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تقديرا منهم لل�شعب القطري ال�شقيق
رئي�س الدولة وخادم احلرمني وملك البحرين يوجهون 
مبراعاة احلاالت االإن�صانية لالأ�صر امل�صرتكة مع قطر

•• اأبوظبي-عوا�صم-وام:

���س��رح م�����س��در م�����س���ؤول ب��اأن��ه عطفا 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ان ال���������س����ادر ع����ن دول����ة 
ب�ساأن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ق���ط���ع ال����ع����اق����ات م����ع دول�������ة قطر 
القرار  �سيغة  يف  ال����اردة  للمربرات 
وم����ا ت�����س��م��ن��ه م���ن اإج��������راءات ، وما 
اأ���س��ار اإل��ي��ه ال��ب��ي��ان م��ن ح��ر���ص دولة 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة على 
ه�  ال��ذي  ال�سقيق  القطري  ال�سعب 
يف  لإخ���ان��ه  واأ�سيل  طبيعي  ام��ت��داد 
دولة الإمارات ، وجه �ساحب ال�سم� 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
مبراعاة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
امل�سرتكة  لاأ�سر  الإن�سانية  احلالت 
منه  تقديرا  والقطرية  الإم��ارات��ي��ة 
القطري  ل��ل�����س��ع��ب   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -
فقد  للت�جيهات  وتنفيذا   ، ال�سقيق 
خ�س�ست وزارة الداخلية هاتف رقم 
هذه  ل��ت��ل��ق��ي   9718002626
احل��الت واتخاذ الإج��راءات املنا�سبة 

حيالها.
م�������ن ج�����ه�����ة اخ�����������رى وج���������ه خ�������ادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ملك  ����س���ع����د  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ب����ن 

حممد بن را�سد خال ا�ستقباله ال�زراء وكبار  م�ظفي امل�ؤ�س�سات والهيئات احلك�مية الحتادية  )وام(

ا�شتقبل الوزراء وكبار موظفي املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية االحتادية
حممد بن را�صد: رئي�س الدولة يحر�س على راحة و�صعادة اأبناء 

الوطن وحممد بن زايد ي�صخر وقته وجهده يف خدمة وطنه و�صعبه 

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ال�زراء  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م 
حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�سر �سم�ه يف زعبيل م�ساء 
ام�����ص اأ���س��ح��اب امل��ع��ايل ال������زراء وال�����س��ع��ادة وكاء 
وروؤ���س��اء ومديري  امل�ساعدين  وال���ك��اء  ال����زارات 
امل���ؤ���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات احلك�مية  وك��ب��ار م���ظ��ف��ي 
الإحتادية الذين هناأوا �سم�ه ب�سهر رم�سان املبارك 
ال�سحة  دوام  الر�سيدة  وقيادتنا  ل�سم�ه  متمنني 
وال�سعادة ولدولتنا العزيزة و�سعبنا الكرمي اطراد 

التقدم والرخاء .

وقد تبادل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكت�م واحل�س�ر - بح�س�ر �سم� ال�سيخ حمدان 
اآل م��ك��ت���م ويل ع��ه��د دبي  ب���ن را����س���د  ب���ن حم��م��د 
والفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير الداخلية و�سم� ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�س�ر 
ال�زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة و�سم� ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
مبتهلني  الف�سيل  بال�سهر  والتربيكات  التهاين   -
اإىل اهلل جلت قدرته اأن يعيد هذه املنا�سبة العظيمة 
يف  وال��ربك��ات  واليمن  باخلري  و�سعبنا  دولتنا  على 

ظل قيادتنا احلكيمة .         )التفا�سيل �ص2(

دعمت �شخ�شيات من فتح االإ�شالم ورجال دين متطرفني

موؤ�ص�صة قطرية مولت نهر الدم قبل �صنوات �صمال لبنان
•• عوا�صم-وكاالت:

2007 وقائع دم�ية ل يزال اللبناني�ن يذكرون ف�س�لها التي  �سهد عام 
�سربت �سمايل لبنان، حني ا�ستبك اجلي�ص اللبناين مع حركة متطرفة تتبع 
نهج القاعدة. ففي ماي� 2007 وملدة 3 اأ�سهر، �سال حمام دم يف خميم نهر 
البارد لاجئني الفل�سطينيني، اأدى اإىل وق�ع العديد من الإ�سابات والقتلى 
ب�سبب  املخيم،  م��ن  للمدنيني  كبري  ن��زوح  ع��ن  ف�سًا  اجلي�ص،  �سف�ف  يف 

ال�ستباكات التي بداأتها جماعة ما ي�سمى فتح الإ�سام.
واأثريت يف حينه اأ�سئلة عديدة ح�ل ت�سليح تلك اجلماعة ومت�يلها، وكيف 

ت�سخمت بهذا ال�سكل بعيداً عن اأعني الدولة.
اأعلن زعيم ميلي�سيات حزب  اللبنانية حني  ال�ساحة  كما زادت احلرية على 
البارد خط  اأن خميم نهر  اهلل الرهابية، ح�سن ن�سراهلل يف خطاب �سهري، 
اأحمر، داعياً اإىل عدم دخ�ل اجلي�ص اإىل املخيم ل�ستئ�سال فتح الإ�سام على 
ال�سيا�سيني  وانتقد  اجلي�ص،  هذا  عنا�سر  على  اعتداءها  اإدانته  من  الرغم 

الذين دع�ا اإىل دخ�ل املخيم.
اإل اأن وقائع جديدة ك�سفتها �سحيفة ال�سرق الأو�سط الأحد، األقت ال�س�ء 

على الدور اخلطري الذي لعبته اإحدى املنظمات القطرية.

فقد ك�سفت تلك ال�ثائق التي ح�سلت عليها ال�سحيفة عن ت�رط م�ؤ�س�سة 
ل��ه��ا، يف دع��م ومت�يل  ال��ت��ي تتخذ م��ن قطر م��ق��را  اآل ث��اين اخل��ريي��ة  عيد 

عنا�سر فتح الإ�سام عام 2006.
املال  ع��رب  ودع��م��ت  ل��ب��ن��ان،  يف  عملت  ال��ت��ي  امل�ؤ�س�سة  م��ن  اأف����رادا  اأن  وبينت 
والإغاثة الطبية والغذائية عددا من قطاعات املخيم، وكان املال من ن�سيب 
بتفجريات  متهم  بع�سهم  باملتطرفني،  اللبناين  الأمن  �سنفهم  عنا�سر   3

ما يعرف ب�تفجريات املطاعم الأمريكية يف طرابل�ص.
ووفقا لل�ثائق، فاإن م�ؤ�س�سة عيد اآل ثاين اخلريية، كانت نا�سطة يف لبنان، 
وقامت بتقدمي الدعم املايل حلركة  اجلهاد الإ�سامي يف فل�سطني، وعدد 
رجال  اأحد  لبنان  امل�ؤ�س�سة يف  اأعمال  ويدير  الإ�سام.  "فتح  �سخ�سيات  من 

الدين املتطرفني الذين حاول�ا اإذكاء الطائفية يف لبنان.
انفجار  من  ع��ام  قبل  ب��داأت  التي  التفا�سيل  بع�ص  على  ال�ثائق  وا�ستملت 
الأو�ساع الأمنية يف خميم نهر البارد، حيث قام اأحد اأع�ساء امل�ؤ�س�سة بزيارة 
من  بعدد  اجتمع  حيث  لبنان،  يف  اإقامته  خ��ال  مرتني  وطرابل�ص  ب��ريوت 
رجال الدين ذوي اخلطاب املت�سدد، واأعلن لهم الدعم وامل�ساعدة، كان من 
وعدد  املتحدة  الأمم  لدى  اإرهابيا  امل�سنفة  الأن�سار  ع�سبة  جماعة  بينهما 

من الدول العربية.

•• الفجر – ليبيا - خا�ص

اق���رتح���ت جل��ن��ة ال����دف����اع والأم�����ن 
الليبي  ال���ن����اب  مبجل�ص  ال��ق���م��ي 
اإ���س��اف��ي��ة ل����اإره����اب، ت�سم  ق��ائ��م��ة 
كيانات  و9  ���س��خ�����س��اً   75 اأ����س���م���اء 
قطر،  ب��دول��ة  ب�سخ�سيات  ارتبطت 
قائمة  اإىل  ���س��م��ه��ا  ب���ه���دف  وذل�����ك 
رئي�ص  واأك������د  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال���ب���ي���ان 
خطابه  يف  امليه�ب،  ط��ال  اللجنة، 
امل�جه ل�زير اخلارجية يف احلك�مة 
ال������ربمل������ان، حممد  امل���ن���ب���ث���ق���ة ع�����ن 
ال���داي���ري، اأن جل��ن��ت��ه رف��ع��ت ع���دداً 
لعر�سها  وال��ك��ي��ان��ات  الأ���س��م��اء  م��ن 
البيان  اأ���س��درت  ال��ت��ي  ال���دول،  على 
امل�سري لإ�سافتها �سمن  اخلليجي 
اأن  اإىل  لفتاً  كاإرهابيني،  امل�سنفني 
�ستخ�سع لتحديث  الليبية  القائمة 

دوري.
وال�سركات  ال���ك���ي���ان���ات  ب����ني  وم�����ن 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
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
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مبراعاة  ال�سع�دية  العربية  اململكة 
امل�سرتكة  لاأ�سر  الإن�سانية  احلالت 
ال�����س��ع���دي��ة ال��ق��ط��ري��ة ت��ق��دي��را منه 
خ�س�ست  وق����د  ال���ق���ط���ري.  ل��ل�����س��ع��ب 
رق���م  ال����ه����ات����ف  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة 
لتلقي   00966112409111
ه����ذه احل�����الت وات���خ���اذ الإج�������راءات 

املنا�سبة حيالها.

ك��م��ا اأ����س���در ج��ال��ة امل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  ع���اه���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����س��ى 
ال���ب���ح���ري���ن اأم�������را م��ل��ك��ي��ا مب���راع���اة 
امل�سرتكة  لاأ�سر  الإن�سانية  احلالت 
تقديرا  وذل��ك  القطرية  البحرينية 
ل��ل�����س��ع��ب ال���ق���ط���ري ال�����س��ق��ي��ق. وقد 
خ�س�ست وزارة الداخلية البحرينية ، 
هاتف رقم 0097317399821 

الليبية املرتبطة بقيادات تنظيمات 
اإره��اب��ي��ة وال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���ص اأن 
ت�سدر �سدها عق�بات عربية يف وقت 
لحق هي �سركة الأجنحة للطريان 

التي ميلكها اأمري اجلماعة املقاتلة 
عبد احلكيم بلحاج.

م�قع  اأورده  م��ف�����س��ل  ت��ق��ري��ر  ويف 
ب����اب���ة اف��ري��ق��ي��ا الخ����ب����اري����ة، فان 
ال�سركة التي انطلقت يف العمل عام 
امل�سري  و���س��ام  ويديرها   ،2015
ابن عم عبد احلكيم باحلاج وذراعه 
معيتيقة  م��ط��ار  م��ن  تتخذ  امل����ايل، 
الذي  طرابل�ص  الليبية  بالعا�سمة 
املتطرفة  امللي�سيات  عليه  ت�سيطر 

مركزاً لأعمالها.
ال�سحيفة  ت����ق����ري����ر  يف  وج����������اء 
اللكرتونية، ان بلحاج اأ�س�ص �سركته 
بال�سراكة مع دولة قطر التي قامت 
ب��اإق��را���س��ه ع��ن ط��ري��ق ���س��ف��ريه��ا يف 
ي�رو  ملي�ن   750 مبلغ  طرابل�ص 
لإن�ساء ال�سركة التي تعمل يف ليبيا 
�سيطرة  م��ن  م�ستفيدًة  وخ��ارج��ه��ا، 
جم��م���ع��ات م��ت��ط��رف��ة ع��ل��ى مطار 

معيتيقة. )التفا�سيل �ص17(

نتنياهو يدعو حلل االأونروا !!
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلي  ال��������زراء  رئ��ي�����ص  دع����ا 
وكالة  حلل  اأم�ص  نتنياه�  بنيامني 
وت�سغيل  ل���غ����ث  امل���ت���ح���دة  الأمم 
الاجئني الفل�سطينيني )الأونروا( 
الاجئني  م���اي���ني  ت�����س��اع��د  ال���ت���ي 
اإ�سرائيل  �سد  بالتحري�ص  واتهمها 
لل�سفرية  ر���س��ال��ت��ه  ن��ق��ل  اإن����ه  وق����ال 

الأمريكية لدى الأمم املتحدة.
املتحدث  ح�سنة  اأب�����  ع��دن��ان  وق����ال 
ب��ا���س��م الأون�������روا امل��ق��ي��م يف غ���زة اإن 
وكانت  خ����ي����ال.  ي���اح���ق  ن��ت��ن��ي��اه��� 
اأك������رب حليف  امل���ت���ح���دة،  ال������لي�����ات 
لإ�سرائيل، اأكرب متربع لاأونروا يف 
العام املا�سي اإذ بلغت قيمة تعهداتها 

دولر. ملي�ن   368
ت�سريحات  يف  ن���ت���ن���ي���اه����  وزع�������م 
اجتماعه  يف  وزرائ����ه  ملجل�ص  علنية 
الأ���س��ب���ع��ي اإن الأون����روا اأب��ق��ت على 
الفل�سطينيني  ال��اج��ئ��ني  م�سكلة 
التحري�ص  واإن  حتلها  اأن  من  ب��دل 
امل�ؤ�س�سات  ي�����س���د  اإ����س���رائ���ي���ل  ع��ل��ى 

التابعة لها ومنها مدار�ص.

�شركة للطريان حتلق باأجنحة م�شتعارة:

�صراكة بني االإرهابي بلحاج وقطر باأموال الدولة الليبية!

