي جاهز 

للم�شاركة يف �أوملبياد طوكيو 2020 
يف �لكار�تيه و�لتايكوندو� ورفع ��شم 

�لدولة يف هذ� �ملحفل .

كرم الفريقني يف احتفالية ح�سرها اأع�ساء جمل�س الإدارة

اأحمد اآل ثاين ي�سيد باأبطال نادي ال�سارقة الريا�سي يف 
اجلوجي�ستو والكاراتيه وباإجنازاتهم 

�لإنكليزي  �أر�شنال  لنادي  �لفرن�شي  �لفني  �ملدير  قال 
�لتخطيط  �نه م�شتمر يف  فينغر،  �أر�شني  �لقدم  لكرة 
�لذي  �لخ��ري من عقده  �ليوم  �لفريق حتى  مل�شتقبل 

ينتهي �ملو�شم �حلايل.
ت�شريحات  �شنة( يف  فينغر )67  وقال 
ل���الإع���الم���ي���ني �م�������س �ل����ث����الث����اء: �ن 
�لفريق،  ملناق�شة م�شتقبل  �لآن  �لوقت 
و�لهم  ث��ان��وي،  �أم���ر  فهو  و�شعي  �م��ا 

�لرتكيز  م��ن  ب��د  �ل��ن��ادي. ول  م�شتقبل 
على �شوق �لنتقالت .

ورد بكلمة و�حدة على ��شئلة متعلقة 
بوجود �شيء جديد حول ��شتمر�ره 
م���ع �ل���ف���ري���ق ق����ائ����اًل: ل . وك���رر 
�خ��رى يف  ��شئلة  على  رد�ً  �لجابة 

هذ� �ل�شياق.
بعد  �ل�شعد�ء  تنف�س  فينغر  وك��ان 
�لنهائية  ل��ل��م��ب��ار�ة  ف��ري��ق��ه  ت��اأه��ل 

ل���ك���اأ����س �ن����ك����ل����رت�، ب����ف����وزه �لح����د 
بعد   1-2 �شيتي  مان�ش�شرت  ع��ل��ى 

�مل��درب كان هدفاً  �ن  �لتمديد، علماً 
مل�شجعني غا�شبني طالبو� برحيله.
وي�����ش��ارع �أر����ش���ن���ال ل��ل��و���ش��ول �ىل 
للدول  �مل����وؤه����ل  �ل����ر�ب����ع  �مل����رك����ز 
�لفا�شل يف م�شابقة دوري �بطال 
�ن��ه يتعني  �أوروب����ا. وق���ال فينغر 

على �لفريق �لفوز بكل مبارياته �ملتبقية له يف �لدوري. 
وطالب �ملدرب �لفرن�شي لعبيه بالرتكيز وتقدمي كل 
�شيتي  مان�ش�شرت  على  �لفوز  �ن  م�شيفاً  عندهم،  ما 

منح �لفريق جرعة ثقة كان يحتاج �ليها.
 57 بر�شيد  �ل�شابع  �ملركز  �ر�شنال  ويحتل 
نقطة من 31 مبار�ة بفارق 7 نقاط خلف 
 32 ل��ع��ب  �ل���ذي  �ل���ر�ب���ع  �شيتي  مان�ش�شرت 

مبار�ة.
ويلعب �ر�شنال مع لي�شرت �شيتي حامل 
مبار�ة  �لرب��ع��اء يف  �ل��ي��وم  �للقب 
�لثامنة  �ملرحلة  من  موؤجلة 
يحل  �ن  قبل  و�ل��ع�����ش��ري��ن، 
�شيفا على جاره �للندين 
قمة  يف  �ل��ث��اين  توتنهام 
�مل�����رح�����ل�����ة �خل���ام�������ش���ة 

و�لثالثني.
�ملدفعجية  ومي��ل��ك 
م�������������ب�������������ار�ت�������������ني 
م���������وؤج���������ل���������ت���������ني 
م�شيفه  �م����������ام 
������ش�����اوث�����م�����ب�����ت�����ون 
و�شيفه �شندرلند 
����ش���ي���خ���و����ش���ه���م���ا يف 
مايو  �أي���ار  و16   10

�ملقبل.

�لثاين  �مل���رك���ز  م��وق��ع��ه يف  روم�����ا  ع����زز 
بي�شكار�  م�شيفه  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  ب��ف��وزه 
ختام  يف   1-4 �لأخ���ري  �مل��رك��ز  �شاحب 
�لثالثة و�لثالثني من �لدوري  �ملرحلة 

�لقدم.  لكرة  �لإيطايل 
�لهولندي  و���ش��ج��ل 

ك����������ي����������ف����������ن 
ن  ما و �شرت

لبلجيكي  � و
ر�دج������������������������������ا 
ن������اي������غ������ولن 

ي  مل�شر � و

حم��م��د ���ش��الح �ه����د�ف روم����ا، و�لليبي 
�حمد بن علي هدف بي�شكار�. و��شتعاد 
روما نغمة �لنت�شار�ت بعد �شقوطه يف 
فخ �لتعادل �مام �شيفه �تالنتا 1-1 يف 
 75 �ملرحلة �ملا�شية فرفع ر�شيده �ىل 
يوفنتو�س  خلف  نقاط   8 بفارق  نقطة 
�مل��ت�����ش��در وح���ام���ل �ل��ل��ق��ب يف �لأع�����و�م 
�خلم�شة �لأخرية، وبفارق 4 نقاط عن 
�لثانية  �لبطاقة  على  �ملبا�شر  مناف�شه 
دوري  م�شابقة  �ىل  م��ب��ا���ش��رة  �مل��وؤه��ل��ة 
�ب��ط��ال �وروب����ا �مل��و���ش��م �مل��ق��ب��ل نابويل 
�ل���ث���ال���ث �ل�����ذي ك����ان ���ش��ق��ط يف فخ 
�لتعادل �مام م�شيفه �شا�شوولو 
بي�شكار� فتجمد  �ما   .  2-2
نقطة   14 ع���ن���د  ر����ش���ي���ده 
يف �مل��رك��ز �لخ���ري وب���ات �ول 
�لدرجة  �ىل  �لهابطني 

�لثانية.

يو�جه جناح ريال مدريد ثاين �لدوري �ل�شباين لكرة 
�لقدم �لدويل �لويلزي غاريث بايل خطر �لغياب عن 
لإ�شابة  تعر�س  بعدما  �ملو�شم،  نهاية  حتى  �ملالعب 

عودته  بعد  مبا�شرة  �ل�شاق  ربلة  يف  جديدة 
�ث�����ر غ���ي���اب ف�����رتة ه����ي �لأط��������ول منذ 

قبل  �مللكي  �ل��ن��ادي  �ىل  �ن�شمامه 
4 �عو�م.

ري��ال مدريد يف بيان له:  و�علن 
�خ�����ش��اع��ن��ا لع��ب��ن��ا غاريث  ب��ع��د 

بايل لبع�س �لفحو�شات �شخ�شنا 
ل��ه ����ش��اب��ة م��ن �مل�����ش��ت��وى �ل��ث��اين يف 

ربلة �شاقه �لي�شرى .
ب��اي��ل ����ش��ط��ر �ىل ترك  وك����ان 
38 من  �ل��دق��ي��ق��ة  �مل��ل��ع��ب يف 
�لتي  �ل���ك���ال����ش���ي���ك���و  م������ب������ار�ة 
�مام  �مل��ل��ك��ي  �ل��ن��ادي  خ�شرها 
بر�شلونة  �لتقليدي  غ��رمي��ه 

�شانتياغو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى   3-2
ب���رن���اب���ي���و �لح������د �مل���ا����ش���ي، يف 

�لوقت �لذي كان فيه عائد� للتو 
من ��شابة يف �لكاحل.

ومل ي��ك�����ش��ف �ل���ن���ادي �مل��ل��ك��ي عن 
تاريخ عودة �لويلزي �ىل �ملالعب، 
بيد �ن و�شائل �لعالم �ل�شبانية 
�أعلنت  “�آ�س”  �شحيفة  بينها 
�شهر�ً.  متتد  لفرتة  �شيغيب  �نه 
وب��د� م��درب ري��ال �لفرن�شي زين 

�لدين زيد�ن متفائال بخ�شو�س �ل�شابة معربا عن 
زيد�ن  وق��ال  �لويلزي.  للجناح  �شريعة  ع��ودة  يف  �مله 
ل  ديبورتيفو  م��و�ج��ه��ة  ع�شية  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 
كورونيا يف �ملرحلة �لر�بعة و�لثالثني 
�نه م�شاب،  �ل��دوري �ملحلي:  من 
ب�شيء  ي��ت��ع��ل��ق  ل  �لم����ر  ول��ك��ن 
خ��ط��ري ون��ت��م��ن��ى �ن ي��ع��ود �ىل 
م�شيفا:   ، ب�����ش��رع��ة  ���ش��ف��وف��ن��ا 
نتمنى �ن يعود �ىل �شفوفنا قبل 
�لإ�شابة  و�شتحرم   . �ملو�شم  نهاية 
ن�شف  �ل���دور  مبار�تي  خو�س  م��ن  بايل 
�لنهائي مل�شابقة دوري �بطال �وروبا 
و�ملباريات  م��دري��د  �ت��ل��ت��ي��ك��و  �م����ام 
�ل�����ش��ت �لأخ����رية يف �ل�����دوري، يف 
بغيابه  �لتوقعات  �شحت  ح��ال 

حتى نهاية �ملو�شم.
بايل  ي���ك���ون  ق���د  �مل���ق���اب���ل،  يف 
ج�����اه�����ز� خل����و�����س �مل�����ب�����ار�ة 
�لقارية  للم�شابقة  �لنهائية 
بالده،  عا�شمة  يف  �لعريقة 
يف حال تاأهل �لنادي �مللكي.