عن  باإقرا�شه  الدوحة  قامت   -
طريق �شفريها يف طرابل�س 750 
ال�شركة  الإن�����ش��اء  ي���ورو  مليون 

•• بريوت-اأ ف ب:

�سيطرتها  اأم�ص  وا�سنطن  من  املدع�مة  الدمي�قراطية  �س�ريا  ق�ات  اعلنت 
على حي اآخر يف مدينة الرقة ال�س�رية )�سمال(، كما �سنت هج�ما على قاعدة 

ع�سكرية �سمال املدينة يف اطار حملتها على تنظيم داع�ص.
ايام  قبل  الرقة"  لتحرير  الكربى  املعركة  ب��دء  اعلنت  التي  ال��ق���ات  وقالت 
من  ي�مني  بعد  الرقة  ملدينة  الغربية  اجلهة  يف  الرومانية  حي  ح��ررت  انها 

ال�ستباكات امل�ستمرة.
وهذه هي املرة الوىل التي تعلن فيها الق�ات �سيطرتها على حي غرب مدينة 

الرقة، التي دخلتها من اجلهة ال�سرقية والغربية بعد ان جنحت مبحا�سرة 
�سيطرت على حي  قد  الق�ات  وكانت  املعارك.  ا�سهر من  بعد  وذل��ك  املدينة. 

امل�سلب �سرق املدينة الحد غداة دخ�لها.
القاعدة  ال�سيطرة على  التقدم �سمال حيث تن�ي  انها ت�اجه �سع�بة يف  ال 
الع�سكرية الفرقة 17 ال�اقعة على امل�سارف ال�سمالية للمدينة وعلى معمل 

لل�سكر جماور لها، ي�ستخدمهما التنظيم ل�سد املنفذ ال�سمايل للمدينة.
وذكر املر�سد ال�س�ري حلق�ق الن�سان ان ق�ات �س�ريا الدمي�قراطية نفذت 
حت�سينات  لك�سر  حماولة  يف  الفرقة  على  الح��د  ال�سبت  ليل  عنيفا  هج�ما 
ن��ف��ذت��ه��ا طائرات  ب��ال��ت��زام��ن م���ع ���س��رب��ات   ،17 ال��ف��رق��ة  ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص يف 

�صوريا الدميقراطية ت�صيطر على حي جديد بالرقة

بلحاج الرهابي ورجل قطر يف ليبيا

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  تلقى 
هاتفيا  ات�سال  ام�ص  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي، 

من فخامة الرئي�ص ج�ك� ويديدو رئي�ص جمه�رية اندوني�سيا.
وتبادل اجلانبان التهاين والتربيكات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
العربية  الأم��ت��ني  املنا�سبة على  ان يعيد ه��ذه  داع��ني اهلل عز وج��ل   ،

وال�سامية باخلري واليمن والربكات.           )التفا�سيل �ص3(
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اأخبـار الإمـارات

ا�شتقبل الوزراء وكبار موظفي املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية االحتادية

حممد بن را�صد: رئي�س الدولة يحر�س على راحة و�صعادة اأبناء الوطن وحممد بن زايد ي�صخر وقته وجهده يف خدمة وطنه واأبناء �صعبه 

•• دبي-وام:

رئي�ص  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ا�ستقبل 
رع���اه اهلل يف ق�سر �سم�ه يف  دب��ي  ال�����زراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�ص جمل�ص 
ال����زارات  وك��اء  وال�سعادة  ال����زراء  امل��ع��ايل  اأ�سحاب  ام�ص  م�ساء  زعبيل 
وال�كاء امل�ساعدين وروؤ�ساء ومديري وكبار م�ظفي امل�ؤ�س�سات والهيئات 
املبارك متمنني  رم�سان  ب�سهر  �سم�ه  هناأوا  الذين  الإحتادية  احلك�مية 
ل�سم�ه وقيادتنا الر�سيدة دوام ال�سحة وال�سعادة ولدولتنا العزيزة و�سعبنا 

الكرمي اطراد التقدم والرخاء .
وقد تبادل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م واحل�س�ر - 
بح�س�ر �سم� ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ويل عهد دبي 
والفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء 

وزير الداخلية .
و�سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء وزير 

اآل نهيان وزير اخلارجية  �س�ؤون الرئا�سة و�سم� ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون الدويل - التهاين والتربيكات بال�سهر الف�سيل مبتهلني اإىل اهلل 
املنا�سبة العظيمة على دولتنا و�سعبنا باخلري  اأن يعيد هذه  جلت قدرته 

واليمن والربكات يف ظل قيادتنا احلكيمة .
وقد اأعرب �ساحب ال�سم� نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم 
ال���زراء وامل�س�ؤولني احلك�ميني  اأط��راف احلديث مع  دبي خال جتاذبه 
�سم�ه  معتربا  الأخ��رى  احلك�مية  واجلهات  حك�مته  لأداء  ارتياحه  عن 
ال�ظيفية جتاه  وم�س�ؤولياتهم  ال�طنية  ب�اجباتهم  يق�م�ن  اأن اجلميع 
اأفراد املجتمع وحيال وطنهم من اأجل رفعة �ساأنه وتقدمه على خمتلف 

ال�سعد .
وقال �سم�ه الكل ماق�سر يف اأداء مهمته اإن كان يف ال�زارة اأو امل�ؤ�س�سة اأو 
اأي جهة حك�مية اأخرى ونحن جميعنا فريق واحد مدني�ن وع�سكري�ن 
وزارات وم�ؤ�س�سات احتادية ودوائر وهيئات حك�مية حملية كلنا نعمل من 
اأجل رفعة وتقدم دولتنا العزيزة التي ت�ستحق منا الت�سحية وبذل اجلهد 

والإخا�ص يف العمل يف �سبيل دولتنا و�سعبنا وجمتمعنا.
واأردف �سم�ه ولكن مع كل هذا الأداء اجليد من قبل ال�زراء وامل�س�ؤولني 
من  للمزيد  نطمح  اأننا  اإل  واملحلية  الحت��ادي��ة  احلك�مية  امل�اقع  كل  يف 
الإب����داع والإت��ي��ان ب��اأف��ك��ار ج��دي��دة وخ��اق��ة ت�سهم يف دف��ع عجلة م�سرية 
للتميز  من�ذجا  دولتنا  تظل  كي  كافة  امل�ست�يات  على  امل�ستدامة  التنمية 

والعطاء وال�سفافية الإدارية واملالية وغريها.
وركز �سم�ه - خال حديثه يف الأم�سية الرم�سانية التي جت�سدت فيها كل 
املبارك  ال�سهر  ال�طني والجتماعي وروحانية  التاآلف والتاحم  معاين 
املعي�سي  امل�ست�ى  على  احلفاظ  واأهمية  املعرفة  واقت�ساد  املعرفة  على   -
الائق مل�اطنينا على امتداد رقعة دولتنا بحيث تطال م�ساريع التنمية 
جميع مناطق الدولة جت�سيدا لت�جيهات �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل الذي يحر�ص كل احلر�ص على 
ت�فري جميع و�سائل الراحة وال�سعادة و�سبل العي�ص الكرمي لأبناء وبنات 
�سعبنا ومبتابعة حثيثة من اأخي �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة الذي ي�سخر 
جل وقته وجهده يف خدمة وطنه واأبناء �سعبه ال�يف .

دبي  هيئة  رئي�ص  مكت�م  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سم�  اللقاء  ح�سر 
للطريان الرئي�ص الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات و�سم� ال�سيخ من�س�ر 
بن حممد بن را�سد اآل مكت�م ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير الثقافة وتنمية املعرفة .
وقد اأدى �ساحب ال�سم� نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم 
دبي واحل�س�ر �ساة املغرب جماعة وت�جه�ا بالدعاء اإىل الباري عز وجل 
باأن يحمي دولتنا و�سعبنا من كل �س�ء و�سر واأن يدمي على جمتمعنا نعمة 
التكافل الجتماعي وال�ستقرار وال�سام واأن ي�فق قيادتنا املعطاءة يف كل 
خط�اتها وم�ساعيها لإعاء �ساأن بادنا و�سعادة �سعبنا واأفراد جمتمعنا 

ومك�ناته .
هذا وتناول اجلميع طعام الإفطار اإىل ماأدبة �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكت�م الرم�سانية العامرة .

حاكم عجمان وويل عهده يتبادالن التهاين مع جموع املهنئني ب�صهر رم�صان املبارك

وع��������رب امل����ه����ن����ئ�����ن ع������ن �����س����ادق 
املنا�سبة  بهذه  الطيبة  م�ساعرهم 
..داعني اهلل عز وجل ان يعيد هذه 
���س��م���ه��م��ا مب�ف�ر  امل��ن��ا���س��ب��ة ع��ل��ى 
ال�����س��ح��ة وال�����س��ع��ادة وع��ل��ى �سعب 

المارات بالتقدم والزدهار.

ال�سيخ  ال�����س����ت����ق����ب����الت  ح�������س���ر 
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د 
عجمان  ح���اك���م  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
وال�سيخ  واملالية  الداري��ة  لل�س�ؤون 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����ص 

النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ص 
وم���ع���ايل ال�����س��ي��خ ال���دك���ت����ر ماجد 
دي�ان  رئي�ص  النعيمي  �سعيد  ب��ن 
وكبار  ال�سي�خ  م��ن  وع���دد  احل��اك��م 

امل�س�ؤولني.

•• عجمان-وام:

تبادل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حميد 
املجل�ص  ع�س�  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
بح�س�ر  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الع���ل���ى 
ب����ن حميد  ال�������س���ي���خ ع���م���ار  ���س��م��� 
النعيمي ويل عهد عجمان التهاين 
والتربيكات مبنا�سبة �سهر رم�سان 
الذين  املهنئني  جم�ع  مع  املبارك 
الليلة  ال��زاه��ر  ق�سر  اىل  ت���اف��دوا 
�سم�هما  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ام  امل��ا���س��ي��ة 

بهذه املنا�سبة املباركة.
التهاين  ���س��م���ه��م��ا  ت���ل���ق���ى  ف���ق���د 
امل�س�ؤولني  وك���ب���ار  ال�����س��ي���خ  م���ن 
العميد  و�سعادة  ال��دول��ة  ورج���الت 
مدير  ع����ل�����ان  ع����ب����داهلل  حم���م���د 

�سم�هما  على  يعيدها  اأن  القدير 
وعلى  وال�سعادة  ال�سحة  مب���ف���ر 
الر�سيدة  وق���ي���ادت���ه���ا  الإم����������ارات 
العربية  والأم�������ت�������ني  و����س���ع���ب���ه���ا 
والإ�����س����ام����ي����ة ب���ال���ي���م���ن واخل����ري 
�سم�هما  وت�����ب�����ادل  وال������ربك������ات. 
مبنا�سبة  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
رجال  م��ع  امل���ب���ارك  رم�����س��ان  �سهر 
واأ�سحاب  والأع����م����ال  الق��ت�����س��اد 
يف  والت�س�يقية  التجارية  امل��راك��ز 
املهنئني  وج���م����ع  ع��ج��م��ان  اإم������ارة 
واأبناء  وامل��ق��ي��م��ني  امل���اط��ن��ني  م��ن 
والإ�سامية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ات 
وجل  عز  اهلل  ..�سائلني  والأجنبية 
اأن يعيد هذه املنا�سبة على �سم�هما 

مب�ف�ر ال�سحة وال�سعادة.
ع��ام الإق��ام��ة و���س���ؤون الأج��ان��ب يف 
عجمان ومديري الإدارات وروؤ�ساء 

الذين  الإدارة  وم�ظفي  الأق�����س��ام 
قدم�ا �سادق التهاين والتربيكات 

العزيزة  املنا�سبة  بهذه  ل�سم�هما 
العلي  اهلل  ..داع���ني  امل�سلمني  على 

خالد بن زايد ي�صهد توقيع اتفاقية دليل ت�صنيف اأ�صحاب الهمم مع ثالث موؤ�ص�صات حكومية
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سم�  �سهد 
جمل�ص اإدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية 
الت�قيع  مرا�سم  ام�ص  اخلا�سة  الإحتياجات  وذوي 
يف  الهمم  ذوي  ت�سنيف  دليل  تطبيق  اتفاقية  على 
اإمارة اأب�ظبي بني امل�ؤ�س�سة وكل من جمل�ص اأب�ظبي 
للتعليم، وهيئة ال�سحة - اأب�ظبي، ومركز الإح�ساء 
امل�ؤ�س�سة  بني  تفاهم  مذكرة  جانب  اىل  اأب�ظبي،   -
واملجل�ص ب�ساأن دمج الطلبة من منت�سبي امل�ؤ�س�سة يف 

مدار�ص التعليم العام.
وّقع التفاقية الأوىل عن هيئة ال�سحة – اأب�ظبي 
امل��دي��ر العام  ب��رك��ات  ال��دك��ت���رة م��ه��ا تي�سري  ���س��ع��ادة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �سعادة  اأب����ظ���ب���ي  ل��ل��ه��ي��ئ��ة، وع����ن جم��ل�����ص 
للعمليات  التنفيذي  املدير  الظاهري  �سامل  حممد 
�سعادة  اأب���ظ��ب��ي  الإح�����س��اء-  م��رك��ز  وع��ن  باملجل�ص، 
العليا  العام، وعن زايد  املدير  القبي�سي  اأحمد  بطي 
عبداهلل عبدالعايل احلميدان، ع�س� جمل�ص الإدارة 
الأمني العام بالإنابة. ووقع مذكرة التفاهم املعنية 
اأب�ظبي للتعليم �سعادة حممد  بالدمج عن جمل�ص 
العليا للرعاية  زايد  الظاهري، وعن م�ؤ�س�سة  �سامل 

الإن�سانّية عبداهلل عبد العايل احلميدان.
واأ����س���اد ���س��م��ّ� ال�����س��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان - 
بفندق  جرت  التي  الت�قيع  مرا�سم  ح�س�ره  خال 
ال��ري��ت��زك��ارل��ت���ن يف اأب���ظ��ب��ي ���س��م��ن ف���ق���رات حفل 
الإف���ط���ار اجل��م��اع��ي »اإف���ط���ار اخل���ري يف ع���ام اخلري« 
الذي جرى تنظيمه برعاية �سمّ�ه مل�ظفي امل�ؤ�ّس�سة 
زايد  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م���  ���س��اح��ب  ب��دع��م   -
وبت�جيهات  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ومتابعة 
نهيان ويل عهد اب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
التي ترعاها  امل�سلحة للم�ؤ�ّس�سة ومراكزها والفئات 
من  املرج�ة  ال�سامية  لاأهداف  ال��س�ل  اأج��ل  من 
الر�سيدة  القيادة  ورغبات  طم�ح  وحتقيق  اإن�سائها 

للفئات امل�سم�لة برعاية امل�ؤ�ّس�سة.
كما اأ�ساد �سمّ� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان بالدعم 
املتمّيز والاحمدود من �سم� ال�سيخ هزاع بن زايد 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
وم�ساريعها  ومبادراتها  امل�ؤ�ّس�سة  لربامج  اأب�ظبي 
ال���س��رتات��ي��ج��ّي��ة مل���ا���س��ل��ة م�����س��ريت��ه��ا ن��ح��� حتقيق 
اأرقى  املتمثلة يف تقدمي  واأهدافها  ور�سالتها  روؤيتها 
من  وبناتنا  لأبنائنا  وامل��ت��م��ّي��زة  الن�عّية  اخل��دم��ات 

فئات ذوي الإعاقة.
ال�سراكات  اأهمية  �سحايف  ت�سريح  يف  �سم�ه  واأك���د 
ال�سرتاتيجّية التي تربط امل�ؤ�ّس�سة مع العديد من 
املحلّية  احلك�مّية  والهيئات  وامل���ؤ���ّس�����س��ات  اجل��ه��ات 
ودعم  اإجن���اح  يف  ال�سراكات  تلك  ودور  والحت���ادّي���ة، 
املبادرات وامل�ساريع التي تطلقها امل�ؤ�ّس�سة، مبا يحقق 
منت�سبيها  بدمج  له  ت�سعى  ال��ذي  الرئي�سي  الهدف 
من فئات ذوي الإعاقة يف املجتمع كي يك�ن�ا اأفراداً 
النه�سة  م�سرية  يف  وم�ؤثرين  وم�ساهمني  منتجني 

لدولتنا احلبيبة.
اأن  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خالد  �سمّ�  واأ�سار 
التكامل بني م�ؤ�ّس�سات الدولة بات �سرورة لتحقيق 
الأهداف العليا لقيادتنا الر�سيدة، وحتقيق التنمية 
وت�ظيف  ا�ستثمار  خ��ال  م��ن  للمجتمع  ال�ساملة 
اأب���ن���ائ���ه ع��ل��ى اخ���ت���اف ف��ئ��ات��ه��م يف جميع  ط���اق���ات 
املجالت. وقال �سمّ�ه اإن مذكرة التفاهم التي جرى 
للرعاية  العليا  زاي��د  م�ؤ�ّس�سة  ب��ني  عليها  الت�قيع 
جمل�ص  مع  والتفاقية  امل�ؤ�س�سات،  وتلك  الإن�سانّية 
اب�ظبي للتعليم من �ساأنها فتح اآفاق وا�سعة ، واإتاحة 
يف  للم�ساركة  الإع���اق���ة،  ذوي  ل��ف��ئ��ات  ق��ّي��م��ة  ف��ر���ص 
والأن�سطة  الربامج  والإف��ادة من  بناء جمتمعاتهم، 

املختلفة وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات.
وذكر �سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان اأن اعتماد 
بني  والتعاون  بالتن�سيق  الهمم  ذوي  ت�سنيف  دليل 
ال�سحة-  هيئة  ال�سرتاتيجيني  و�سركائها  امل�ؤ�ّس�سة 
اأب�ظبي، وجمل�ص اب�ظبي للتعليم، ومركز الح�ساء 

- اأب�ظبي يعد خط�ة ن�عية مهمة يف ت�سنيف تلك 
الفئات ت�سهم يف و�سع ال�سيا�سات العامة، وو�سع خطة 
عمل وخريطة طريق لتط�ير جميع اخلدمات التي 
تقدم لتلك الفئات على م�ست�ى اإمارة اأب�ظبي، ويتم 

البناء عليها ب�س�رة علمية خال املرحلة املقبلة.
اأب�ظبي  اإم���ارة  يف  الهمم  ذوي  ت�سنيف  دليل  ويعد 
والت�سنيفات  املعايري  ي�حد  ال��ذي  ن�عه  من  الأول 
فئات  م��ع  ال��ه��م��م  ذوي  دل��ي��ل  رب���ط  بنتائج  متمثا 
الإعاقة يف جمل�ص اأب�ظبي للتعليم وهيئة ال�سحة، 
وبالتعاون مع مركز الإح�ساء – اأب�ظبي، ومراجعة 
اإيجابي يف  اأث��ٍر  جامعة زاي��د، وم��ا يرتتب عليه من 
ت�حيد فئات الإعاقة على م�ست�ى جميع امل�ؤ�س�سات 
املعنية، كما اأنه �سي�ساهم يف ح�سر وتعداد هذه الفئة 
الدليل  يف  معتمدة  ف��ئ��ة   13 �سمن  م���ح��د  ب�سكل 

فقط.
ويهدف تطبيق الدليل اىل �سمان احلق�ق املن�س��ص 
 2006-29 رق����م  الحت������ادي  ال���ق���ان����ن  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
حق�ق  ب�ساأن   2009-14 رق��م  بالقان�ن  وامل��ع��دل 
املدرجة  ال��ف��ئ��ات  جلميع  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص 

لعام  اأب�ظبي  لإم���ارة  الهمم  ذوي  ت�سنيف  دليل  يف 
2016. ويعترب الدليل مرجعية معتمدة لت�سنيف 
الفرعية  واأن�اعها  وتعريفاتها  الإع��اق��ة  ذوي  فئات 
اإىل  كذلك  وي��ه��دف  منها،  فئة  ك��ل  خ��دم��ات  وم�سار 
ال�ستثمار الأمثل لاإمكانيات وامل�ارد املت�فرة لدى 
لذوي  املتخ�س�سة  اخل��دم��ات  ت���ف��ري  يف  الأط�����راف 

الإعاقة.
يف  التكاملية  ال��ه��م��م  ذوي  ت�سنيف  دل��ي��ل  وي��ح��ق��ق 
متكني  نح�  اجل��ه���د  وت�حيد  الإم���ارة  جهات  اأدوار 
يهدف  كما  املجتمع،  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���ص 
 ، ال��ف��ئ��ات  ت��ل��ك  مل�ستقبل  وا���س��ح��ة  روؤي����ة  و���س��ع  اإىل 
واعتماد  ل��ه��م،  والأ�سا�سية  املتخ�س�سة  واخل��دم��ات 
الإلكرتوين  بيانات دقيقة وم�حدة والربط  ق�اعد 
بني جهات الإم��ارة ذات العاقة بخدماتهم، ف�سًا 
التقييم  اأدوات ومعايري مقننة لعمليات  عن اعتماد 
لهم،  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات  وال��ك�����س��ف،  والت�سخي�ص 
املتخ�س�سة يف جمال  وامل�س�حات  الدرا�سات  واإع��داد 

الإعاقة وانت�سارها.
من  الإن�سانية  للرعاية  العليا  زايد  م�ؤ�س�سة  وتلتزم 

مقننة  ومعايري  اأدوات  با�ستخدام  التفاقية  خ��ال 
والت�سخي�ص  التقييم  لعمليات  بامل�ؤ�ّس�سة  ومعتمدة 
ذوي  ملراكز  والتاأهيل  الرعاية  وخ��دم��ات  والك�سف، 
الإعاقة يف الإمارة، وبالتعاون مع الأطراف الأخرى 

ومبا يتفق مع م�سار اخلدمات التي اأقرها الدليل.
مع  الج��ت��م��اع��ات  وع��ق��د  بالت�ساور  امل�ؤ�ّس�سة  وت��ق���م 
اأه���م التحديات  الأط�����راف الأخ����رى ل��ل���ق���ف ع��ل��ى 
وجمالت التح�سني املطل�بة اأثناء التطبيق، وتعمل 
الهمم  ذوي  ت�سنيف  دل��ي��ل  وت��ط���ي��ر  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
لإم�����ارة اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى ن��ح��ٍ� ���س��ن���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
نتائج وت��سيات  اإىل  الأخرى، وبال�ستناد  الأطراف 
اللجنة امل�سرتكة، وخمرجات اللقاءات الدورية بني 
وت�جهات  بخطة  اخلا�سة  وامل�ستجدات  الأط����راف 
اإم�������ارة اأب����ظ���ب���ي. وت���ل���ت���زم م���ؤ���س�����س��ة زاي�����د كذلك 
ورفعها  �سن�ية  الن�سف  ال��دوري��ة  التقارير  ب��اإع��داد 
الأط����راف  جميع  مب�����س��ارك��ة   - املعنية  اجل��ه��ات  اإىل 
يف  وامل�ساهمة  وامل��اح��ظ��ات،  الت��سيات  ومتابعة   -
املخت�سة  الإح�سائية  وامل�س�حات  الدرا�سات  اإع���داد 
ت�����س��ن��ي��ف��ات الإعاقة  ب���ن���اًء ع��ل��ى  يف جم���ال الإع���اق���ة 
فئات  امل�ؤ�ّس�سة لعتماد  وتعمل  الدليل.  يقرها  التي 
ملعل�مات  الإلكرتوين  النظام  على  الإعاقة  ت�سنيف 
م�سميات  واعتماد  للم�ؤ�س�سة،  الإع��اق��ة  ذوي  ح��الت 
فئات الإعاقة ال�اردة يف الدليل يف جميع املعامات 

والقرارات ال�سادرة عنهم.
ويخت�ص جمل�ص اأب�ظبي للتعليم باعتماد م�سميات 
ال��دل��ي��ل يف جميع  ال�������اردة يف  الإع���اق���ة  ف��ئ��ات ذوي 
م�سار  وتنفيذ  عنهم،  ال�سادرة  والقرارات  املعامات 
خدمات الفئات امل��سحة يف الدليل وفقا لاإمكانات 
امل�سميات  ا����س���ت���خ���دام  وت��ب��ن��ي  امل���ت����ف���رة،  وامل���������ارد 
وامل�سطلحات الرئي�سة والفرعية ال�اردة يف الدليل 
ذات  الإح�سائية  وامل�س�حات  ال��درا���س��ات  اإع���داد  عند 

ال�سلة بالإعاقة.
كما يق�م املجل�ص باإجراء املراجعة الدورية لإجراءات 
تطبيق دليل الت�سنيف ورفع الت��سيات وامللح�ظات 

اإىل الفريق امل�سرتك، وامل�ساركة يف مراجعة وتقييم 
واإع����داد  التعليمية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ال��دل��ي��ل  وت��ط���ي��ر 
التح�سينية  ال�سلة مع و�سع اخلطط  ذات  التقارير 

وامل�ساهمة يف تنفيذها.
ا�ستخدام  بتبني  اأب�ظبي   � الح�ساء  مركز  ويلتزم 
والفرعية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  وامل�����س��ط��ل��ح��ات  امل�����س��م��ي��ات 
اإعداد الدرا�سات وامل�س�حات  ال���اردة يف الدليل عند 
حق�ل  وت�حيد  ب��الإع��اق��ة،  ال�سلة  ذات  الإح�سائية 
ال��ب��ح��ث وق���اع���دة ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي ���س��ي��ت���ىل مركز 
الإح�������س���اء ر����س���ده���ا، وك���ذل���ك اإع�������داد ال���درا����س���ات 
الإعاقة  جمال  يف  املخت�سة  الإح�سائية  وامل�س�حات 
الدليل،  يقرها  التي  الإع��اق��ة  ت�سنيفات  على  ب��ن��اًء 
بيانات  ق�اعد  بني  يربط  اإل��ك��رتوين  نظام  واعتماد 
اأب�ظبي   � ال�����س��ح��ة  اأم����ا ه��ي��ئ��ة  امل�����س��ارك��ة.  اجل���ه���ات 
�سن  من  الإعاقة  ذوي  امل�اليد  عن  بالإباغ  فتلتزم 
ال�لدة حتى اأربع �سن�ات وقت ت�افر هذه املعل�مات، 
يف  وع���امل���ي���ة  م��ق��ن��ن��ة  وم���ع���اي���ري  اأدوات  وا����س���ت���خ���دام 
ت�سخي�ص واكت�ساف الإعاقة وبالتعاون مع الأطراف 
الأخ��رى، وكذلك اعتماد فئات الإعاقة املر�سى من 

ذوي الإعاقة وفقاً لاآليات املتبعة لديها.
لإجراءات  الدورية  املراجعة  باإجراء  الهيئة  وتق�م 
تطبيق دليل الت�سنيف ورفع الت��سيات واملاحظات 
الدرا�سات  اإع��داد  يف  وامل�ساهمة  املعنية،  اجلهات  اإىل 

وامل�س�حات الإح�سائية املخت�سة يف جمال الإعاقة.
ميادي  ع��ام  مل��دة  ت�سري  التي   - التفاقية  ون�ست 
ويبداأ العمل بها عقب الت�قيع النهائي عليها وهي 
اأخرى  زمنية  ل��ف��رتاٍت  والتط�ير  للتجديد  قابلة 
يتفق عليها الأطراف - على ت�سكيل جلنة م�سرتكة 
زايد  م�ؤ�س�سة  م��ن  اأع�ساء  اأرب��ع��ة  ؛  ع�س�ا   13 م��ن 
العليا، وثاثة من كل طرف من الأطراف الأخرى، 
عمل  ور���ص  تنفيذ  منها  وم�س�ؤوليات  مبهام  للقيام 
ا�ستخدامه  وط��ري��ق��ة  بالدليل  للتعريف  تدريبية 
مل���ظ��ف��ي الأط������راف ول��ل��م���ؤ���س�����س��ات امل��رت��ب��ط عملها 

باإجراءاته.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يتلقى ات�صالني هاتفيني من الرئي�س االندوني�صي ورئي�س 
الوزراء االإثيوبي تناوال عالقات التعاون وامل�صتجدات االإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ات�سال  ام�ص  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي، 
رئي�ص جمه�رية  ويديدو  الرئي�ص ج�ك�  هاتفيا من فخامة 

اندوني�سيا.
وتبادل اجلانبان التهاين والتربيكات مبنا�سبة �سهر رم�سان 
على  املنا�سبة  ه���ذه  يعيد  ان  وج���ل  ع��ز  اهلل  داع���ني   ، امل��ب��ارك 

الأمتني العربية وال�سامية باخلري واليمن والربكات.