ولعب بايل 26 مبار�ة فقط 
�هد�ف،   9 و�شجل  �ملو�شم  هذ� 
��شهر يف   3 غ��اب لنحو  ك��ان  وه��و 
نوفمرب  �لثاين  ت�شرين  بني  �لفرتة 
ب�شبب  �ملا�شيني  ف��رب�ي��ر  و���ش��ب��اط 

��شابة يف �ربطة �لكاحل.

بايل معر�س للغياب لنهاية املو�سم  �سالح يقود روما للفوز على بي�سكارافينغر يخطط مل�ستقبل اأر�سنال حتى اليوم الأخري من عقده 



األربعاء   26   إبريل    2017  م   -   العـدد  12004  
Wednesday  26  April   2017  -  Issue No   12004

19191919

الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر 
حر�س �لكرو�تي زور�ن ماميت�س مدرب فريق �لعني يف م�شتهل حديثه يف �ملوؤمتر 
�لذي  �لفوز  على  لعبيه  �إىل  �لتهنئة  تقدمي  على  للمبار�ة  �لتقييمي  �ل�شحفي 
حققوه وتاأهلهم �إىل �لدور ثمن �لنهائي من دوري �أبطال �آ�شيا موؤكد�ً �أن �لزعيم 

مل يقدم م�شتوى جيد�ً ولكنه حقق �لفوز وح�شد �لعالمة �لكاملة.
وقال: �أد�ء �لعني  يف �ملباريات �ل�شابقة كان �أف�شل �إل �أنه مل يح�شد �لفوز وهذه 
حالوة كرة �لقدم. لقد عاد �إلينا لعبون مهمون يف هذ� �للقاء بعد �شفائهم من 
عي�شى  خالد  �ملرمى  حار�س  بينهم  من  �لفارق  ي�شنعو�  �أن  و��شتطاعو�  �لإ�شابة 
�أنه  رغم  �مل�شتوى  جيدة  مبار�ة  �أدى  �لذي  �أحمد  و�إ�شماعيل  عبد�لرحمن  وعمر 
لعب وهو يعاين من �إ�شابة بالإ�شافة �إىل نزلة برد �إل �أنه ف�شل �مل�شاركة يف �ملبار�ة 

وعليه �أ�شكره بالنيابة عن �لالعبني.
وحول ر�أيه يف �أد�ء �شانع �لألعاب عمر عبد�لرحمن قال زور�ن: عمر من �أف�شل 
�لالعبني ول�شنا بحاجة للحديث عن �مكانياته حيث �أعترب فريق نادي �لعني و�أنا 
�لفريق يف حاجة  و�إمكانياته، وكل  قامته  بوجود لعب يف  �شخ�شياً حمظوظني 

للعب مب�شتوى عمر و�أ�شكر �لنادي لحتفاظه بهذ� �لالعب يف �شفوف �لفريق.
�سيد جمتبى: واجهنا فريقًا حمرتفًا وعاقبنا على عدم الحرتافية

�ملبار�ة  �لإي���ر�ين  �أ�شفهان  �آه��ن  ذوب  م��درب فريق  �شيد جمتبى ح�شيني   و�شف 
بالغريبة موؤكد�ً �أنهم لعبو� ب�شكل قوي يف �ل�شوط �لأول و�شيطرو� على جمريات 
�للعب وح�شلو� على بع�س �لفر�س ولكن لالأ�شف ��شتقبلو� هدفاً غريباً.  وقال: 
هذه هي كرة �لقدم وعندما تو�جه فريقاً حمرتفاً  كفريق �لعني �شتعاقب ب�شدة 
وتكون �شحية عندما تلعب بطريقة غري �حرت�فية ورغم ذلك لعبنا جيد�ً . كنا 
يف حاجة للتعادل يف حالة مل نحقق �لفوز ، ويف هذه �حلالة يجب �أن نحقق �لفوز 
على �لأهلي �ل�شعودي يف �جلولة �لأخرية ل�شمان �لتاأهل للدور �لثاين. �أمتنى �ن 
�أن يفعلو� يف �مل�شتقبل. وعن �شربة �جلز�ء �ل�شائعة،  يفهم �لالعبون ما عليهم 
قال: �شياع كل �لفر�س �ملتاحة وخا�شة ركلة �جلز�ء كان لها تاأثري�ً كبري�ً على 
�ملبار�ة، و�شياع �لركلة كان ذلك قر�ر �لالعب وعن �أد�ء �لالعب �إح�شان بهلو�ن، 
وجلو�س �لالعب ربيع عطايا د�ئماً على دكة �لبدلء قال: لقد لعب بهلو�ن ب�شكل 
�أد�ًء جيد�ً.  يقدم خالله  �ل��ذي مل  �لثاين  �ل�شوط  بعك�س  �لأول  �ل�شوط  جيد يف 
�لعنا�شر  قوة  �إىل  �لدكة يرجع  فاإن جلو�شه على  �لالعب عطايا  �أما بخ�شو�س 
�لأ�شا�شية. وفيما �إذ� كان يعتقد �أن وجود قا�شم حد�دي كان من �ملمكن �أن يحدث 
�لالعبون  وق��دم  ب�شكل جيد  لعب  �أج���اب: فريقنا   ، �مل��ب��ار�ة  �شارك يف  لو  �ل��ف��ارق 
جمهود�ت كبرية و�لالعب حد�دي غائب منذ ثمانية �أ�شهر ب�شبب �لإ�شابة وعدم 

م�شاركته تعود �إىل عدم تعر�شه لالإ�شابة مرة �أخرى وهذ� هو �لقر�ر �ل�شائب.
حماد.. العني يعتذر عن امل�ساركة يف البطولة العربية

لكرة  �لعني  ن��ادي  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  حماد،  عبيد  حممد  �شعادة  �متدح 
زور�ن  �لفني  للمدير  �جليدة  و�ل��ق��ر�ءة  �لفريق  لالعبي  �مل�شرف  �مل��ردود  �لقدم، 
بنتيجة  �لأر���س  خ��ارج  كبري  ف��وز  ليحققو�  ق��وي،  مناف�س  ماميت�س، يف مو�جهة 
جيدة يف ظروف �شعبة بعد �خلروج من �شباق �ملناف�شة على �لبطولت �ملحلية �إذ 

مل يتبق للفريق �شوى دوري �لأبطال ونحمد �هلل �لذي وفق �لفريق يف �لتاأهل.
وتنظيمية  فنية  جو�نب  هناك  ق��ال:  �جلديد،  �لكروي  للمو�شم  �لإع���د�د  وح��ول 
�عتذرنا  �لفني  �جلانب  مع  و�ت�شاقاً  �جلديد  للمو�شم  �لإع��د�د  بربنامج  ترتبط 
عن �مل�شاركة يف �لبطولة �لعربية، بناًء على تقرير مدرب �لفريق زور�ن ماميت�س، 
كونها ل تخدم بر�جمه �لإعد�دي للمو�شم �لكروي �جلديد، خ�شو�شاً و�أن معظم 
لعبي �لفريق يف حاجة للر�حة، قيا�شاً مب�شاركة �لأغلبية يف ��شتحقاقات �ملنتخب 
متتالية  مو��شم  ثالث  م��د�ر  على  �ملحلية  �مل�شابقات  جانب  �إىل  �لأبطال  ودوري 
�ملقبل  �ملو�شم  �أن  �إىل  بالإ�شافة  �أي�شاً  رم�شان  �شهر  �لر�حة  فرتة  �شيتخلل  كما 
�شيبد�أ مبكر�ً وكنا قد �قرتحنا �أن تبد�أ �لبطولة يف �شهر �أغ�شط�س لتخدم برنامج 
�لإعد�د للمو�شم �لكروي. و�أكمل: ر�شح �لكرو�تي زور�ن ماميت�س بع�س �لأ�شماء 
�ملطلوبة لتدعيم �شفوف �لفريق يف �ملو�شم �جلديد، ومي�شي �لعمل حالياً على 
دور  بعد  ما  ومرحلة  �جلديد  للمو�شم  وجتهيزهم  �مل�شابني  �لالعبني  ��شت�شفاء 
�ل�16 باإذن �هلل تعاىل لتحقيق �لطموحات �ملرجوة، كما قام مدير �لفريق،  مطر 
�ملكان  لختيار  �أوروب��ا  بقارة  مناطق  عدة  يف  بجولة  �ل�شهباين،  �لظاهري  عبيد 

�ملنا�شب لإقامة مع�شكر �لفريق �لإعد�دي للمو�شم �لكروي �لقادم.
�سلطان را�سد.. لغة التوقعات

�مل�شرف  �إد�رة نادي �لعني لكرة �لقدم،  توقع �شلطان ر��شد، �شركة ع�شو جمل�س 
بد�ية  ركلة  قبل  رد،  دون  �أه��د�ف  بثالثة  �لعني  فوز  �لكرة،  �أكادميية  على قطاع 
ثقتي  ولكن  �لتوقعات  بلغة  تعرتف  �لقدم ل  »ك��رة  م��وؤك��د�ً:  �شاعة،  ب�48  �ملبار�ة 
ناديهم  �شعار  جتاه  بامل�شوؤولية  و�شعورهم  �لكبرية  و�إمكانياتهم  �لعني  لعبي  يف 
�لثقة  وكذلك  �لقارية،  �ملناف�شة  يف  �لدولة  با�شم  �لأم��ر  يتعلق  عندما  خ�شو�شاً 
يف �جلهازين �لفني و�لإد�ري يف تهيئة �لظروف �ملنا�شبة لتحقيق �أف�شل �لنتائج 