جرى خال الت�سال بحث عاقات ال�سداقة والتعاون و�سبل 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مب��ا  وتط�يرها  تعزيزها 

ال�سديقني.
وامل�ستجدات  التط�رات  اآخر  الت�سال بحث  كما جرى خال 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
من جهة اخرى تلقى �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة 
الليلة املا�سية ات�سال هاتفيا من دولة هايلي ماريام دي�سالني 
الدميقراطية  الفيدرالية  اإثي�بيا  جمه�رية  وزراء  رئي�ص 

بني  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  تعزيز  بحث  خاله  ج��رى 
البلدين وال�سبل الكفيلة بتط�يرها.

كما مت خال الت�سال ا�ستعرا�ص عدد من جمالت التعاون 
القت�سادية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���س��ة  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة 
يخدم  مبا  وتنميتها  ت��سيعها  واأهمية  والتجارية  والتنم�ية 

م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
التط�رات  خمتلف  ح���ل  النظر  وج��ه��ات  اجل��ان��ب��ان  وت��ب��ادل 
الهتمام  ذات  وال��ق�����س��اي��ا  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة  والأح������داث 

امل�سرتك.

فتح باب التظلمات بدءا من اأم�س وحتى اخلمي�س املقبل 

االأمـور  واأولـياء  الـطالب  �صـكاوى  لـتلقي  هـاتـفيا  خطـا   14
•• دبي – حم�صن را�صد 

اأعلنت  م�������س���ب����ق  غ����ري  ق�������رار  يف 
 ، اأم�����ص  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
ع�سر  ال��ث��اين  طلبة  ت�سليم  اإرج���اء 
�سهاداتهم  واملتقدم  العام  مب�ساريه 
الدرا�سي  ال��ع��ام  لنهاية  الدرا�سية 
، حل��ني ان��ت��ه��اء ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ة ل� 
والذي   ، النتائج  على  تظلماتهم 
حددت ال���زارة فتح باب التظلمات 
اأم���������ص الح�������د وحتى  ب�������دءا م����ن 
لديهم  مم���ن   ، امل��ق��ب��ل  اخل��م��ي�����ص 
النهائية  نتائجهم  على  اع��رتا���ص 
اأن  على   ، ال�سبت  ي���م  منذ  املعلنة 
يبداأ ت�سليم ال�سهادات الحد املقبل 
18 من ي�ني� اجلاري ، وياأتي هذا 
العان على عك�ص ما كان متبع يف 
كافة ال�سن�ات ال�سابقة ، حيث كان 
يتم ت�سليم الطلبة ل�سهاداتهم ف�ر 
اإعان النتائج ، اإذ اأن هناك اأولياء 
راج��ع���ا مدار�سهم  وط���اب  اأم�����ر 
اأم�ص م�ستائني لت�سررهم من هذا 
الج����راء ال���ذي ات��خ��ذت��ه ال�����زارة ، 
دون النظر لعتبارات كثرية اأهمها 
اأن هناك طلبة مرتبطني مب�اعيد 
ج����ام����ع����ات وت���ن�������س���ي���ق يف اخل������ارج 
انتظارهم  �سي�سيع عليهم يف حال 
اإع��ان النتائج  اأي��ام منذ  ل� ثمانية 
اأول اأم�ص ال�سبت اىل الحد املقبل 

. اجلاري   18
واولياء  الطلبة  اأن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال�سباح  وم��ن��ذ  ح��ر���س���ا  ام����ره���م 
الباكر اأم�ص الت�جه اإىل مدار�سهم 
ل���س��ت��ام ���س��ه��ادات��ه��م ال��ت��ي ت��سح 
ال�سحيحة،  درج��ات��ه��م  ب��ي��ان  ل��ه��م 
وال�����س���ؤال ع��ن م����اد الإع����ادة التي 
ر����س���ب����ا ف��ي��ه��ا وي���ح���ق ل��ه��م دخ����ل 
امتحان الإع��ادة يف تلك امل���اد ، اإل 
اأنهم ف�جئ�ا بعدم ا�ستام املدار�ص 
وكذلك  ال���درا����س���ي���ة  ل�����س��ه��ادات��ه��م 
اإخ��ط��ارات الإع���ادة وك��ذا اإخطارات 

امل�ؤجل .
ل� وكيل  امل�سب�ق  وجاء القرار غري 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
الدكت�ر  والم���ت���ح���ان���ات  امل���ن���اه���ج 
اأنه  على  م���ؤك��دا   ، اليحيائي  حمد 

حدث من تخبط يف اإعان النتائج 
من  امل���ي���دان  ي�سهدها  مل  ب�����س���رة 
فيه  الرئي�سي  ال�سبب  يع�د   ، قبل 
املدار�ص  لإدارات  ول��ي�����ص  ل���ل����زارة 
اأي دخل فيما حدث ، وذلك بعدما 
ت���ع���ر����ص م�������دراء م����دار�����ص ط�����ال 
�سر�ص  لعتاب  املا�سيني  ال��ي���م��ني 
م���ن اأول����ي����اء الأم��������ر و����س���ل حلد 
ما  وراء  باأنهم  واتهامهم  ال�سباب 
اأنهم يعمل�ن  ، لفتني اىل  يحدث 
باإدارات املدار�ص منذ �سن�ات ط�يلة 
مل ي�اجه�ا مبثل هذه الإ�سكاليات 
اأن م��ن يدير  ت���ؤك��د  التي  م��ن قبل 
دفة الأم�ر يف المتحانات واإعان 
الملام  ملم  غ��ري  ب��ال���زارة  النتائج 
الكايف بامليدان الرتب�ي ، مع غياب 
اأ�سحاب  كافة  وتهمي�ص  التن�سيق 
المتحانات  اأع����م����ال  يف  اخل�����ربة 
هذه  يت�ل�ن  كان�ا  ممن  والنتائج 
تعليق  اأن  م�ؤكدين   ، م�سبقا  املهام 
نتائج الطلبة، وعدم الف�ساح عن 
م�سكلة  يعد  الن،  حتى  نتائجهم 
التي  امل����ع�����ق����ات  واأح��������د  ك����ب����رية، 
وويل  الطالب  معرفة  دون  حت���ل 
مل�ستقبل  التالية  اخل��ط���ة  الم���ر، 
كان  ك���م���ا   . ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  اأب���ن���ائ���ه���م 
يعان�نه  فيما  راأي  الأم���ر  لأولياء 
اأبنائهم  نتائج  ملعرفة  م�ساكل  من 
و�سرعة اللتحاق باجلامعات خارج 
نتائج  تعليق  اأن  اأك��دوا  اإذ   ، الدولة 
اأبنائهم، وعدم الف�ساح عنها حتى 
وقفة  ت�ستلزم  كبرية  م�سكلة  الن، 
جادة من وزارة الرتبية والتعليم، 
التعليمي  ال�ساأن  على  والقائمني 
اأبنائهم،  يف الدولة، ملعرفة م�سري 
ل���س��ي��م��ا وب���ع���دم���ا ت���اأك���د ل��ه��م اأن 
وحدها  تتحملها  امل�سكلة  اأ���س��ا���ص 
املعني  وال���ق���ط���اع  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ب��الم��ت��ح��ان��ات واإع�����ان ال��ن��ت��ائ��ج ، 
اأبنائهم  اأن م�ستقبل  م�سريين اىل 
بات معلقاً، ول يعلم�ن م�سريهم، 
المر  النجاح،  اأو  بالر�س�ب  �س�اء 
الذي اأربك ا�ستعداداتهم يف املرحلة 
مطالبني   ، لهم  املقبلة  الدرا�سية 
على  املتقاع�ص  املت�سبب  مبعاقبة 

اأي امل�ست�يات .

�سهاداتهم  الطلبة  ت�سليم  �سيتم 
بعد النتهاء من تقدم كافة طلبات 
على   ، املقبل  اخلمي�ص  التظلمات 
 ، ال�سهادات  ت�سليم  الح��د  يبداأ  اأن 
مربرا اتخاذه لهذا القرار لتفادي 
اإ������س�����دار ال�������س���ه���ادات مرة  اإع��������ادة 
الجراء  ه��ذا  اأن  م��سحا  اأخ���رى، 
وذلك  الطالب  م�سلحة  يف  ي�سب 
التظلم  من  خالية  �سهادة  لت�سلمه 
�سدد  ك��م��ا   ، وم���راج���ع���ة وم��دق��ق��ة 
اليحيائي يف ر�سالة م�جهة ملدراء 
الطلبة  تظلم  طلبات  اأن  امل��دار���ص 
مرف�عة  ك��ان��ت  اإذا  اإل  ت��ق��ب��ل  ل��ن 
عرب النظام اللكرتوين وب�ا�سطة 

مدير املدر�سة.  

14 خطا هاتفيا للرد على الطلبة 
الذين واجه�ا حتديات يف معرفة 
حتى  ط����اب  ظ���ل  اأن   ، ن��ت��ائ��ج��ه��م 
نتائجهم  يعرف�ن  ل  اأم�����ص  م�ساء 
يتبع�نها  التي  الآلية  يعرف�ن  ول 

ملعرفة نتائجهم.
ك��م��ا واج����ه ب��ع�����ص ال��ط��ل��ب��ة الذين 
الر�سائل  ع��رب  نتائجهم  و�سلتهم 
ال��ن�����س��ي��ة وال����ربي����د الل����ك����رتوين 
اأن  ل��ه��م  ت��ب��ني  اإذ   ، اأخ����رى  م�سكلة 
ال��ت��ي و�سلتهم  جم��م���ع درج��ات��ه��م 
مل   ، الن�سية  الر�سائل  طريق  عن 
الدرجات  مل��ج��م���ع  م��ط��اب��ق��ة  ت��ك��ن 
ال�����ت�����ي و����س���ل���ت���ه���م ع�����رب ال����ربي����د 
اإرباكاً  اأح����دث  مم��ا   ، الل���ك���رتوين 

فرقاً ملح�ظاً يف الدرجات.
اأع���ل���ن���ت وزارة  اأخ�������رى  م����ن ج���ه���ة 
ح�سابها  ع��رب  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
على ت�يرت بدء امتحانات الإعادة 
الثاين  ال�����س��ف  ل��ط��ل��ب��ة  وامل�����ؤج����ل 
واملتقدم  ال���ع���ام  مب�����س��اري��ه  ع�����س��ر 
امل�افق  املقبل  الأح���د  م��ن  اع��ت��ب��اراً 
اأن تنتهي  18 ي�ني� اجلاري على 
22 من  امل�����اف����ق  ي�����م اخل��م��ي�����ص 
ال�����س��ه��ر ذات����ه ، ف��ي��م��ا اأع����رب طلبة 
اأم���ره��م عن  الثاين ع�سر واأول��ي��اء 
ا���س��ت��ي��ائ��ه��م وا���س��ت��غ��راب��ه��م م���ن اأن 
ال�زارة اعلنت عن م�عد امتحانات 
الإعادة وامل�ؤجل قبل ت�سلم الطلبة 
التي  الإخ���ط���ارات  اأو  ل�����س��ه��ادات��ه��م 

اأم�ص  ���س��ه��دت  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف 
يف  واخل��ا���س��ة  احلك�مية  امل��دار���ص 
اإقباًل  ال�����س��م��ال��ي��ة  وامل��ن��اط��ق  دب���ي 
���س��دي��دا م���ن ج��ان��ب ب��ع�����ص طلبة 
ال���ث���اين ع�����س��ر واأول�����ي�����اء اأم����ره���م 
للح�س�ل على نتائجهم يف الثان�ية 
احل�س�ل  يف  ف�سل�  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
حددتها  التي  ال��سائل  عرب  عليها 
ال�زارة واملتمثلة يف ب�ابة الطالب 
وال����ر�����س����ائ����ل ال���ن�������س���ي���ة وال����ربي����د 
ت�سبب عدم  ك��ذل��ك   ، الل��ك��رتوين 
بثته  ال��������ذي  ال���ت���ع���م���ي���م  و������س������ل 
ال��� جروبات اخلا�سة  ال����زارة على 
مب�����س���ؤويل وق��ي��ادات ال�����زارة ، اىل 
يت�سمن  وال����ذي  م���دار����ص  اإدارات 

ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م. واأو�����س����ح ل���� الفجر 
الرتبية  وزارة  يف  م��ط��ل��ع  م�����س��در 
مطابقة  ع��دم  �سبب  اأن  والتعليم 
و�سلتهم  ال���ت���ي  ال��ط��ل��ب��ة  درج������ات 
للتي  ال���ن�������س���ي���ة  ال���ر����س���ائ���ل  ع����رب 
اللكرتوين  الربيد  و�سلتهم عرب 
الر�سائل  عرب  ال����اردة  النتائج  اأن 
ال��ن�����س��ي��ة اإح�����ت������ت ع���ل���ى درج�����ات 
ون�سب امل�اد الأكادميية فقط التي 
اإمتحن بها الطالب يف نهاية العام 
للطلبة  وردت  التي  النتائج  ،فيما 
ت�سمنت  اللكرتوين  الربيد  عرب 
درجات  �سمل  الذي  الكلي  املجم�ع 
امل��������اد الأك����ادمي����ي����ة اإ����س���اف���ة اإىل 
اأحدث  م��ا  وه���  الأن�سطة،  درج���ات 

ال��ت��ي �سي�ؤدون  امل�����اد  ل��ه��م  ت������س��ح 
الم����ت����ح����ان ب���ه���ا، خ�������س��������س���اً مع 
لقطاع  امل�����س��اع��د  ال����ك���ي���ل  ت���اأك���ي���د 
الطلبة  اأن  والم��ت��ح��ان��ات  امل��ن��اه��ج 
بعد  ����س���ه���ادات���ه���م  ���س��ي��ت�����س��ل��م���ن 
النتهاء من تقدم الطلبة بطلبات 

تظلماتهم اخلمي�ص املقبل.