منحتني �لإح�شا�س بالفوز«.
و�أردف: �شعرت باأن �لعني قادر على �لعودة بالفوز بغ�س �لنظر عن نتيجة مو�جهة 
�لفريقني �ملناف�شني، و�أعتقد �أن �لعني �أكد مقدرته على قهر كل �لظروف خالل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية خارج ود�خل �أر�شه بف�شل �ل�شخ�شية �لقوية �لتي �كت�شبها من 
يف  �لقاري  هدفه  حتقيق  للفريق  و�أمتنى  �لقارية  �ملو�جهات  يف  �لكبرية  �خل��ربة 

�ملو�شم �لكروي �حلايل.
ع�سام عبداهلل.. املرحلة ال�سعية

هناأ ع�شام عبد�هلل، �إد�ري فريق �لعني، قيادة �لنادي ولعبي �لفريق و�جلماهري 
مبنا�شبة �لتاأهل لثمن نهائي دوري �لأبطال، موؤكد�ً: »طموح �لعني د�ئماً �أكرب من 
�إظهار   �أي م�شابقة و�عتدنا من لعبي �لعني على  �لتو�جد يف مرحلة بعينها يف 
و�لظروف  �لكبرية  �لتحديات  ظ��ل  يف  �لأ���ش��ي��ل  ومعدنهم  �لقوية  �شخ�شيتهم 
�ل�شعبة، ووقت �ل�شد�ئد خ�شو�شاً عندما يرتبط �لأمر مبثيل �لدولة يف �لبطولة 

�لآ�شيوية«.
و�أو�شح �إد�ري �لعني �أن �لفريق جتاوز بفوزه على ذوب �آهن مرحلة �شعبة، فهناك 
�مل�شاركة  على  و�أ�شرو�  �لإ�شابة  �لذين حتاملو� على ظروف  �لالعبني  عدد من 
�لت�شحيات  على  جميعاً  و�أح��ي��ي��ه��م  �أح��م��د  �إ�شماعيل  مقدمتهم  ويف  �مل��ب��ار�ة  يف 
و�لفريق  �لطبي  و�لطاقم  و�لإد�ري  �لفني  �جلاهزين  و�أ�شكر  بها  قدموها  �لتي 
بال�شورة  �لفريق  جت��اه  بو�جبهم  �لقيام  على  �لبعثة  �أع�شاء  وجميع  �لإع��الم��ي 

�ملطلوبة كاًل من موقعه.
يف  نقابل  من  يهمنا  ول  �ملقبلة  مبارياتنا  يف  �لفوز  لنا  بالن�شبة  �لأه��م  و�أك��م��ل: 
مرحلة ثمن �لنهائي، لأن �لعني ل يخ�شى �أي فريق، بل �ملناف�س يدرك جيد�ً قيمة 
�لعني و�لعنا�شر �لتي ي�شمها يف �شفوفه و�أمتنى �لتوفيق للفريق لأن �لبطولة 

�ملحببة بالن�شبة لنا هي �لآ�شيوية.
وز�د: �أعتقد �أن �لنق�س �لعددي �لكبري يف �شفوف �لفريق و�ملتمثل يف غياب خم�شة 
من �لالعبني »�لدوليني« يف خط �لظهر  يوؤثر يف �أي فريق، بيد �أن ��شم وقيمة 
�لفريق  �ل�شعار و�لقريب من  �لعني ت�شاعف من م�شوؤولية كل من يرتدي هذ� 
حالياً يكاد يلم�س �أن هناك من يتحامل على �إ�شابته من �أجل �لفريق كاإ�شماعيل 
بها  يتحلى  �لتي  �لفريق  روح  وت�شتحق  عبد�لرحمن،  وخالد  عجب  جانب  �إىل 

جميع �لالعبني �لكبار و�ل�شغار �لإ�شادة و�لتقدير.
 عمر عبدالرحمن.. اأوفوا بالوعد

���ش��وؤ�ل حول  على  تعليقه  �لعني، يف  فريق  قائد  عبد�لرحمن،  �ل��دويل عمر  ق��ال 

�لوفاء بالوعد �لذي قطعه قبل �ملبار�ة و�ملتمثل يف �لعودة بالنقاط �لثالث، قال: 
�إن ثقتي يف �هلل د�ئماً كبرية وثقتي يف زمالئي لعبي �لفريق بال حدود، �إذ قطعنا 
عهد�ً على �أنف�شنا قبل �ملو�جهة على حتقيق �لفوز على �لفريق �لإير�ين، بغ�س 
�أنف�شنا  خدمة  يف  نفكر  كنا  لأننا  و�لأه��ل��ي،  بونيودكور  مبار�ة  نتيجة  عن  �لنظر 
و�حلمد هلل �لذي وفقنا يف حتقيق فوز م�شتحق، �لكل �شاهم فيه خ�شو�شاً حار�س 
مرمى �لفريق خالد عي�شى �لذي قدم مردود�ً ر�ئعاً �لأمر �لذي ل يعترب غريباً 
على حار�س متميز و�أمتنى �أن ي�شتمر يف �إظهار مردوده �لقوي خالل ��شتحقاقاتنا 

�لقادمة.
ورد�ً على �شوؤ�ل حول �شر تاأهل �لعني �لذي جاء من خارج �حلدود بعد 

�أ�شل ت�شع خارج ملعبه، قال: »�أعتقد  �أن ح�شد �شبع نقاط من 
�شعيد�ً  ل�شت  لكنني  �لنهائي  ثمن  �إىل  �لتاأهل  هو  �لأه��م  �أن 

بالنقاط �لتي خ�شرناها على ملعبنا، برغم �أننا مل نخ�شر 
�أي مبار�ة يف �مل�شابقة حتى �لآن، بيد �أنني لن �أذيع �شر�ً 

�ن قلت لكم باأن �أ�شو�أ �شعور ير�ود لعب كرة �لقدم 
هو عدم ��شتثمار �لعو�مل �ملتاحة على ملعبه. لكننا 
من  و�لتعلم  �أخطاءنا  من  �ل�شتفادة  على  �شنعمل 
�ملا�شية  مو�جهاتنا  من  بها  خرجنا  �لتي  �ل��درو���س 

و�ملحافظة  �ملنا�شب  �لوقت  يف  و�لت�شجيل  بالرتكيز 
وخارج  د�خل  �لنتائج  �أف�شل  لإح��ر�ز  �شعياً  �شباكنا  على 

ملعبنا.
�لإعالم  لو�شائل  �آهن  ذوب  قائد فريق  على حديث  وتعليقاً 

قبل  �ل��ع��ني  على  للفوز  �لدفاعية  �ل�شعف  ن��ق��اط  با�شتغالل 
�ملبار�ة، قال: »��شم �لعني و�شخ�شية �ل�شعار مينح �ملناف�شني رهبة 

�أن �لفريق جنح يف  �ملو�جهة، مع �لح��رت�م للجميع ويف �عتقادي 
توجيهات  بف�شل  �ملا�شية  �ملو�جهة  ك�شفتها  �لتي  �لثغر�ت  كل  �شد 

�ملدرب و�لتنفيذ �جليد لالعبي �لدفاع بد�ية باإ�شماعيل برغم �لإ�شابة 
ومهند وخالد عبد�لرحمن و�شامل �لعزيزي ور��شد مهري ود�وود علي 
و�ملدرب �أكد لنا خالل �لجتماع باأننا لن ن�شتقبل �أي هدف و�أحمد 

�هلل �أن �جلميع كان على قدر �لثقة وعند ح�شن �لظن.
 خالد عي�سى.. قول وفعل

�ل��ع��ني، عن  ن��ادي  �ل���دويل خالد عي�شى، ح��ار���س مرمى فريق  �أع���رب 
�لحتاد  ل��ه  منحه  �ل���ذي  �مل���ب���ار�ة«  »رج���ل  لقب  على  باحل�شول  �شعادته 

�لآ�شيوي، يف مو�جهة فريقه �أمام ذوب �آهن �أ�شفهان �لإير�ين، موؤكد�ً: �أعتقد 
�أن �جلائزة �شرف كبري بالن�شبة يل، وذلك لأنني �أنت�شب لأحد �أف�شل �أندية 
�لقارة �ملدجج بكوكبة من جنم كرة �لقدم بقيادة عموري و�إ�شماعيل وعجب 
وك��اي��و وغ��ريه��م، و�حل�����ش��ول على ج��ائ��زة �أف�����ش��ل لع��ب يف ظ��ل وج���ود تلك 

�لأ�شماء �أكرب حافز ود�فع مهم بالن�شبة يل.
ل��ول جهود  �مل��ب��ار�ة ما ك��ان ليتحقق  �أن لقب رج��ل  و�أع��ت��رب خالد عي�شى 

�ملرمى.  ح��ر����س  وم���درب  و�لإد�ري  �لفني  و�جل��ه��از  بالفريق  زم��الئ��ه 
و�شخ�شياً �لتاأهل يعني يل �لكثري  ول ميكن مقارنة نتائج �لفريق 

�لتوفيق لفريقي خالل  باأي جائزة �شخ�شية، و�أمتنى  �لقوية 
�ملر�حل �ملقبلة.

مرحلة  عن  �لعني  تاأهل  �أن  عي�شى  خالد  و�أك��د 
�ملجموعات �أمر طبيعي، حيث �عتدنا خالل 

�ل��ن�����ش��خ �ل���ث���الث �مل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى عبور 
�أن طعم  ب��ي��د  �مل��ج��م��وع��ات،  م��رح��ل��ة 
�لتاأهل يف �لن�شخة �حلالية خمتلف 
�ل�شعبة  ب��ال��ظ��روف  قيا�شاً  مت��ام��اً، 
�لتي عا�شها �لفريق يف و�لتي مل منر 
بها من قبل و�ملتمثلة يف غياب نحو 
�لإ�شابة،  ب��د�ع��ي  لع��ب��ني  �ل�شبعة 
على  �ملطلوبة  �لنتائج  حتقيق  وعدم 
معرفة  على  و�لكل  �ملحلي  �ل�شعيد 
�لعني خمتلف  ولكن  �لظروف  بتلك 

خ�شو�شاً عندما يرتبط �لأمر بتمثيل 
�حلقيقي  معدنه  د�ئماً  يظهر  �لدولة 

و�أكمل:  �لإم���ار�ت���ي���ة.  �ل��ك��رة  لت�شريف 
نعم تاأهلنا �إىل ثمن �لنهائي ولكن طموح 

مرحلة  �إىل  �لتاأهل  من  بكثري  �أك��رب  �لعني 
كالعبني  ونحن  �لقارية،  �مل�شابقة  يف  بعينها 

ن���درك ج��ي��د�ً م��ا �ل���ذي ن��ري��د م��ن �أج���ل �إر�شاء 
جماهرينا.

تعليقاً  و
ع������ل������ى 
�شوؤ�ل 
ل  حو

حديث مهاجم ذوب �آهن عن نقطة �شعف �لعني �لدفاعية، قال: �أي فريق يف عامل 
ركة �لقدم لديه نقطة �شعف، و�لعني فر�س �شخ�شيته وحققنا �لفوز وف�شلو� يف 
�لت�شجيل على مرمانا، وفزنا على ملعبهم وبني جماهريهم، و�أمتنى �أن يركزو� 
جيد�ً يف فريقهم وزمالئي بالفريق �أثبتو� ب�القول و�لفعل �أنهم على قدر �لثقة 

و�أهل للتحدي.
�أن ي�شع �لالعبني يف كامل �جلاهزية  و�شكر عي�شى �ملدرب زور�ن �لذي ��شتطاع 

و��شتعادتهم لكامل طاقاتهم و�شد �لنق�س يف �شفوف �لفريق. 
كما وعد جمهور �لعني بتقدمي �لأد�ء �لأف�شل يف �ملر�حل �لقادمة من �لبطولة 
�لقارية. وفيما �إذ� كان يرى �أن �أد�ئه وتاألقه  يف �للقاء هو نف�س �مل�شتوى 
�ل���ذي ق��دم��ه يف �مل��ب��اري��ات �ل�����ش��اب��ق��ة، �أج����اب خ��ال��د: يف �لفرتة 
�أمر  وه��ذ�  بالكامل  �لفريق  �أد�ء  يف  هبوط  ح��دث  �ملا�شية 
طبيعي ميكن �أن يتعر�س له �أي لعب يف �لعامل. ولكن 
علينا �لجتهاد و�ملثابرة يف �لتمارين لنعود �إىل و�شعنا 
للو�جهة  ع���ودة  �آه���ن  ذوب  م��ب��ار�ة  ونعترب  �لطبيعي 

جمدد�ً وبد�ية جيدة ملا تبقى من �ملو�شم.
 اإ�سماعيل اأحمد.. مهمة وم�سريية

�أح���م���د، م��د�ف��ع منتخبنا  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �أع����رب �ل����دويل 
�ل���وط���ن���ي وف���ري���ق ن�����ادي �ل���ع���ني، ع���ن ب���ال���غ تقديره 
للجهود �ملخل�شة �لتي بذلها جميع زمالئه �لالعبني 
مكننا  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لإد�ري،  �لفني  و�جلهازين 
مبار�ة  يف  �ل��ف��وز  وحتقيق  هدفنا  حتقيق  م��ن 

مهمة وم�شريية.
�لتي وجهها  �ملدرب  ر�شال  على  وتعليقاً 
�ملوؤكد  ق��ال:  �مل��ب��ار�ة،  ل��ه بعد نهاية 
�ملردود �لذي �أقدمه يف كل مبار�ة 
يحتمه على و�جب عملي كالعب 
و�لفريق  حم����رتف،  ق����دم  ك����رة 
كان يف حاجة �إىل �نتز�ع �لفوز 
�لثالث  ب��ال��ن��ق��اط  و�ل���ع���ودة 
ومبار�ة �ليوم �نتهت علينا 
�للقاء  يف  ح��ال��ي��اً  �لتفكري 
�ل�����ق�����ادم �أم���������ام �ل����وح����دة 
جاهز�ً  �شاأكون  و�شخ�شياً 
ك��زم��الئ��ي ب��ال��ف��ري��ق لكل 
�ل����دف����اع  يف  �ل���ت���ح���دي���ات 
و�شعار  �ل��دول��ة  ��شم  ع��ن 
�ل����������ن����������ادي مب���خ���ت���ل���ف 

�لبطولت.
اأف�سل  ميونغ..  يل 

هدية
فريق  لع���ب���و  ح���ر����س 
�ل��ف��وز على  �ل��ع��ني بعد 
�أ�شفهان  �آه�������ن  ذوب 
تهنئة  ع��ل��ى  �لإي���������ر�ين، 
زم������ي������ل������ه������م �ل��������ك��������وري 
ميونغ  يل  �جل����ن����وب����ي، 
ج���������وو، مب���ن���ا����ش���ب���ة ي����وم 
م���ي���الده، وج���ه���زو� كعكة 
باملنا�شبة قبل �أن يرددو� 
بتلك  �لتقليدي  �للحن 
م�شهد  يف  �مل���ن���ا����ش���ب���ة، 
بتقدير  حظي  ر�ئ��ع 
زم��ي��ل��ه��م، يل 

ميونغ.
وقال يل ميونغ، �إنني �شعيد جد�ً بتاأهل فريقي للدور ثمن �لنهائي من �لبطولة 
�لآ�شيوية �لتي و�شلنا �إىل نهائي ن�شختها �ملا�شية وكنا �لأحق باللقب، و�متنى �أن 

ننجح يف حتقيق �للقب �لقاري يف �لن�شخة �حلالية.
وحول �لحتفالية �لتي �أقامها زمالئه �لالعبني مبنا�شبة يوم ميالده، يف غرفة 
يوم  يف  عليها  ح�شلت  هدية  �أف�شل  �إن  ق��ال:  �مل��ب��ار�ة،  نهاية  بعد  �ملالب�س  تبديل 

ميالدي، هو �لفوز على ذوب �آهن و�لتاأهل �إىل ثمن نهائي دوري �لأبطال.
خالد عبد�لرحمن.. م�شلحة �لفريق

�أكد خالد عبد�لرحمن، مد�فع فريق نادي �لعني، على �أهمية �لفوز �لذي حققه 
فريقه �أمام ذوب �آهن �أ�شفهان �لإير�ين، مو�شحاً: »�حلقيقة �أن مهمتنا تعقدت 
�أمام �لأهلي �ل�شعودي، وكانت مو�جهة �لفريق  بعد �لتعادل �لأخري على ملعبنا 
ودخلنا  �لفوز  �شوى  �أمامنا  خيار  ول  لنا  بالن�شبة  وم�شريية  حا�شمة  �لإي���ر�ين 
من �أجل �لفوز �أولوية بغ�س �لنظر عن �لأد�ء ونحمد �هلل �لذي وفقنا يف حتقيق 

هدفنا«.
بعد  �خللفية  �لع�شلة  يف  ب��اأمل  »�شعرت  ق��ال:  لها،  تعر�س  �لتي  �لإ�شابة  وح��ول 
رغبتي  وبرغم  علي،  ��شتد  �لأمل  �أن  بيد  �مل��ب��ار�ة،  �إك��م��ال  وح��اول��ت   55 �لدقيقة 
�إىل �ملطالبة بالتغيري  �أن م�شلحة �لفريق دفعتني  �إل  �لكبرية يف متابعة �ملبار�ة 
وكان  �أف�شل  م��ردود  لتقدمي  فنياً  �أجهز  �أخ��ر   لالعب  �لفر�شة  لإتاحة  مبا�شرة 

�لأهم بالن�شبة لنا يف خط �لظهر عدم ��شتقبال �أي هدف.

مهند العنزي.. اللقب القاري
هناأ �لدويل مهند �لعنزي، مد�فع منتخبنا �لوطني وفريق نادي �لعني، �جلميع 
مبنا�شبة تاأهل �لزعيم، �إىل ثمن نهائي دوري �لأبطال، ممتدحاً يف �لوقت نف�شه 
�أظهروها يف مو�جهة  �لتي  �لقتالية  و�ل��روح  �لالعبني  �لبطويل لزمالئه  �لأد�ء 
بح�شم  �أنف�شهم  على  قطعوه  �ل��ذي  بالوعد  �ل��وف��اء  من  متكنو�  حتى  �آه��ن،  ذوب 
و�أكمل:  �لإي��ر�ن��ي��ة.  �أ�شفهان  من  بالفوز  �حلبيبة  دولتنا  �إىل  و�ل��ع��ودة  �لنتيجة 
�أظهر �لعني �شخ�شيته �لقوية �أمام مناف�شه �لإير�ين، كما عود جماهريه متغلباً 
على �لظروف �لتي و�جهها قبل و�أثناء �للقاء، كما خدمت �لفريق نتيجة مبار�ة 
بونيودكور �لأوزبكي و�لأهلي �ل�شعودي، ليعلن �لعني عن تاأهله ر�شمياً �إىل ثمن 
�لنهائي من �إير�ن. وذكر: هدفنا د�ئماً ل يقت�شر على عبور مرحلة �ملجموعات 
�أقوى  دولتنا يف  با�شم  �مل�شرف  �لظهور  بقدر حر�شنا على  �آ�شيا،  �أبطال  يف دوري 
�شد�رتنا  وتعزيز  جهودنا  م�شاعفة  على  و�شنعمل  �ل�شفر�ء،  �ل��ق��ارة  ب��ط��ولت 
نتوج  حت  �لقارية  �مل�شابقة  يف  مرحلة  �أبعد  �إىل  و�لو�شول  �لثالثة،  للمجموعة 