الرتبوي  امل��ي��دان  فعل  ردود 
اأولياء اأمور واإدارات مدار�س

اأك�����د ع����دد م���ن م���دي���ري امل���دار����ص 
ال�سباب  ع��ل��ى  ال���ق���ف  ب�����س��رورة 
ال�سكالية،  ل���ت���ل���ك  احل���ق���ي���ق���ي���ة 
وحما�سبة امل�س�ؤولني عنها وخروج 
اأن ما  ، ي����ؤك���د  ال�������زارة  ب��ي��ان م���ن 

قرار غري م�شبوق تاأجيل ت�شليم ال�شهادات لالأحد املقبل بعد اإعالن النتائج ب� 8 اأيام
اختالف يف نتائج الطلبة وجمموع الدرجات ما بني الربيد االلكرتوين والر�شائل الن�شية

خطوط الهاتف ال�شاخنة التي اأعلنتها الوزارة لتلقي ال�شكاوى اعالن فتح باب التظلم منح ال�شهادات االأحد املقبل

ن�صبة النجاح  املئة  يف   88
يف ثانويات التكنولوجيا 

التطبيقية و84 يف املئة الفنية
•• اأبوظبي -وام: 

بلغت ن�سبة النجاح بني الطلبة يف ثان�يات التكن�ل�جيا التطبيقية 88 يف 
املئة  96 يف  املتقدمة  العل�م  املئة وبرنامج  84 يف  الفنية  املئة والثان�يات 

وذلك للعام الدرا�سي 2016 - 2017 .
اأعلن ذلك مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني .. ورفع �سعادة 
اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى  ال�سام�سي مدير عام املركز  مبارك �سعيد 
الذي  الكبري  التف�ق  مبنا�سبة  الر�سيدة  الدولة  لقيادة  والتقدير  وال�سكر 
حققه �سباب وفتيات الإمارات من خريجي ال�سف الثاين ع�سر م�سريا اإىل 
اأن جميعهم من املتخ�س�سني يف العل�م الهند�سية و الهند�سة املكيانيكية و 
هند�سة ال�سيانة الكهربائية و هند�سة ال�سيانة امليكانيكية و هند�سة �سيانة 
الطائرات وغريها من التخ�س�سات التي ت�ؤهلهم ليك�ن�ا الك�ادر ال�طنية 

اجلاهزة ملرحلة ما بعد النفط.
و اأكد اأن قيادة الدولة الر�سيدة تعمل على الرتقاء بامل�ست�ى العلمي لأبناء 
اجلميل  لرد  وتف�قهم  جه�دهم  �سي�ا�سل�ن  اأنهم  يف  ثقته  م�ؤكدا  الدولة 
لل�طن الغايل والقيادة الر�سيدة احلري�سة على متكني اأب�ظبي التقني و 
امل�ؤ�س�سات التابعة له ومنها معهد التكن�ل�جيا التطبيقية ومعهد اأب�ظبي 
للتعليم والتدريب املهني وكلية فاطمة للعل�م ال�سحية وب�ليتكنك اأب�ظبي 
ومركز التعليم والتط�ير املهني من اأداء واجبها ال�طني نح� اإعداد اأجيال 
وك�ادر وطنية متخ�س�سة ومتميزة من �سباب وفتيات ال�طن القادر على 
 2021 للدولة  ال�سرتاتيجية  املعريف واخلطة  القت�ساد  تلبية متطلبات 
وال�ساليب  واملختربات  املناهج  اأرق��ي  وفق   2030 وروؤي��ة  اب�ظبي  وخطة 

العلمية والعملية املتقدمة يف العامل.
من جهته قال الدكت�ر اأحمد عبداملنان الع�ر مدير عام معهد التكن�ل�جيا 
اأن جميع اخلريجني حقق�ا معدلت  التقني  اأب�ظبي  ل�  التابع  التطبيقية 
عالية تعك�ص مدى تف�قهم ومتيزهم و قدراتهم على م�ا�سلة التف�ق يف 

درا�ساتهم اجلامعية مبختلف دول العامل.
للتعليم  اأب�ظبي  الدكت�ر عبدالرحمن احلمادي مدير عام معهد  واأع��رب 
مبا  للمعهد  التابعة  الفنية  الثان�يات  بنتئج  فخره  عن  املهني  والتدريب 
اأبناء  اأج���ل متكني  م��ن  امل�����س���ؤول���ن  يبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه���د  يعك�ص 

الإمارات من م�ا�سلة التف�ق يف امل�ستقبل.

اإعالن اأ�صماء اأوائل ثانويات التكنولوجيا التطبيقية و الفنية والعلوم املتقدمة 
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأ�سماء الطلبة الأوائل 
العل�م  وبرنامج  الفنية  والثان�يات  التطبيقية  التكن�ل�جيا  ثان�يات  يف 

املتقدمة وذلك للعام الدرا�سي 2016 - 2017.
ويف برنامج العل�م املتقدمة .. ح�سدت املركز الأول الطالبة فاطمه عبداهلل 
حممد عبداهلل الكمايل مبجم�عة 98.2 يف املائة بينما ح�سد املركز الثاين 
يف   97.5 مبجم�ع  اإبراهيم  �سليمان  حممد  عبدالرحمن  حميد  الطالب 
املائة وحل ثالثا الطالب �سالح مقبل �سامه عبداهلل ال�سيعري مبجم�عة 
بانبيله  اأحمد  علي  عبدالرحمن معمر  الطالب  بينما جاء  املائة  97.2 يف 
علياء  الطالبة  فيما حلت  املائة  97.2 يف  الثالث مكرر مبجم�ع  املركز  يف 
حمم�د عبدالرحمن حممد العبدويل يف املركز الرابع مبجم�ع 97.1 يف 
الكعبي  ح��ارب  �سعيد  ح��ارب  �سعيد  الطالب  ج��اء  اخلام�ص  املركز  ويف  املائة. 
عبدالرحيم  عي�سى  ح�ر  الطالبة  �ساد�سا  وج��اءت  املائة  يف   96.7 مبجم�ع 
احمد حممد مبجم�ع 96.4 يف املائة .. فيما حلت الطالبة عبداهلل حممد 
الطالب عبداهلل  وك��ان  املائة  96 يف  �سابعة مبجم�ع  �سامل خلف احل��سني 
املائة..  يف   96 مبجم�ع  مكرر  ال�سابع  امل��رزوق��ي  حممد  ال�سيد  اإ�سماعيل 
اإ�سافة اإىل الطالبة رمي حميد عبدالرزاق حممد اخل�رى التي جاءت �سابع 

مكرر مبجم�ع 96 يف املائة .
وجاءت ثامنا الطالبة بهية حممد حثب�ر حممد الرميثي مبجم�ع 95.3 
يف املائة بينما كانت الطالبة ن�رة �سعيد حممد عبيد الق�سري ثامنا مكرر 

ال��ط��ال��ب حم��م��د �سعيد ح��م��د �سامل  ف��ي��م��ا ح��ل  امل��ائ��ة  95.3 يف  مب��ج��م���ع 
�سامل  على  �سامل  الطالب  وج��اء  املائة  يف   95.2 مبجم�ع  تا�سعا  الرا�سدي 

�سعيد املهري عا�سرا مبجم�ع 95.1 يف املائة.
وعلى �سعيد اأوائل ثان�يات التكن�ل�جيا التطبيقية .. حل الطالب عبداهلل 
علي ع��ص بن مهري الكثريي يف املركز الأول مبجم�ع 97.5 يف املائة فيما 
جاء الطالب �سلطان مراد داد حممد اأحمد ثانيا مبجم�ع 97.4 يف املائة 

وجاء ثالثا الطالب �سامل على عبداهلل املرزوقى مبجم�ع 97.3 يف املائة.
ورابعا .. جاءت الطالبة �سمة عبداهلل خمي�ص ظنحاين مبجم�ع 96.8 يف 
96.6 يف  املائة .. بينما جاءت م�زة علي يا�سر العرياين خام�سة مبجم�ع 
املائة وحلت الطالبة فاطمة �سامل �سرحان الكعبي �ساد�سة مبجم�ع 96.4 
يف املائة فيما جاءت الطالبة فاطمة حممد غدير العرياين �سابعة مبجم�ع 

املائة. يف   96.2
96.1 يف املائة ..  اأ�سماء حممد �سريف اخل���ري  وثامنة .. جاءت الطالبة 
املائة  96 يف  تا�سعة مبجم�ع  �سالح متام  م��رام مهند  الطالبة  بينما حلت 

فيما جاء الطالب �سع�د اأحمد حممد احلمادي مبجم�ع 95.5 يف املائة.
ويف اأوائل الثان�يات الفنية .. حل الطالب حممد يحيى دينار رباع اآل على يف 
املركز الأول مبجم�ع 97.1 يف املائة بينما كانت الطالب احمد ي�ن�ص اأحمد 

عبداهلل املازمي الأول مكرر مبجم�ع 97.1 يف املائة.
 96.6 وجاء ثانيا .. الطالب حممد اأحمد عي�سى �سالح اليا�سى مبجم�ع 
املائة . وثالثا الطالب عبدالرحمن زبري عبدالرزاق ال�سديق العبيدىل  يف 
العبدويل مبجم�ع  اأحمد  اأحمد فهم  ورابعا فهم  املائة  96.3 يف  مبجم�ع 

رابع  املن�س�ري  الطالبة هيا حممد مطر طار�ص  كانت  بينما  املائة  96 يف 
مكرر مبجم�ع 96 يف املائة اأما الطالبة مرية جمعة حممد جمعة املطرو�سي 

فكانت رابع مكرر اأي�سا مبجم�ع 96 يف املائة.
وحلت يف املركز اخلام�ص الطالبة مرمي حممد مبارك علي الكتبي مبجم�ع 
الكثريي  ح�سني  حم�سن  ط��ارق  زاي��د  الطالب  وال�ساد�ص  املائة  يف   95.6
بريهيم  بن  �سيف  علي  علياء  الطالبة  وال�سابعة  املائة  يف   95.4 مبجم�ع 
املئة والثامن الطالب ماجد في�سل مال اهلل  95.3 يف  امل�سافري مبجم�ع 
ابراهيم احلمادي مبجم�ع 95.2 يف املائة والتا�سع الطالب اإبراهيم خالد 
جا�سم  خل�د  والعا�سر  امل��ائ��ة  يف   95.1 مبجم�ع  ع��ب��داهلل  �سهداد  ابراهيم 
�سيف  والعا�سر مكرر عائ�سة  املائة  95 يف  البل��سى مبجم�ع  حممد �سالح 

مبارك عبد اهلل اخلمريي مبجم�ع 95 يف املائة.
وت�ا�سل �سعادة مبارك ال�سام�سي مدير عام مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب 

التقني واملهني مع الأوائل وذويهم وتقدم بالتهنئة لهم على تف�قهم.
ال���ذي جاء  ب��ال��ت��ف���ق  ال�����س��دي��دة  الأوائ�����ل ع��ن فرحتهم  اأع����رب  م��ن جانبهم 
نتيجة لعمل منظ�مة مرتابطة ومتكاملة ما بني املدر�سة واملنزل معربني 
متخ�س�ص  تعليمي  نظام  لهم  وف��رت  التي  الر�سيدة  بالقيادة  فخرهم  عن 
ومتقدم يتمثل يف مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني ومعهد 
وه�  املهني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب�ظبي  ومعهد  التطبيقية  التكن�ل�جيا 
النظام العاملي امل�سه�د به والقادر على اأن ميكنهم من م�ا�سلة التف�ق خال 
العمل  قطاعات  يف  املتخ�س�ص  املهني  م�ستقبلهم  وخال  اجلامعية  املرحلة 

والإنتاج مبختلف امل�سروعات التنم�ية بالدولة.