باللقب باإذن �هلل تعاىل.
اإبراهيم دياكيه.. �سخ�سية الزعيم

و���ش��ف �إب��ر�ه��ي��م دي��اك��ي��ه، لع��ب ف��ري��ق ن���ادي �ل��ع��ني، ف��وز فريقه على ذوب �آهن 
�لعايل  و�لرتكيز  �لقوية  و�ل�شخ�شية  �لقتالية  �ل��روح  موؤكد�ً:  باملهم،  �لإي��ر�ين، 
تخدمه  �أن  قبل  �ملجموعة  ���ش��د�رة  يف  �لفريق  و�شعت  �لتي  �لأ�شلحة  �أه��م  كانت 
�لبطولة  نهائي  ثمن  �إىل  تاأهله  عن  ليعلن  و�لأه��ل��ي،  بونيودكور  مبار�ة  نتيجة 
لبع�س  �لفريق  �فتقده  ما  �آه��ن  ذوب  مو�جهة  يف  �لعني  ��شتعاد  وز�د:  �لقارية. 
�لعو�مل �لتي �نعك�شت على نتائج �شلبية يف مبارياته حملياً و�فقدته نقاطاً مهمة 
يف �لبطولة �لآ�شيوية، و�أظهر �شخ�شية �لعني �حلقيقية، وعمر عبد�لرحمن �أكد 
�أنه قائد ��شتثنائي للفريق، و�جلميع قدمو� مردود�ً قوياً ح�شدنا ثماره نتيجة 
�إيجابية. و�أكمل: �أحياناً �لروح �لقتالية وحدها ل تكفي لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة 
�إىل نوعية جيدة من  �لفوز يف ظروف بعينها  �لقدم، بل يحتاج  يف مباريات كرة 
عالية من  ج��ودة  �لتي متتلك  �آ�شيا  ق��ارة  �لفرق يف  �أب��رز  �أح��د  و�لعني  �لالعبني 
�لعنا�شر ونحمد �هلل كثري�ً على �لفوز �ملهم و�مل�شتحق �لذي و�شع �لفريق يف ثمن 

نهائي �آ�شيا.
داوود علي.. �سوء الأر�سية

�أعرب د�وود علي، لعب فريق �لعني، عن �شعادته بالتاأهل �إىل �لدور ثمن �لنهائي 
من بطولة �آ�شيا، مو�شحاً: �ملو�جهة كانت متكافئة من �جلانبني، بيد �أن �لرتكيز 
�لعايل و�لرغبة �لقوية يف حتقيق �لفوز، رجح كفة �لزعيم على �أ�شحاب �لأر�س، 
�إىل  �ملناف�س  �أمام مرمى  حيث متكنا من ترجمة جميع �لفر�س �لتي ت�شنت لنا 
�أهد�ف، على عك�س �لفريق �لإير�ين �لذي �أهدر ركلة جز�ء بف�شل �لرتكيز �لعايل 

للحار�س خالد عي�شى، �لذي �نتزع جنومية �ملبار�ة بدون منازع.
�أر�شية �مللعب �لذي ��شت�شاف �ملبار�ة لي�شت جيدة على �لإطالق،  �أن  و�أكد د�وود 
بيد �أن �لزعيم جنح يف ح�شم بطاقة �لتاأهل �لأوىل يف جمموعة قوية جد�ً و�أود �أن 
�أ�شكر جميع زمالئي �لالعبني على �جلهود �ملخل�شة و�لروح �لقتالية �لعالية �لتي 

قادتنا �إىل �أف�شل نتيجة ومكنتنا من �لعودة بخرب طيب �إىل دولتنا �حلبيبية.
يو�سف اأحمد.. حققنا الأهم

�أكد يو�شف �أحمد مو�شى، مهاجم فريق نادي �لعني، �أن �لفوز �لذي حققه فريقه 
�أن  و�أعتقد  �ملطلوب منا،  ما  �ملبار�ة وكنا ندرك جيد�ً  كان �شعباً، موؤكد�ً: دخلنا 
تاألق حار�س مرمى �لفريق خالد عي�شى و�إمكانيات عموري �لعالية �لتي �أحدثت 
حققنا  بالفريق  زمالئي  وجميع  وكايو  وعجب  �أحمد  �إ�شماعيل  وتاألق  �لفارق، 

�لأهم.
وحول �لثقة �لتي ظل مينحه لها �ملدرب زور�ن �أخري�ً، قال: »�شخ�شياً ل �أعرف 
بامل�شوؤولية  �شعوري  من  د�ئ��م��اً  تعزز  �لتي  �لثقة  بتلك  �شعادتي  عن  �أع��رب  كيف 
على قدر  د�ئماً  �لذي يجعلني  �لقوي  �لأد�ء  �ملطلوب لتقدمي  �لد�فع  ومتنحني 

�لثقة وعند ح�شن �لظن بي، و�أ�شعر حالياً باأريحية كبرية جد�ً.
را�سد مهري.. نقطة التحول

يف  �حلقيقية  �لتحول  نقطة  �أن  �لعني،  ن��ادي  فريق  مد�فع  مهري،  ر��شد  �عترب 
�ملبار�ة تكمن يف ت�شدي حار�س مرمى �لفريق، خالد عي�شى لركلة �جلز�ء، موؤكد�ً 
توجيهات  ترجمة  �شباكه وجنح يف  نظافة  على  �ملحافظة  �لفريق متكن من  �أن 

�ملدرب يف ت�شويب �لأخطاء �لتي ر�فقت مباريات �لفريق �أخري�ً.
و�أو�شح مهري �أن تركيز فريقه حالياً من�شب على مو�جهة �لوحدة يف م�شابقة 
دوري �خلليج �لعربي، خ�شو�شاً و�أن �ملناف�شة بالن�شبة لهم مل تنته بعد ونتطلع 
�إىل �إحر�ز مركز متقدم يوؤهلنا للم�شاركة يف �لن�شخة �ملقبلة من م�شابقة دوري 

�أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم.
 اأحمد برمان.. طموح العني

�أ���ش��اد �ل����دويل �أح��م��د ب��رم��ان، لع���ب متو�شط �مل��ي��د�ن وف��ري��ق نادي 
�لأمر  �آه���ن،  ذوب  �لالعبني يف مو�جهة  زم��الئ��ه  �ل��ع��ني، مب���ردود 
�ل����ذي مكنهم م��ن �ن���ت���ز�ع ف���وز م��ه��م ع��ل��ى ح�����ش��اب ف��ري��ق قوي 
وم��ن��ظ��م ع��ل��ى ملعبه وب���ني ج��م��اه��ريه ب��رغ��م �أر���ش��ي��ة �مللعب 
�مل��درب زور�ن ماميت�س جنح يف  �أن  �ل�شيئة. و�أك��د برمان، 
�لتكتيك  وو�شع  ب�شورة جيدة  �ملناف�س  �لفريق  قر�ءة 
�ملنا�شب للفريق، ما �شاعد �لالعبني على �لتعامل 
�ن  و�أود  �ملطلوبة  بال�شورة  �ل��ظ��روف  كل  مع 
�أه��ن��ئ��ي ج��م��ي��ع �ل��ع��ي��ن��اوي��ة ب��ال��ت��اأه��ل �إىل 
ثمن �لنهائي وطموحنا بالتاأكيد �أبعد 
بكثري من جتاوز مرحلة �ملجموعات 

يف �لبطولة �لقارية

قال: حققنا الأهم وخالد �سنع الفارق

زوران : حمظوظون بعموري يف الفريق واأ�سكر با�سم اجلميع املدافع اإ�سماعيل

باي��رن ميوني�خ مهت�م بال�دول�ي الت�سيل�ي �سان�سي��ز 
�هتمام  ع��ن  �لربيطانية  مريور”  “ذ�  �شحيفة  حتدثت 
نادي بايرن ميونيخ مت�شدر �لدوري �لأملاين لكرة �لقدم 
�أليك�شي�س  ت�شيلي  ومنتخب  �لنكليزي  �ر���ش��ن��ال  بجناح 

�شان�شيز.
�لبافاري  للنادي  �لتقني  �ملدير  �ن  �ل�شحيفة  و�و�شحت 
ميكايل ري�شكه ح�شر مبار�ة �لدور ن�شف �لنهائي مل�شابقة 
كاأ�س �نكلرت� �لحد �لتي فاز فيها �أر�شنال على مان�ش�شرت 
�شيتي 2-1 بهدف ل�شان�شيز يف �لوقت �لإ�شايف على ملعب 

وميبلي بالعا�شمة لندن.
ينتهي  �ل��ذي  �شان�شيز  جعل  ميونيخ  ب��اي��رن  �ن  و��شافت 

عقده مع �لنادي �للندين �ملو�شم �ملقبل، هدفاً رئي�شياً له 
يف �شوق �لنتقالت �ل�شيفية �ملقبلة وذلك على �لرغم �ن 
مدرب �ر�شنال �لفرن�شي �ر�شني فينغر �كد �ن �شان�شيز باق 

يف �شفوف �لفريق �ملو�شم �ملقبل.
�لالعب  ��شتف�شار  يف  يرغب  ميونيخ  ب��اي��رن  �ن  وتابعت 
و�لنادي �للندين يف ظل تاأخر تو�شلهما �ىل توقيع عقد 

جديد.
وحتدثت تقارير �شحافية عن عر�س �أر�شنال مبلغ 300 
�لف جنيه ��شرتليني ��شبوعيا على �شان�شيًز، وعن �هتمام 
وت�شل�شي  �شيتي  ومان�ش�شرت  يونايتد  مان�ش�شرت  �ن��دي��ة 

�لإنكليزية وباري�س �شان جرمان �لفرن�شي بخدماته.
و�برزت �ل�شحيفة �لربيطانية �ن �لنادي �لبافاري ي�شعى 
�ىل تعزيز خطه �لهجومي بعدما �بدى م�شوؤولوه قلقهم 
م��ن �أن �لع��ت��م��اد �أ���ش��ب��ح ف��ق��ط ع��ل��ى �ل��ب��ول��ن��دي روبرت 
قيادة  حتت  مولر  توما�س  معاناة  ظل  يف  ليفاندوف�شكي، 

�ملدرب �لإيطايل كارلو �ن�شيلوتي.
وتابعت �نه ي�شاف �ىل ذلك تقدم �لهولندي �ريني روبن 
و�لفرن�شي فر�نك ريبريي يف �ل�شن، و�مل�شتقبل �لغام�س 
للرب�زيلي دوغال�س كو�شتا مع �لفريق، وتر�جع م�شتوى 

�لفرن�شي �لو�عد كيغ�شلي كومان.



    
طفل يجتاز 1300 كيلومرت ب�سيارته

�أوقف �شبي يف �لثانية ع�شرة من �لعمر يف �أ�شرت�ليا بعد �أن قطع 
كان  �لتي  �مل�شافة  ثلث  �أي  كيلومرت،   1300 يقودها  ك��ان  ب�شيارة 
�أعلنت  م��ا  بح�شب  غربها،  �إىل  �ل��ب��الد  �شرق  م��ن  �جتيازها  ينوي 

�ل�شلطات �لأ�شرت�لية .
وقد �نتهت مغامرة هذ� �لفتى يف مدينة بروكني هيل �ملنجمية �إثر 
�ل�شيارة  �أر�شاً من  �شقوط قطعة مك�شورة للوقاية من �ل�شدمات 
نيو  �شرطة ولي��ة  �ل�شادر عن  �لبيان  وف��ق  ك��ان على متنها،  �لتي 
�شاوث ويلز. و�أ�شافت �ل�شرطة �لتي �أوقفت �ل�شبي، �أن �لتحقيقات 
�لثانية  يف  فتى  هو  �ل�شائق  �أن  بالك�شف  �شمحت  �حلادثة  ه��ذه  يف 
ب��ريث. وتبعد  �إىل  �لذهاب من كندل  �لعمر كان يريد  ع�شرة من 
بلدة كندل يف �شرق �أ�شرت�ليا 4 �آلف كيلومرت عن بريث �لتي تقع 
يف غرب �لبالد. وت�شتغرق هذه �لرحلة بال�شيارة حو�ىل 40 �شاعة 
غربه  �أق�شى  �إىل  �شرقه  �أق�شى  من  �لبلد  خاللها  �ل�شائق  يقطع 
ومير ب�شحارى قاحلة جد�ً، مثل منطقة نولربور �ل�شا�شعة حيث 
ت�شتد �حلر�رة ول ينمو �شوى �لقليل من �لنبات وبع�س �حليو�نات 
�ل�شغرية. وتو�شي �لهيئة �لأ�شرت�لية لل�شياحة �ل�شائقني �لعابرين 
يف منطقة نولربور باحت�شاب �شت �شاعات للرحلة و�لتزود بالكثري 

من �لوقود و�ملياه و�لطعام. 

ي�سعن حلقات حول اأعناقهن ل�سبب غريب 
ت�شع ن�شاء قبيلة بد�ئية يف تايالند حلقات نحا�شية حول رقابهن 

لإطالتها حتى �أ�شبح يطلق عليهن لقب �لن�شاء �لزر�فات.
وتعي�س قبيلة “كايان” يف مقاطعة “ميهوند �شون” �شمال غرب 
تايالند، وتق�شي �لتقاليد باأن ت�شع جميع �لن�شاء وحتى �لفتيات 
�ل�شغري�ت حلقات نحا�شية حول رقبتهن بهدف �إطالتها و�كت�شاب 
من  تزيد  �حللقات  ه��ذه  ب��اأن  �لقبيلة  تعتقد  كما  جمالية.  �شبغة 
يف  بكرثة  �ملتو�جدة  �لنمور  هجمات  من  وحتميهن  ن�شائها  �أنوثة 
يتم  �أن��ه  �إىل  �لربيطانية،  �شن  �شحيفة  و�أ���ش��ارت  �ملنطقة.  تلك 
ويتم  �شنو�ت  خم�س  عمر  يف  وه��ن  �حللقات  تلك  �لفتيات  �إلبا�س 

زيادة عدد �حللقات مع تقدمها بال�شن.
وقال �مل�شور �لتايلندي �ملعروف نوتووت جارون�شاي �لذي �لتقط 
لن�شاء  �ل�����ش��ور  و�ل��ت��ق��ط  �ملنطقة  لتلك  �أذه���ب  �أن  :ق���ررت  �ل�����ش��ور 

�لقبيلة و�حلقيقة �أين وجدتهن جذ�بات جد�.

�سقيقتان م�سابتان مبر�س جلدي نادر
عالج  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�شحية  �خل��دم��ات  هيئة  رف�����ش��ت 
�شقيقتني بريطانيتني ب�شبب �رتفاع تكاليف �لعالج، و�ل�شقيقتان 

من �أ�شل 60 �شخ�شاً يعانون من �أمر�س م�شتع�شية يف بريطانيا.
وتو�جه كاي بيلي، 31 عاماً، وهارييت نورث، 23 عاماً، من مقاطعة 
لنك�شاير باإجنلرت� �شر�عاً يومياً ل�شتكمال �ملهام �لأ�شا�شية، حتى 

�أن جمرد رفع ر�أ�شهما من على و�شادتهما ي�شبب لهما �أملاً �شديد�ً.
�ملرتبطة  �ل��دوري��ة  �ملتالزمة  مبر�س  �لفتاتني  ت�شخي�س  مت  وق��د 
ت��ق��وم بتحفيز  ور�ث��ي��ة  �ل����ورم، وه��ي ح��ال��ة  ع��ام��ل نخر  مب�شتقبل 
�أعر��س  م��ع  �حل��م��ى  م��ن  ن��وب��ات  �إىل  ي����وؤدي  �أن  ومي��ك��ن  �لأور�م. 
�إ�شافية من �لتورم، و�آلم، و�للتهاب، و�لطفح �جللدي، و�نخفا�س 

�حلركة.
متطابقة  جينية  ط��ف��رة  ب�شبب  ب��امل��ر���س  �ل�شقيقتان  و�أ���ش��ي��ب��ت 

و�حتمالته هي و�حد من كل ثالثة مليار�ت حالة.
ولكن �لدو�ء �لذي ميكن �أن يعطيهما فر�شة حلياة طبيعية خالية 
�لربيطانية  �لوطنية  �ل�شحية  تعد هيئة �خلدمات  �لأمل مل  من 

ت�شرفه لأنه مكلف للغاية.
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بدء اختبار ال�سيارات ذاتية القيادة على الأ�سر 
بولية  فينيك�س  يف  �لأ�شر  مئات  على  �لقيادة  ذ�تية  لل�شيار�ت  برنامج  �ختبار  لألفابت  �لتابعة  و�مي��و  �شركة  تبد�أ 
�أريزونا �لأمريكية وت�شرتي حاليا 500 عربة فان �شغرية من نوع كر�ي�شلر لهذ� �لغر�س. و�ألفابت هي �ل�شركة 

�لأم جلوجل
يريده  عما  معلومات  جلمع  �أ�شر  ب�شع  على  �خلدمة  �ختبار  على  ف��رتة  منذ  تعكف  �إنها  تدوينة  يف  و�مي��و  وقالت 

�لعمالء �ملحتملون يف خدمة �لتو�شيل بال�شيار�ت ذ�تية �لقيادة.
وحثت �ل�شركة �لنا�س على �مل�شاركة يف �لختبار و��شع �لنطاق وهو �أول �ختبار عام جتريه و�ميو على �ل�شيار�ت ذ�تية 

�لقيادة. وخالل �لتجارب �شيكون هناك موظف ور�ء عجلة �لقيادة للتدخل عند �للزوم وتلقي ردود فعل �لركاب.
�أنها �شتغري �شكل قطاع  وتت�شابق �ل�شركات يف و�دي �ل�شيليكون لتقان تقنية �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة مر�هنة على 

�شوق �ل�شيار�ت و�شت�شكل منجم ذهب لل�شركات �لر�ئدة يف هذه �ل�شناعة.
وتتوقع �لكثري من �ل�شركات �أن ي�شتخدم �لزبائن �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة كو�شيلة مو��شالت عو�شا عن �قتنائها. 

ومن �ملتوقع �أن ت�شتخدم �شركة �أوبر على وجه �خل�شو�س �ل�شيار�ت ذ�تية �لقيادة يف �شبكة خدماتها.
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اأ�سبوعني بفارق  والدتهّن  بهن  حملت  توائم   3
�أجنبت �شيدة بريطانية ثالث فتيات تو�أم، يف حالة نادرة من نوعها، وذلك 