�صرطة اأبوظبي حتذر من اأ�صاليب احتيالية ي�صتخدمها املت�صولون الكرتونيا ال�صتعطاف النا�س
•• اأبوظبي-وام:

النتباه  ���س��رورة  اإىل  املجتمع  اأف���راد  اأب�ظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  دع��ت 
الكرتونيا  املت�س�ل�ن  ي�ستخدمها  التي  الحتيالية  الأ�ساليب  م��ن  واحل���ذر 

ل�ستعطاف النا�ص واحل�س�ل على اأم�الهم بطرق غري م�سروعة .
ي�ستخدمها  التي  الأ�ساليب  تلك  يف  الرتكيز  ���س��رورة  على  اجلمه�ر  وحثت 
املت�س�ل�ن الكرتونيا وعدم الرتدد يف الت�سال هاتفيا لاإباغ عنهم وتقدمي 
كل امل�ستندات التي ت�ؤكد ت�رطهم يف ت�سرفات غري ح�سارية لترتقي بقيم 
وعادات وتقاليد جمتمع المارات الأ�سيل . و�سجلت �سرطة اأب�ظبي باغات 
اإن�سانية خادعة  املال امل�سح�ب مبزاعم  لأ�ساليب احتيالية حتت غطاء جمع 
معتربة اإياها من اأن�اع الن�سب بفن�ن حديثة ل�ستعطاف مت�سفحي الإنرتنت 
وم�ستخدمي الت�ا�سل الجتماعي .. م�سرية اإىل اأن املت�س�لني يجددون حيلهم 

بع�ص  ع��ن  وك�سفت  مدخراتهم.  ا�ستنزاف  بهدف  النا�ص  عطف  ل�ستجداء 
النا�ص  ل�ستعطاف  الكرتونيا  املت�س�لني  ي�ستخدمها  التي  الر�سائل  من��اذج 
م�ؤكدة اأن التذكري بها دائما من الأم�ر املهمة لتثقيف املجتمع وتعريفه بتلك 
الأمثلة . و حثت رواد م�اقع الت�ا�سل الجتماعي على �سبكة النرتنت على 
ت�عية النا�ص بهذه المثلة وغريها من الأ�ساليب الحتيالية امل�ستخدمة يف 
املال  �سرف  اإىل  املح�سنني  ودع��ت   . م�سروعة  غري  ب�س�رة  النا�ص  ا�ستعطاف 
وتقدمي امل�ساعدات والتربعات يف دعم ق�افل اخلري التي وفرتها الدولة عرب 
اإ�سراف ر�سمي حتى ل  القن�ات الر�سمية وفق �س�ابط واآليات وا�سحة حتت 
اأب�ظبي  �سرطة  واأطلقت  اللكرتوين.  الت�س�ل  ي�سبح�ا �سحية من �سحايا 
للتحذير  الجتماعي  الت�ا�سل  ومن�سات  الإع��ام  و�سائل  عرب  ت�عية  حملة 
من خماطر التعامل مع هذه الآفة بهدف تعزيز الثقافة الأمنية لدى اأفراد 

اجلمه�ر وت�عيتهم بخط�رة التجاوب مع الت�س�ل الإلكرتوين.

التغري املناخي والبيئة توؤكد خلو اأ�صواق الدولة 
من منتجات ال�صوكوال امللوثة ببكترييا ال�صاملونيال 

•• دبي -وام: 

اأكدت وزارة التغري املناخي والبيئة خل� اأ�س�اق الدولة من منتجات ال�س�ك�ل املل�ثة ببكترييا ال�سامل�نيا 
. وقالت جمد احلرباوي مدير اإدارة �سامة الأغذية بال�زارة اإنه فيما يتعلق بالأخبار ال�اردة ح�ل قيام 
ال�سلطات املخت�سة يف بريطانيا واإيرلندا با�ستدعاء عدة اأ�سناف من �س�ك�ل مالتيزورز وجالك�سي وغريها 
ال�سامل�نيا  اأن�اع ال�س�ك�ل التي تق�م بت�سنيعها �سركة مار�ص ب�سبب خماوف من تل�ثها ببكترييا  من 
فقد قامت ال�زارة بالت�ا�سل مع املعنيني يف فرع �سركة مار�ص بالإمارات والتاأكد من اأن املنتجات املذك�رة 
ل يتم ا�ستريادها من بريطانيا واإيرلندا اأو ت�زيعها يف الدولة وبناء عليه ل ي�ستدعي اتخاذ اأية اإجراءات 
اأخرى حيث تتابع ال�زارة وب�سكل م�ستمر قرارات �سحب وحظر امل�اد الغذائية والتي مت اتخاذها كنتيجة 

ل�ج�د اأ�سباب ت�ستدعي ال�سحب اأو احلظر وذلك ل�سمان خل� اأ�س�اق الدولة من املنتجات املل�ثة .
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اأخبـار الإمـارات

الهالل االأحمر االإماراتي يطلق برنامج توزيع امل�صاعدات الغذائية على االأ�صر الفقرية مبديرية ر�صوم
•• �صبوة-وام:

�سب�ة  مبحافظة  ر�س�م  مبديرية  ام�ص  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  د�سن 
برنامج ت�زيع م�ساعدات غذائية قدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة، 
اىل الأ�سر الفقرية والأ�سد فقراً يف اأطار حملتها الن�سانية التي اأطلقتها 
حمافظة  ت�ستهدف  وال��ت��ي  الف�سيل  رم�����س��ان  �سهر  م��ع  ت��زام��ن��اً  الهيئة 
معاناتهم وحت�سني  تخفيف  اأج��ل  وذل��ك من  وم���اأرب،  و�سب�ة  ح�سرم�ت 

ظروفهم املعي�سية والقت�سادية.
هادي  ال�ستاذ  املحلي  للمجل�ص  ال��ع��ام  الأم���ني  اأ���س��اد  التد�سني  حفل  ويف 

ب�سب�ة مقدما �سكره يف بداية  الإماراتي  الأحمر  الهال  اخلرما بجه�د 
املتحدة على وقفتهم  العربية  الإم��ارات  اإىل حك�مة و�سعب دولة  حديثة 
حياة  على  �سلبا  ال�سابق  ال��سع  اث��ر  حيث  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  التاريخية 
امل�اطنني يف ظل ت�ساعد الأو�ساع الإن�سانية وات�ساع رقعة الفقر والبطالة 
مثمنا يف ال�قت ذاته جه�د الهال الأحمر الإماراتي لإعادة البت�سامة 

اإىل وج�ه الأطفال والن�ساء الذين يعي�س�ن و�سًعا اإن�سانيًّا ماأ�ساويًّا.
من جانبه اأكد رئي�ص فريق الهال الأحمر الإماراتي ان م�سروع ت�زيع 
امل�ساعدات الغذائية جاء انطاقا من احلر�ص الذي ت�ليه دولة الإمارات 
الأزمة  لجتياز  لهم  وامل�ساعدة  الع�ن  يد  وتقدمي  الأ�سقاء  م�سعادة  على 

التي يعي�س�نها جراء احلرب التي اأ�سعلها النقابي�ن، معرباً عن اأمله يف 
اأن ت�ساعد امل�ساعدات يف التخفيف من معاناة الأهايل، لفتاً اىل ان الهيئة 
مل���اط��ن��ي حمافظة �سب�ة  امل��ج��الت  ك��ل  ال��دع��م يف  ك��ل  ت��ق��دمي  ت�سعى اىل 
الإغاثة  تقدمي  تقت�سر على  ل  ان مهمتهم  �سب�ة  امل�اطنني يف  مب�سراً   ،
والفقرية  املحتاجة  ال�سر  لكل  �ست�سل  والتي  فقط  الغذائية  امل���اد  من 
الغاثية  الأدوي����ة  ت��ق��دمي  ت�سمل  ب��ل  ا�ستثناء  دون  �سب�ة  يف  وامل��ت�����س��ررة 
اجلانب  يف  الغاثية  امل�ساريع  من  العديد  لديها  و  الطبية  وامل�ستلزمات 
ال�سحي والكهربائي واملياه وغريها من امل�ساريع التي وعدت الهيئة بها 

اأبناء �سب�ة.

واأع��رب اله��ايل عن �سكرهم وامتنانهم لدولة الإم��ارات على ما تقدمه 
من م�ساعدات اإن�سانية �سرورية، ترفع عن كاهلهم اأعباء احلياة املعي�سية 

الي�مية ال�سعبة.
و�سكر امل�اطن �سالح ال�احدي هذه اللفتة الن�سانية التي خففت معاناة 
اأ�سرته وظروفهم ال�سعبة التي يعي�س�نها خ�س��ساً مع ارتفاع ال�سعار يف 
والمتنان  ال�سكر  بجزيل  �سعيد  اأم  تقدمت  فيما  الف�سيل  رم�سان  �سهر 
لهيئة الهال الأحمر الإماراتي التي �ساهمت يف رفع املعاناة التي كانت 
تعي�سها ، م��سحة اأنها هي من تعيل اأ�سرتها ال�سغرية وتعاين من �سعف 

الدخل املادي . 

االحتادية للتناف�صية واالإح�صاء تطلق نتائج 
اأول درا�صة حول الت�صامح يف الدولة

•• دبي-وام:

الهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء النتهاء  اأعلنت 
الإم���ارات ح���ل م��س�ع  راأي جت��ري يف  اأول درا�سة  من 
عاملية  �سركة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  ال��دول��ة  يف  الت�سامح 

متخ�س�سة يف جمال ا�ستك�ساف الآراء والنطباعات.
ومن خال التن�سيق مع فريق معايل ال�سيخة لبنى بنت 
الدرا�سة  رك��زت  للت�سامح  دول��ة  وزي���رة  القا�سمي  خالد 
م�ستخدمي  واآراء  الت�سامح  م������س���ع  ع��ل��ى  ب��الأ���س��ا���ص 
والأن�سطة  معاليها  ت�سريحات  ح���ل  الت�ا�سل  م�اقع 
ال��ت��ي ت��ق���م ب��ه��ا والأخ����ب����ار ال��ت��ي ت��ت��م م�����س��ارك��ت��ه��ا على 
ال�سفحات الر�سمية وعلى م�اقع الت�ا�سل الجتماعي.
ملي�ن   1.4 نح�  حتليل  على  البحثي  امل�سروع  ا�ستمل 
من  األفا   172 ت�ساركها  متفردة  طبيعة  ذات  م�ساركة 
م�����س��ت��خ��دم��ي م����اق���ع ال��ت���ا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يف دولة 

الإمارات .
�سريكا  تعترب  ال��ت��ي  ب���ران���دزاآي  �سركة  التحليل  اأج���رت 
نهجا  وت�ستخدم  النطباعات  حتليل  جم��ال  يف  للهيئة 
الآراء  ب��ه��دف ر���س��د  ال��ب��ي��ان��ات  خ��ا���س��ا ودق��ي��ق��ا لتحليل 
�سابق  وق��ت  يف  متتالية  اأ�سهر  ثاثة  م��دى  على  وذل��ك 
اأن من بني  الدرا�سة  نتائج  اأظ��ه��رت  و   . العام  ه��ذا  من 
هناك  للتحليل  اإخ�ساعها  مت  ال��ت��ي  امل�����س��ارك��ات  جميع 
اإيجابية  اآراء  عن  اأع��رب���ا  الأف���راد  من  باملائة   20.5
العتبار  يف  الأخ��ذ  مع   .. حمايدين  كان�ا  باملائة  و70 
اأن ن�سبة 44 باملائة من امل�ساركات الإيجابية متت خال 
ت�سم  وكانت   2016 دي�سمرب  الأع��ي��اد يف  ف��رتة عطلة 
الإم��ارات يف  الدينية يف دول��ة  �س�را ملختلف املجتمعات 
الن�سبة  اأم��ا   .. تامة  بحرية  لعقيدتها  ممار�ستها  اإط��ار 
املتبقية من امل�ساركات الإيجابية فكانت ت�سيد ب�سيا�سات 
والنتماء  بالت�سامح  املتعلقة  والأن�سطة  الم��ارات  دولة 
وال���رتاب���ط الج��ت��م��اع��ي ف�����س��ا ع���ن م���ا���س��ي��ع اأخ���رى 
مثل انخفا�ص معدلت البطالة واإحالة ذلك اإىل روؤية 
يعي�ص  م��ن  لكل  مت�ساوية  فر�سا  ت���ف��ر  وال��ت��ي  ال��دول��ة 
على اأر�سها. و ح�ل هذه الدرا�سة قالت معايل ال�سيخة 
جدا  مثرية  النتائج  كانت   : القا�سمي  خالد  بنت  لبنى 
الأ�سخا�ص  تبني  جتاه  بالغة  ب�سعادة  واأ�سعر  لاهتمام 
يتعلق  عندما  بالأ�سا�ص  حمايدا  اأو   - و  اإيجابيا  م�قفا 
والن�ساطات  وبراجمنا  اإعاناتنا  جت��اه  باآرائهم  الأم��ر 

التي جنريها داخل دولة الإمارات وخارجها .
كبري  ب�سكل  والبيانات  ال�سيا�سات  تتداخل   : اأ�سافت  و 
اآراء  اأن معرفة  �سك  ال��ق��رار.. ول  ج��دا يف عملية �سنع 
املعرفة  من  جديدة  م�ساحة  ت�سيف  م�ساألة  الأ�سخا�ص 
والب�سرية و تدعم �سنع �سيا�سات ومبادرات اأكرث فعالية 

وتاأثريا على الأ�سخا�ص .
والهند�سة  املزيفة  الأخبار  ب�سبب  اأن��ه  معاليها  ذك��رت  و 

الجتماعية املنظمة ي�اجه الكثري من �سناع ال�سيا�سات 
يف جميع اأنحاء العامل �سع�بات يف عملية جمع املعل�مات 
والآراء الدقيقة ولهذا تقع على عاتقنا م�س�ؤولية كبرية 
اأ�ساليب  على  بالفعل  نعتمد  اأننا  من  التاأكد  يف  تتمثل 
احلقيقية  اله��ت��م��ام��ات  ل��ف��ه��م  وف��ع��ال��ة  دق��ي��ق��ة  علمية 