بعد �أن حملت بو�حدة منهن، بعد �أ�شبوعني من حملها ب�شقيقاتها �لتو�أم.
ويف حادثة نادرة �حلدوث، حملت �ل�شيدة جولني برود )37( "�شوبرفوتاتيون" 
حملت بطفلتيها �لتو�أم كاثلني ودليلة، وبعد �أ�شبوعني حملت بالطفلة �لثالثة 
على  وكانت جولني  �لوقت.  نف�س  �لثالثة يف  �لتو�ئم  �أجنبت  لكنها  ثابيتا، 
موعد قبل 18 �شهر�ً مع و�حدة من �أغرب حالت �لولدة يف �لعامل، وذلك 
�لأخريان  �لطفلتان  �لذي كانت  �لوقت  �لثالثة، يف  �أن حملت بطفلتها  بعد 
�أوردت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.  تت�شكالن د�خل �لرحم، بح�شب ما 
ومل يتم توثيق �شوى حالت نادرة من هذ� �لنوع من �حلمل يف جميع �أنحاء 
�لعامل، حيث مت ت�شميم �لرحم �لب�شري ملنع حدوث �حلمل �ملتز�من، وذلك 
لل�شماح للجنني بالنمو و�حل�شول على فر�شة جيدة للبقاء على قيد �حلياة. 
وتعد حالة جولني �لأوىل من نوعها يف �لعامل، لأنها �ملرة �لأوىل �لتي تنجب 
فيها �مر�أة 3 تو�ئم بعد �حلمل بهم ب�شكل غري متز�من، على �لرغم من �أنها 
كانت ت�شعر بالقلق هي وزوجها توبي )43 عاماً( من �حتمال عدم �لإجناب، 
للت�شوير  جولني  خ�شعت  وعندما  متاأخرة.  �شن  يف  �ملحاولت  ب��د�أت  لأنها 
�شناعي،  لتلقيح  خ�شعت  قد  كانت  �إن  �لطبيب  �شاألها  �ل�شوتية  ب��الأم��و�ج 
�أنها حامل بثالثة تو�ئم، وكانت هذه �لأخبار مبثابة مفاجاأة  �أن تبني  بعد 
بالن�شبة لالأم، لكن �لأغرب يف �لأمر �أن �حلمل بالتو�ئم �لثالثة مل يتم يف 
نف�س �لوقت، حيث �أخربها �لطبيب �أن هناك �أ�شابيع تف�شل بني �حلمل باأول 
 32 �لأ�شبوع  نحو جيد حتى  على  و�شار �حلمل  بالثالثة.  و�حلمل  طفلتني 
عندما توقف منو دليلة د�خل �لرحم، فقرر �لأطباء �إجر�ء عملية قي�شرية 
لإخر�ج �لتو�ئم �لثالثة، حيث بقني يف �مل�شت�شفى ملدة 4 �أ�شابيع، قبل �أن تعود 

بهن و�لدتهن �إىل �ملنزل. 

اأ�سخم كلب بحجم فيل
ن�شرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية يف مقال لها، �شور�ً ومقطع فيديو ملا 

يعتقد باأنه �أ�شخم كلب يف بريطانيا يعادل حجمه حجم فيل �شغري. 
ويبلغ وزن �لكلب �ل�شخم �لذي يدعى بالثاز�ر 95 كيلوغر�ماً، بينما يبلغ 
طوله �أكرث من مرتين ون�شف �ملرت. وقال �شاحبا �لكلب فيني )46 عاماً( 
�لربيطانية،  نوتنغهام  مدينة  م��ن  ع��ام��اً(   39( �إي��رف��ني  مونتي  وديك�شي 
باأنهما ي�شعر�ن بال�شدمة ب�شبب �حلجم �لذي و�شل �إليه كلبها ذو �خلم�شة 
�أع��و�م.  وذكرت فيني فوجئنا باحلجم �لذي و�شل �إليه كلبنا بالثاز�ر، لذ� 
ذهبنا �إىل �لعيادة �لبيطرية لوزنه، وبعد �أن تبني باأن وزنه كبري جد�ً، بد�أنا 

بالبحث على موقع غوغل لرنى �إن كان كلبنا �أ�شخم كلب يف بريطانيا.
ول  لطيف  كلب  بالثاز�ر  ولكن  �ل�شخم،  �لرغم من حجمة  على  و�أ�شافت 
ويجل�س  �ل�شغار،  �أطفالنا  مع  يلعب  ما  ع��ادة  وه��و  علينا،  خطر  �أي  ي�شكل 

بالقرب من �لقطط ب�شالم.

عّداء "�سهم" 
ي�ساعد زميله املنهار 
�أظهر �أحد �لعّد�ئني روحاً ريا�شية 
عالية خالل �شباق مار�ثون �أجري 
�لربيطانية،  �لعا�شمة  يف  موؤخر�ً 
بعدما حمل زميله �ملنهار �إىل خط 

�لنهاية. 
�لنهاية  خ��ط  �إىل  ي�شل  �أن  ق��ب��ل 
�لعد�ء  �نهار  م��رت،   200 بحو�يل 
دي��ف��ي��د وي����ث وب������د�أ ي���رتن���ح وك���اد 
�لأر���������س. غري  ع��ل��ى  ي�����ش��ق��ط  �أن 
�إليه  �ل��ع��د�ء م��اث��ي��و ري���ز ه���رع  �أن 
مل�شاعدته على �إمتام ما تبقى من 

�ل�شباق. 
ومت��ك��ن �ل��ع��ّد�ء �مل��ن��ه��ار م��ن �إنهاء 
خط  �إىل  و�ل����و�����ش����ول  �ل�������ش���ب���اق 
زميله  مب�شاعدة  بنجاح  �لنهاية 

و�أحد �مل�شرفني على �ل�شباق. 
على  �ملتابعني  م��ن  �لكثري  و�أث��ن��ى 
ياأبه  مل  �ل�����ذي  �ل�����ش��ه��م  �ل����ع����ّد�ء 
�إىل خط �لنهاية  بو�شوله وحيد�ً 
و�آثر �أن ي�شل برفقة زميله �لذي 

�أنهكه �لتعب. 
حادثاً  ل��الأذه��ان،  �حل���ادث  ويعيد 
�آخ��ر وق��ع �أث��ن��اء م��ار�ث��ون �قيم يف 
�لعام  م���ن  �شبتمرب  يف  �مل��ك�����ش��ي��ك 
�ملا�شي عندما قام �لعد�ء �ألي�شتري 
�ملنهار  �شقيقه  مب�شاعدة  برونلي 
وفقاً  �لنهاية،  خط  لعبور  ج��وين 
ميل  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  مل���ا 

�لربيطانية.  

النريان تلتهم منزل 
األفي�س بري�سلي

مناإخماد  �لط����ف����اء  ف����رق  م��ك��ن��ت 
ميلكه  ك��ان  م��ن��زل  يف  حريقاندلع 
يف  بري�شلي،  �لر�حالألفي�س  �ملغني 
مبدينة  �ملا�شي  �لقرن  خم�شينات 
ممفي�س بولية تيني�شيالأمريكية.
بعد  �حل��رق  على  �ل�شيطرة  ومت��ت 
و�شول  م��ن  فقط  دقيقة  ع�شرين 
م�شرح  �إىل  �لط�����ف�����اء  ع���ن���ا����ش���ر 

�حلادث.
�لر�شمي  �لتقرير  بعد  ي�شدر  ومل 
�حلريق  �أن  �خل�شائرعلما  حلجم 

�أحلق �أ�شر�ر� كبرية باملنزل.
�ملنزل،  �أن  �إىل  �ل�����ش����ارة  وجت�����در 
�ملو�شيقار  ح���ال���ي���ا  مي��ل��ك��ه  �ل������ذي 
�مل����خ���������ش����رمم����اي����ك ك����������ورب، ك����ان 
يكن  ومل  جت���دي���د�ت  �إىل  يخ�شع 
ن�شب  �لذي  وقت �حلريق  م�شكونا 

ب�شبباحتكاك كهربائي.

م�سيفة ت�سرق بطاقة ائتمان من راكبة 
ق���ررت �مل��ح��ك��م��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة يف ق��ط��ر، م��ع��اق��ب��ة م�شيفة 
رحلة  على من  ر�كبة  �شرقة من  �رتكبت جرمية  جوية 
بالطائرة، باحلب�س ملدة �شنة، وبالغر�مة وقدرها 10�آلف 
�ملق�شي  �لعقوبة  تنفيذ  بعد  �لدولة  وبالإبعاد عن  ري��ال، 
بها �أو �شقوطها، و�إيقاف تنفيذ عقوبة �حلب�س و�لغر�مة 

ملدة 3 �شنو�ت.
�ملحكمة  �إىل  �جل��وي��ة  �مل�شيفة  �ل��ع��ام��ة  �لنيابة  و�أح��ال��ت 
�لبتد�ئية، بتهمتي �رتكاب جرمية �شرقة بطاقة �ئتمانية 
د�خل  م��ن  عليها  �ملجني  بنك حملي تخ�س  ع��ن  ���ش��ادرة 

حقيبتها، وهي على من و�شيلة نقل جوي .
عن  عليها،  للمجني  مايل  مبلغ  على  �مل�شيفة  و��شتولت 
و�ل�شادرة  بها،  �خلا�شة  �لدفع  بطاقة  ��شتخد�م  طريق 

عن بنك حملي كما ورد بالتحقيقات.
بذلك،  علمها  م��ع  م�����ش��روق��ة  �آيل  دف���ع  ب��ط��اق��ة  وح����ازت 

و��شتعملت �لبطاقة مع علمها باأنها م�شروقة.
وك�شفت �لتحقيقات �لتي ن�شرها موقع �ل�شرق �لقطري، 
ق��ي��ام جمهول  م��ف��اده  ب��ب��الغ  ت��ق��دم��ت  عليها  �مل��ج��ن��ي  �أّن 
ب�شرقة بطاقة بنكية خا�شة بها، وقام باإجر�ء 3 �شحوبات 
نقدية، ووردت ر�شائل ن�شية على هاتفها �ملحمول، وبعدما 
تفح�شت حقيبتها للبحث عن بطاقتها �كت�شفت فقد�نها، 

فاأبلغت �ل�شرطة بعد �إيقاف �لبطاقة �لبنكية.
�أثناء  �أن��ه  �لتحقيقات،  مبحا�شر  عليها  �ملجني  و�أف���ادت 
تو�جدها يف عا�شمة �أوروبية ذهبت برفقة م�شيفة جوية، 
وقد �لتقت بها لأول مرة، ويبدو �أنه �أثناء وقوفها معها 
للت�شوق، �لتقطت �لرقم �ل�شري للبطاقة، ونفذت عملية 

�ل�شرقة لدى عودتهما معاً على نف�س �لرحلة �جلوية .