لاأفراد واملجتمعات ب�سكل اأف�سل .
و ق���ال ج��ي��ه ب���ي ك��ل���ب��رز ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
مكتب  م��ع  للعمل  ج��دا  متحم�س�ن  نحن   : ب���ران���دزاآي 
معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وفريق الهيئة 
على هذا امل�سروع الهام.. فالغر�ص من اجراء ا�ستك�ساف 
احلك�مات  بها  جت��ري  التي  الطريقة  تغيري   .. الآراء 
ت�ساعد  دقيقة  ب��ي��ان��ات  ت���ف��ري  م��ع  بح�ثها  وال�����س��رك��ات 
اأف�سل على امل�ست�يات كافة .. فالكم  فى اتخاذ قرارات 
التفاعل  جانب  اإىل  الإلكرتونية  املحادثات  من  الهائل 
ال��ف���ري ال��ذي ت���ف��ره ال��رثث��رة الرقمية اإمن��ا يعني اأن 
الأ�سخا�ص  م�ساعر  حتركها  التي  الآراء  ح�ل  البيانات 
خاله  م��ن  ميكن  لا�ستك�ساف  قابا  م����ردا  اأ�سبحت 

النفاذ اإىل ال�سع�ر العام احلقيقي .
با�سم فقاعات  وم��ا يعرف  املزيفة  الأخ��ب��ار  اإن  اأ���س��اف  و 
من  كبرية  جمم�عات  ع��ن  ت�سفر  اإمن��ا  الأخ��ب��ار  تغذية 
الأمر  احلقيقة  اإىل  ت�ستند  ل  ق��د  التي  العامة  الآراء 
الذي ي�ؤثر على م�سداقية املعل�مات التي يتم تداولها 
.. من�ها اإىل اأن ا�ستك�ساف الراأي ه� و�سيلة ت�ستخدمها 
بدقة  وت��سيحه  العام  ال���راأي  لقيا�ص  الإع���ام  و�سائل 

ب�سرف النظر عن �سحته.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع���ب���داهلل ن��ا���س��ر ل����ت���اه امل���دي���ر العام 
اأ�سبح  اإن���ه  والإح�����س��اء  للتناف�سية  الحت���ادي���ة  للهيئة 
ال��س�ل  الآن  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ؤ�س�سات  ب��سع 
ال�سلة يف كل من  البيانات ذات  اإىل املايني من نقاط 
�ساأن  من  اأن��ه  اإىل  م�سريا  والنامية  النا�سجة  الأ���س���اق 
التحليل ال�سحيح لتلك البيانات اأن يقدم نظرة متعمقة 
ت�ساعد يف �سنع القرار وو�سع ال�سكل وال�سيغة لبتكار 

املنتجات وت�سهم يف احلد من املخاطر.
للتناف�سية  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ه��ام  اأن  اإىل  ل��ف��ت  و 
والإح�ساء ب�سفتها هيئة مرجعية للحك�مة الحتادية 
والقدرة  ب��الإح�����س��اءات  املتعلقة  الأم�����ر  ع��ل��ى  ت�ستمل 
واعتماد  وحتديد  ا�ستك�ساف  على  والبيانات  التناف�سية 
اأح�����دث الجت����اه����ات ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا خلدمة 

الأطراف املعنية.
واأ����س���اف ل���ت��اه اإن ال��ت��ع��اون م��ع ب���ران���دزاآي م��ا ه��� اإل 
لتح�ل  التخطيط  كيفية  ب�ساأن  جديد  وحم���ر  ب��داي��ة 
الإح�������س���اءات وال��ب��ي��ان��ات ال��ك��ب��رية يف دول����ة الإم������ارات 
امل�ساركات  ه��ذه  مثل  من  مزيد  اإىل  التطلع  عن  معربا 
الدولة  اأرج���اء  يف  امل�ا�سيع  خمتلف  ح���ل  والتفاعات 

كافة.

االإمارات للدرا�صات ينظم حما�صرة عن الت�صامح يف االإ�صالم االأربعاء 

االإمارات ملتالزمة داون تنظم حفل اإفطار تزامنا مع يوم زايد للعمل االإن�صاين 

•• اأبوظبي -وام:

والبح�ث  للدرا�سات  الإم����ارات  مركز  ينظم 
امل��ق��ب��ل حما�سرة  الأرب����ع����اء  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ف�سيلة  يقدمها  الإ�سام  الت�سامح يف  بعن�ان 
مدير  ال�سحي  ي��سف  حممد  ط��ال��ب  ال�سيخ 
الهيئة  يف  الإ���س��دارات  ورقابة  البح�ث  اإدارة 
وذلك  والأوق��اف  الإ�سامية  لل�س�ؤون  العامة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ق��اع��ة  يف 

مبقر املركز يف اأب�ظبي.
الأن�سطة  اإط�����ار  يف  امل��ح��ا���س��رة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
ينظمها  التي  والفكرية  العلمية  والفعاليات 
ال�سيا�سية  الق�سايا  مناق�سة  ب��ه��دف  امل��رك��ز 
والثقافية  والج���ت���م���اع���ي���ة  والق���ت�������س���ادي���ة 
والإع����ام����ي����ة ����س����اء ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ه��م دول���ة 
تتعلق  ال��ت��ي  اأو  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
الأو�سط  وال�سرق  العربي  اخلليج  مبنطقتي 
اأو املرتبطة بال�س�ؤون الدولية والعاملية وذلك 
حر�سا من املركز على ممار�سة دوره يف خدمة 
وا�سح  ت�س�ر  خلق  يف  منه  واإ�سهاما  املجتمع 
اقرتاح  على  ي�ساعد  م��ا  الق�سايا  تلك  ح���ل 
ال�سرتاتيجيات  وو�سع  لها  املنا�سبة  احلل�ل 

املائمة للتعامل معها.
و���س��ي��ت��ح��دث ف�����س��ي��ل��ة ال�����س��ي��خ ط��ال��ب حممد 
ي��سف ال�سحي عن �سماحة الدين الإ�سامي 

احل���ن���ي���ف ال�������ذي ج�������اءت اأح����ك����ام����ه م�����ؤك����دة 
ال��سطية  دع��ائ��م  ومر�سخة  الأخ���اق  م��ك��ارم 
و�سيانتها  الإن�سانية  حق�ق  على  وحمافظة 
اإذ اأقامت القيم احل�سارية النبيلة كالتعاي�ص 
واأجلى  �س�رها  اأرق��ى  يف  والتكافل  والت�سامح 

معانيها.
ال�سحي  ط��ال��ب  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة  و���س��ي��ت��ن��اول 

ت�س�يه  مت  وك��ي��ف  امل��ق��ي��ت  ال��ت��ط��رف  م�سكلة 
منهاج  خالف  بفكر  ال�سمحة  الإ�سام  تعاليم 
النب�ة ور�سم لأتباعه طريقا متطرفا مت�سددا 
م��ن هذا  اأع��ظ��م  ف��ري��ة  الإن�سانية  ت��ع��رف  ومل 
اأ�سد  �سل�كا  ول  ال�����س���اب  ع��ن  احل��ائ��د  الفكر 
طغيانا من اأفعال ه�ؤلء املتطرفني واأق�الهم 
ال���ت���ي ا���س��ت��ب��اح��ت ب��ه��ا ال����دم����اء والأع����را�����ص 

والأم����ال والأوط���ان با رادع من دي��ن متبع 
ول رحمة يف النف�ص قائمة ول اإن�سانية جبلت 

على الفطرة ال�سليمة.
ال�سحي  طالب  ال�سيخ  ف�سيلة  �سيناق�ص  كما 
مقت�سيات الإميان واملفه�م ال�سحيح ملقا�سد 
والعقل  والنف�ص  ال��دي��ن  حفظ  وه��ي  ال�سرع 
هذه  حفظ  يت�سمن  م��ا  فكل  وامل���ال  والن�سل 
الأ�س�ل اخلم�سة فه� م�سلحة وكل ما يف�ت 

هذه الأ�س�ل فه� مف�سدة ودفعه م�سلحة.
حممد  ط��ال��ب  ال�سيخ  ف�سيلة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
املاج�ستري  �سهادة  على  ال�سحي ح�سل  ي��سف 
م���ن ج��ام��ع��ة ���س��ي��دي حم��م��د ب���ن ع���ب���داهلل يف 
املغرب وعمل معلما وواعظا يف الق�ات امل�سلحة 
لإدارة  ومديرا  و2001   1997 عامي  بني 
ال�عظ يف الهيئة العامة لل�س�ؤون الإ�سامية 
والأوقاف بني عامي 2010 و2016 ويعمل 
حاليا مدير اإدارة البح�ث ورقابة الإ�سدارات 

يف الهيئة منذ عام 2016.
وت�ىل ال�سحي تقدمي درو�ص علمية ووعظية 
اإلقاء  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل�����س��اج��د  يف  واج��ت��م��اع��ي��ة 
حما�سرات يف امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة 
واإقامة دورات ت�جيهية اأ�سرية وله م�ساركات 
بع�ص  الكتابة يف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ع��دة  اإع��ام��ي��ة 
ال�سحف واملجات ولف�سيلته اأي�سا م�ساركات 

علمية كثرية خارج الدولة.

•• دبي-وام:

حفل  داون  ملتازمة  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
اف��ط��ار ب��ف��ن��دق ���س��ان��غ��ري��ا ب��دب��ي ت��زام��ن��ا مع 
الإن�ساين  ال�سن�ي بي�م زايد للعمل  احتفالها 
ك��ل عام  19 م��ن رم�سان م��ن  ال��ذي ي�سادف 
بح�س�ر اأع�ساء جمل�ص الدارة وذوي متازمة 

داون واأ�سرهم واملتط�عني.
ال��دك��ت���رة م��ن��ال ج��ع��رور نائبة رئي�ص  وق��ال��ت 
الفعالية  ه����ذه  اإن  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
ج�����اءت م���اك��ب��ة لح���ت���ف���الت الم�������ارات بعام 
ال�سم�  ���س��اح��ب  لت�جيهات  وت��رج��م��ة  اخل���ري 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
الأ����س���ال���ة وقيم  ع��ل��ى  وت���اأك���ي���دا  ح��ف��ظ��ه اهلل 
التي جبل عليها جمتمع  التط�ع الجتماعي 
الإمارات منذ القدم وحتر�ص جمعيات النفع 
العام على تر�سيخها وا�ستمراريتها وفق روؤية 
تنمية  وزارة  باإ�سراف  التط�عي  للعمل  ثاقبة 
املجتمع وهيئة تنمية املجتمع بدبي واجلهات 

املخت�سة.
واأعربت عن فخر واعتزاز اأ�سحاب الهمم بهذا 
اللقب الذي ت�ج اإجنازاتهم بهمة وعك�ص عزم 
على  املخت�سة  واجل��ه��ات  واجل��م��ع��ي��ات  الأ���س��ر 
م�اجهة التحديات وتذليل العقبات بالتعاون 
م�سيدة   .. واملخت�سة  احلك�مية  اجل��ه��ات  م��ع 
ب��اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ب��ج��ه���د وبرامج 
ذوي  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  رع��اي��ة  وم�ؤ�س�سات 
العاقة واجله�د احلثيثة التي تبذلها اللجنة 
اأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا حل��م��اي��ة ح��ق���ق الأ���س��خ��ا���ص 
الهمم برئا�سة �سم� ال�سيخ من�س�ر بن حممد 
بن را�سد اآل مكت�م ل جعل مدينة دبي مدينة 

�سديقة لهم.
و تقدمت الدكت�رة منال جعرور بال�سكر لرعاة 

مقدمتهم  ويف  اجلمعية  يف  التط�عي  العمل 
ال�سيخة علياء بنت خليفة اآل مكت�م واجلهات 
اأثنت على املبادرات اخلريية  الراعية كافة. و 
والتي  اخل���ري  ع���ام  خ���ال  املنت�سرة  ال���ا���س��ع��ة 
جت�د باخلري للجميع داخل الدولة وخارجها 
.. م�سيدة باخلط�ة الرائدة مل�ؤ�س�سات التعليم 
ال�ساعات  ب���رن���ام���ج  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  ال���ع���ايل 
متطلبات  من  وجعلتها  اجلامعية  التط�عية 
التط�عية  امل�ؤ�س�سات  رفد  يف  لت�سهم  التخرج 
العمل  ثقافة  وت��ع��زز  املتط�عني  م��ن  ب��امل��زي��د 
التط�عي لدى الطلبة والطالبات اجلامعيني 
ا�ستثمار هذه  تعاون اجلمعية يف  اإىل  واأ�سارت 
الت�جهات من خال تنظيم مبادرات تط�عية 
بالتعاون مع طلبة اجلامعات وكليات التقنية 

العليا ومعهد التكن�ل�جيا التطبيقية .

اأمني  ال�سايف  اأ�سامة  املهند�ص  قال  من جانبه 
هذه  اأن  داون  ملتازمة  الإم����ارات  جمعية  �سر 
حتقيق  يف  لت�سهم  ج����اءت  ال�����س��ن���ي��ة  امل���ب���ادرة 
الإن�ساين  للعمل  زاي����د  ي����م  م���ب���ادرة  اأه�����داف 
التعاون  تعزيز  اأهمية  على  ال�س�ء  وت�سليط 
لعمل  الذاتية  املبادرة  ثقافة  ون�سر  املجتمعي 

اخلري لدى الأجيال.
و اأك���د اأن ع��ط��اء ال��راح��ل ال��ك��ب��ري امل��غ��ف���ر له 
اإىل  امتد  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
داخ���ل احل����دود وخ��ارج��ه��ا ت��ع��ب��ريا ع��ن وحدة 
امل�سري الإن�ساين يف كل مكان حيث ا�ستح�ذت 
ال��ق�����س��اي��ا الإن�����س��ان��ي��ة واخل���ريي���ة ع��ل��ى مكانة 

متقدمة يف فكره واهتمامه .
املغف�ر  رح��ي��ل  ي����م  ت�سمية  ج����اءت  اأ����س���اف  و 
بي�م  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 

العطرة  لذكراه  اإحياء  الإن�ساين  للعمل  زاي��د 
العطاء  م�سرية  تاأ�سي�ص  يف  ب���دوره  وع��رف��ان��ا 
الإن�ساين يف الدولة .. ففي عهد زايد اأ�سبحت 
الإم���ارات مظلة يحتمي بها كل من اختربته 
احلياة باملتاعب والأزمات .. وهذه هي املبادئ 
النبيلة التي غر�سها املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان يف كل من ح�له ومن خالها 

تثمر �سجرة اخلري ومتتد فروعها الطيبة .
من جهتها عربت ن�ال احلاج اآل نا�سر ع�س�ة 
لإدارة  ���س��ك��ره��ا  ع��ن  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
فندق �سانغريا بدبي على مبادرتها الكرمية 
يعك�ص  الذي  ال�سن�ي  الفطار  هذا  ا�ست�سافة 
ت���ع���اون ال���ق���ط���اع اخل���ا����ص ورج������ال الأع���م���ال 
خال  م��ن  املجتمعية  امل�����س���ؤول��ي��ة  حتقيق  يف 

�سراكتها مع اجلمعية .