رق�سة ح�سناء تف�سي لكارثة
تظهر  �لإجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  فيديو  �نت�شر 
فيه �إحدى �لفتيات �لرو�شيات تقوم برق�شة مثرية على 
بت�شويرها  �لفتاة  �شديق  قيام  و�أثناء  لل�شيار�ت.  طريق 
�ل��ف��رح��ة �إىل ح�����زن، حيث  �ن��ق��ل��ب��ت  �مل���ح���م���ول،  ب��ه��ات��ف��ه 

��شطدمت در�جة نارية مع �شيارة وجًها لوجه.
وعلى �لأرجح، �أن �شائق �ل�شيارة مل يعري �هتماًما للطريق، 
�نحرف عن  �لفتاة، وعندها  �إىل رق�س  و�إمن��ا كان ينظر 
م�شاره و��شطدم ب�شرعة عالية مع در�جة نارية، وفقا ملا 

ذكرت وكالة �شبونتيك �لرو�شية.
ويظهر يف نهاية �لفيديو �أن �شائق �لدر�جة �لنارية م�شتلٍق 
�أنه  �لأول��ي��ة  �ملعلومات  وتفيد  ح���ر�ك،  دون  �لأر����س  على 

تعر�س لإ�شابات �شديدة ومت نقله �إىل �لعناية �ملركزة.

زوجان يتربعان باأع�ساء طفلهما 
�أعلن م�شت�شفى يف �إيطاليا وفاة طفل نقل �إىل �مل�شت�شفى 
وهو م�شاب، بعد �أن �ألقى به و�لد�ه من نافذة يف �لطابق 

�لثاين يف حماولة يائ�شة لإنقاذه من حريق. 
كما ذكرت تقارير �إعالمية �أنه مت �لتربع باأع�شاء �لطفل 

عقب وفاته.
جا�شليني  م�شت�شفى  يف  باإ�شابته  م��ت��اأث��ر�ً  �لطفل  وت��ويف 
من  �أول  �إيطاليا  غربي  �شمال  جنوة  ميناء  يف  لالأطفال 
�حتاجت  طبية  جلنة  �أن  �مل�شت�شفى  وذك��ر  �ل�شبت،  �أم�س 

ل�شاعات قليلة قبل �لإعالن ر�شمياً عن وفاة �لطفل.

كورتني كاردا�سيان تتحول اإىل مذيعة �سقراء
جلمهورها  مفاجاأة  �شكل  جديد  ب�لوك  كارد��شيان  كورتني  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  ظهرت 
تغري  حتى  �ل�شناعية  �لأط���ر�ف  وبع�س  �لأ�شقر  �مل�شتعار  �ل�شعر  ��شتخدمت  �إذ  وحمبيها 

مالمح وجهها و�رتدت مالب�س كال�شيكية باللون �لكحلي.
ويعود �شبب تنكر كورتني بهذ� �ل�شكل وتخفيها يف �شخ�شية مر��شلة تلفزيونيةت�شاأل �ملارة 
�ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  �أجن��ل��و���س  لو�س  يف  تلفزيوين  بربنامج  م�شاركتها  ه��و  خمتلفة  �أ�شئلة 

�لأمريكية.
�أنه مل يعلن حتى �لآن عن تفا�شيل ما قامت به كورتني  �أكد عدد من �ملو�قع  من جهتها، 
 Jimmy"كيمل جيمي  بربنامج  خا�س  �شكت�س  �أن��ه  �شوى  ع��ام��ا(،   38( �ل���  ذ�ت  كارد�شيان 

."Kimmel Live
 Keeping Up With" ومن �ملوؤكد �أن �لكثري من ع�شاق جنمة برنامج تليفزيون �لو�قع

�ل�شكل. بهذ�  للتحول  دفعها  ما  The Kardashian" ينتظرون 

املمثلة نادية فار�س خالل ح�سورها افتتاح مهرجان كولكوا ال�سينمائي الفرن�سي يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

مالكمة اأمريكية 
حمجبة

ريا�شة  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ون  �أع����ل����ن 
ميني�شوتا  ولي������ة  يف  �مل���الك���م���ة 
لالعبة  �ل�شماح  ع��ن  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
�ل�����ش��اب��ة، �أم���ي���ة ظ���اف���ر، ب���ارت���د�ء 
�حل��ج��اب و�ل���زي �لإ���ش��الم��ي على 

حلبة �ملباريات. 
ن��اث��ان��ي��ال هايلي:  �مل�����درب،  وق����ال 
�أمية  حياة  يف  كبرية  خطوة  ه��ذه 
�مل���ه���ن���ي���ة، ل���ق���د ت��ع��ب��ت م����ن �أج����ل 
ح�شول هذ� �لأمر، �إىل �أن ح�شلت 
على �حلق يف عر�س مهار�تها على 

حلبة �ملالكمة، و�أنا �شعيد لها.
ويف حني �أن �لقر�ر ي�شكل عالمة 
�لأمريكية  �ل�شابة  حياة  يف  ب��ارزة 
�ل��ط��م��وح��ة، و�ل��ب��ال��غ��ة م��ن �لعمر 
�أمامها  يز�ل  �أنه ما  �إل  16 عاما، 
د�خ��ل وخارج  �مل��ع��ارك  �لكثري من 

حلبة �ملالكمة.
ول�����ن ت���ت���وق���ف ظ���اف���ر ع���ن���د هذ� 
�حلد، حيث ميتد حلمها وهدفها 
دورة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �إىل  �مل���ع���ل���ن 
2020 يف  �لأل��ع��اب �لأومل��ب��ي��ة لعام 
لذ�  طوكيو،  �ليابانية،  �لعا�شمة 
�لالعبة  تتوجه  �أن  �ملتوقع  فمن 
�لدولية  �مل���الك���م���ة  ر�ب���ط���ة  �إىل 
�أجل  م��ن   ،)AIBA( �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لإق��ر�ر بحقها يف �مل�شاركة �شمن 
ترتدي  وه����ي  ع���امل���ي���ة،  ب���ط���ولت 

�حلجاب.

عمرك تطيل  اأن  ميكن  ن�سائح   3
مل يعد بلوغ �لب�شر �أعمار�ً متقدمة �أمر�ً غري ماألوف يف 
عاملنا �ليوم. ففي �لوليات �ملتحدة كان هناك �أكرث من 
77 �ألف �شخ�س جتاوزو� �ملئة من �لعمر يف عام 2014. 
وعلى �لرغم من ذلك فال ت��ز�ل ن�شبة ه��وؤلء حمدودة 
للغاية، �إذ ل متثل �شوى %0.25 من عدد �لأمريكيني.

�أولئك  �ل�شري على درب  �لبع�س مّنا يف  بالقطع يرغب 
�مل��ع��م��ري��ن. ف��ه��ل م���ن ن�����ش��ائ��ح م��ع��ي��ن��ة م��ف��ي��دة يف هذ� 
بدلوها  �لإدلء  ق��ررت  �لأمريكية  ت��امي  جملة  �ل�شاأن؟ 
�إطالة  �أنها قد ت�شهم يف  �أم��ور، ترى  و��شتعر��س ثالثة 

عمر �لإن�شان.
حتل بالف�سولية

علمت  ق��د  �أن��ك  يعني  �لعمر  يف  تقدمك  �أن  تظن  رمب��ا 
ك��ل ���ش��يء ومل ت��ع��د ب��ح��اج��ة �إىل م��ع��رف��ة �مل���زي���د. لكن 
ت��ت��وق��ف ع���ن حم���اولت  �ل��ت�����ش��ور �شيجعلك  م��ث��ل ه���ذ� 
�شلبية  عو�قب  لك  �شيجلب  ما  وهو  و�لتق�شي،  �لبحث 
م�شتقبلية. فبح�شب ما تقول لور� كار�شتن�شن �لأ�شتاذة 
�أن  تثبت  �أدل���ة  ت��وج��د  �لأم��ريك��ي��ة،  �شتانفورد  بجامعة 
بعيدة  فو�ئد  �لأ�شئلة  وط��رح  للمعرفة  �ل�شعي  ملو��شلة 
�ملدى من باب �شحذ �لقدر�ت �ملعرفية، وهو يعود بالنفع 

على  وُيبقيك  كذلك،  و�لذهنية  �لبدنية  �شحتك  على 
�ت�شال بالعامل.

كن نباتيًا ب�سكل اأكرب يف غذائك
بني  �رتباطاً  �أن هناك  �إىل  �لدر��شات  �لكثري من  ت�شري 
�لفو�كه  ي��رك��ز على  غ��ذ�ئ��ي  ن��ظ��اٍم  و�ت��ب��اع  �لعمر  ط��ول 
و�خل�شرو�ت و�ملك�شر�ت وزيت �لزيتون. و�أ�شارت در��شة 
جرت عام 2015 �إىل نحو 450 �ألف �أوروبي يف مرحلة 
�لبلوغ، ��شتفادو� �شحياً من �لرتكيز على هذه �لأطعمة، 
�لقلب  �أم��ر����س  ج���ر�ء  %70 منهم  وف���اة  ف��ر���س  �أن  �إذ 

و�لأوعية �لدموية تقل�شت بن�شبة 20%.
ل تكره �سيخوختك

من �لع�شري بالطبع �أن ُيِكُن �ملرء م�شاعر �إيجابية حيال 
مرحلة عمرية يفتقد فيها �لكثري مما كان ي�شتمتع به 
خالل �ملر�حل �ملبكرة من حياته. لكن خرب�ء �أمريكيني 
�لإن�شان  تبني  �إن  يقولون  �لنف�شية  �ل�شحة  جم��ال  يف 
يك�شبه  �ل�شن  يف  تقدمه  م�شاألة  �إز�ء  �إيجابية  توجهاٍت 
�أن  �أن ذلك قد يعني  �إىل  �أف�شل. و�أ�شار �خلرب�ء  �شحة 
يطول عمر �ملرء مبا بني 5 �إىل 7 �شنو�ت، ُمقارنًة مبن 

ل ي�شعرون بارتياح لو�شولهم �إىل مرحلة �ل�شيخوخة.