�صيوف رئي�س الدولة يحا�صرون مبوا�صع حيوية معا�صرة
•• ابوظبي-وام:

من  ع��دد  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ص  ال�سم�  �ساحب  �سي�ف  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  حا�سر 
دينهم  �س�ؤون  للمتابعني  بها  اأ���س��اوؤوا  معا�سرة  حي�ية  م��س�عات  وتناول�ا  واملجال�ص  امل�ؤ�س�سات 

ليك�ن�ا على ب�سرية وثقافة م�ست�عبة لأهم التحديات التي ت�اجههم يف احلياة املعا�سرة .
والثقافية  الجتماعية  للتنمية  عجمان  بجمعية  عرق�ب  اأب���  ع��ص  ح�سان  الدكت�ر  حا�سر  فقد 
عن ال�سباب م�س�ؤولية وجدية فيما حتدث معايل فا�سل ولد حممد الأمني اإىل املفتني يف املركز 
الر�سمي لاإفتاء عن �سناعة الفت�ى يف الق�سايا املعا�سرة وحتدث كل من الدكت�ر خمل�ص حممد 
حنفي يف اأدن�ك ، والدكت�ر اأحمد اإبراهيم البهن�سي يف امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية عن ف�سائل 
الع�سر الأواخ��ر وليلة القدر، وحتدث الدكت�ر �سعبان حممد علي كفايف باملركز ال�طني للتاأهيل 
عن الرحم امل��س�لة حق وواجب ، وه� نف�ص امل��س�ع الذي حتدث فيه عدد من العلماء ال�سي�ف 

يف درو�سهم الي�مية يف امل�ساجد .

اأمانة تنفيذي اأبوظبي تنظم فعاليات االأم�صية الرم�صانية برزتكم عندنا 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �سم� ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
العامة  الأم��ان��ة  تنظم  اأب���ظ��ب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص 
فعاليات  الثاثاء  غ��ٍدا  اأب�ظبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�ص 
اأب�ظبي  حك�مة  وم�ظفي  لقيادات  الرم�سانية  الأم�سية 
�سن�ي يف مركز  ب�سكل  تنظيمها  يتم  والتي   ، برزتكم عندنا 

اأب�ظبي ال�طني للمعار�ص.
الأمانة  النيادي مدير عام  الدكت�ر فهد مطر  �سعادة  واأك��د 
الأم�سية  اأن  اأب���ظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�ص  العامة 
حك�مة  وم�ظفي  ق��ي��ادات  جتمع  منا�سبة  تعّد  الرم�سانية 
اأب�ظبي وعائاتهم، وتهدف اإىل تعزيز الروابط والعاقات 

�سهر  روح��ان��ي��ة  جت�ّسد  اأج����اء  يف  بينهم،  فيما  الجتماعية 
اأوا�سر امل�دة  رم�سان املبارك، الأمر الذي ي�سهم يف ت�طيد 
العمل  قطاعات  خمتلف  يخدم  مبا  امل�ظفني،  بني  واللفة 

احلك�مي يف الإمارة. .
وقال النيادي اإن الأم�سية الرم�سانية ت�سّكل منرباً اجتماعياً 
يتيح للم�ظفني اللتقاء ومناق�سة امل�ا�سيع املختلفة، ومبا 
ميّكنهم من تبادل املعارف واخلربات، م�سرياً اإىل اأن القيادة 
ل تدخر جهداً يف دعم اللقاءات التي تع�د بالأثر الإيجابي 
على امل�ظفني، وت�سهم يف خلق بيئة عمل حمفزة على البذل 

والعطاء والإبداع.
واأ�ساف مدير عام الأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي لإمارة 
الرم�سانية  الأم�سية  �سهدته  ال��ذي  احل�س�ر  اأن  اأب���ظ��ب��ي 

ل��ق��ي��ادات وم���ظ��ف��ي ح��ك���م��ة اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى م���دى الأع�����ام 
خمتلف  يف  الفعالة  وامل�����س��ارك��ة  الكبري  وال��ت��ف��اع��ل  امل��ا���س��ي��ة، 
اأن املبادرة  اأن�سطة الأم�سية والربامج التي تت�سمنها، ت�ؤكد 
احل��ك���م��ي��ة حت��ق��ق ع����دداً م��ن الأه�����داف يف ك���ن��ه��ا ت��ع��زز من 
ال�عي بدور اجلهات احلك�مية، عاوة على اأنها تخلق بيئة 

تفاعلية بني م�ظفي احلك�مة.
وتت�سمن الأم�سية الرم�سانية لهذا العام عدداً من الأن�سطة 
احلك�مية،  اجلهات  من  ع��دد  بها  ي�سارك  التي  والفعاليات 
تخيل  م��ب��ادرة  اأف���كار  ب����ع�ص  ا�س�����تعرا�ص  �سي����تم  ح���يث 
اأب�ظبي ، ومعل�مات عامة ح�لها، واأبرز النتائج بعد انتهاء 
مرحلة ت�سّلم امل�ساركات، وخارطة ت��سح املراحل املقبلة من 

املبادرة.
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اأخبـار الإمـارات

»خليفة االإن�صانية« تد�صن م�صروع اإفطار �صائم وامل�صاعدات االإن�صانية لالجئني الروهينجا يف ماليزيا

وفد الهالل االإماراتي يتفقد اأعمال جتهيز البنية التحتية ملدينة خليفة ال�صكنية يف املكال

•• كواالملبور-وام:

د�سنت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لاأعمال الإن�سانية م�سروع 
اخلام�سة  واملرحلة  �سائم  اإف��ط��ار 
لاجئني  الإن�سانية  للم�ساعدات 
بالتعاون  ماليزيا  يف  الروهينجا 

مع �سفارة الإمارات يف ك�الملب�ر.
را�سد  خليفة   .. التد�سني  ح�سر 
�سفارة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  امل���ح���رزي 
الدولة يف ماليزيا وحميد حممد 
يف  الإداري  امل���ل���ح���ق  ال���ت���م���ي���م���ي 
ال�����س��ف��ارة واأح��م��د ت��رم��ذي خمتار 
“هي�مانتي  ملنظمة  العام  الأم��ني 
ماليزيا” العاملة يف جمال تقدمي 
للروهينجا  الإن�سانية  امل�ساعدات 
منظمات  من  ممثلني  اإىل  اإ�سافة 
وبع�ص  م��ال��ي��زي��ا  يف  ال��روه��ي��ن��ج��ا 
بينها  املحلية من  الإع��ام  و�سائل 

وكالة الأنباء املاليزية “برناما«.
ح�����س��ر الإف����ط����ار اأك�����رث م���ن األ���ف 
�سخ�ص من الاجئني الروهينجا 

ومت ت�زيع األف و870 �سلة غذائية 
على اأكرث من 900 اأ�سرة.

م�ؤ�س�سة  يف  م�س�ؤول  م�سدر  واأك��د 
خليفة الإن�سانية اأن اأعمال اخلري 

وال��ع��ط��اء ���س��ت��ت���ا���س��ل ع��ل��ى مدى 
لي�ستفيد  امل���ب���ارك  رم�����س��ان  �سهر 
األ���ف �سخ�ص   20 اأك���رث م��ن  منها 
م����ن خ�����ال ت��ن��ف��ي��ذ الإف�����ط�����ارات 

اجلماعية يف امل�ساجد ودور الأيتام 
واأم����اك����ن ت����اج���د ال���اج���ئ���ني من 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات اإ���س��اف��ة اإىل 
يت�اجد  ال��ت��ي  اجل���ام���ع���ات  ب��ع�����ص 

الأ�سر  ذوي  م���ن  ال���ط���اب  ف��ي��ه��ا 
املحتاجة.

م�ؤ�س�سة  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
ت��ربع��ت مبلي�ن  ق��د  ك��ان��ت  خليفة 

ملي�ن   4.2 ح��������ايل   - دولر 
رجنت ماليزي - لتخفيف معاناة 
ماليزيا  يف  الروهينجا  الاجئني 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��م�����ص م���راح���ل من  ومت 

ت�زيع امل�ساعدات الإن�سانية ا�ستفاد 
منها حتى الآن ح�ايل �ستة اآلف و 
500 اأ�سرة من لجئي الروهينجا 

يف ماليزيا.

•• املكال -وام:

ت��ف��ق��د وف�����د ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
���س��ري الأع���م���ال يف جتهيز  الإم����ارات����ي 
خليفة  ال�سيخ  ملدينة  التحتية  البنية 
الرماية  “ج�ل  منطقة  يف  ال�سكنية 

املكا. مدينة  “غرب 
وقال عبداهلل امل�سافري �� خال الزيارة 
املهند�سني  من  ع��دد  فيها  رافقه  التي 
والفنيني التابعني للهيئة �� اإن اجل�لة 
ال��ت��ف��ق��دي��ة ت���اأت���ي يف اإط�����ار الإ����س���راف 
امل��ب��ا���س��ر ع��ل��ى ال��ع��م��ل والإط�������اع عن 
كثب على م�ست�ى تنفيذ اأعمال البنية 
التحتية من ربط م�سروع املياه ور�سف 
ال�سرف  اأنابيب  لل�س�ارع بجانب ربط 

ال�سحي ومتديد الكهرباء.
واطلع ال�فد �� برئا�سة امل�سافري �� على 
التي متت  والأعمال  الإجن��از  م�ست�ى 
اأعمال  يف  ال��ب��دء  اتفاقية  ت�قيع  منذ 

البنية التحتية وما  ا�ستكمال م�ساريع 
يتعلق بالأم�ر الفنية اخلا�سة به.

للم�سروع  امل��ن��ف��ذة  اجل��ه��ة  اأك���دت  فيما 
ا�ستكمال جتهيز البنية التحتية ملدينة 

�سهر  ن��ه��اي��ة  ال�سكنية  خليفة  ال�سيخ 
 2017 ال��ع��ام اجل���اري  م��ن  اأغ�سط�ص 
قي  وردت  ال���ت���ي  ل��ل��م���ا���س��ف��ات  وف���ق���ا 
م�سبقا.  املعدة  والت�ساميم  الدرا�سات 

خليفة  ال�سيخ  مدينة  اإن�ساء  اأن  يذكر 
ال�سكنية جاء تنفيذا لت�جيهات �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
“ لدعم  “ حفظه اهلل  ال��دول��ة  رئي�ص 

ال�سي�ل  ك��ارث��ة  اآث���ار  اليمن يف جت���اوز 
ح�سرم�ت  حمافظتا  �سهدتها  ال��ت��ي 
 2008 اأك��ت���ب��ر  �سهر  وامل��ه��رة خ���ال 
هيئة  عليها  وت�سرف  مت�لها  فيما   ..

ال��ه��ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي.. وذلك 
يف اإط����ار ح��ر���ص ال���دول���ة ع��ل��ى تعزيز 
يف  اليمن  يف  التنم�ية  امل�ساريع  ودع��م 
ال�سحية  و  ال�سكنية  املجالت  خمتلف 

والإن�سانية  واخل��دم��ي��ة  والتعليمية 
تط�ير  و  ت��اأه��ي��ل  يف  الإ���س��ه��ام  بجانب 
قطاعات  تخدم  التي  التحتية  البنية 

وا�سعة من ال�سعب اليمني.

اختتام مناف�صات م�صابقة كاأ�س التفوق الثقايف يف القوات امل�صلحة
•• اأبوظبي- وام: 

اختتمت يف نادي �سباط الق�ات امل�سلحة باأب�ظبي فعاليات الدورة 
ال�” 15” مل�سابقة كاأ�ص التف�ق الثقايف للق�ات امل�سلحة مب�ساركة 
امل�سلحة والتي  مثل�ا خمتلف وحدات الق�ات  ثقافيا  فريقا   31
نظمتها مديرية الت�جيه املعن�ي بالقيادة العامة للق�ات امل�سلحة 

بح�س�ر عدد من ال�سباط .
تهدف امل�سابقة - التي تقام بت�جيهات من �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
للق�ات امل�سلحة ومتابعة معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين 

التناف�ص  روح  دعم  اإىل   - امل�سلحة  الق�ات  اأرك��ان  رئي�ص  الرميثي 
�سف  و�سباط  �سباط  من  امل�سلحة  الق�ات  منت�سبي  بني  الثقايف 
واأفراد من جميع ال�حدات وتنمية روح املطالعة لديهم يف جمال 
الثقافة العامة والتفاعل الإيجابي بني امل�ساركني واإتاحة الفر�سة 
املناف�سة  روح  ي�س�ده  ثقايف  ج�  يف  امل�ساركة  الفرق  بني  للتعارف 

ال�سريفة.
بني  الفريق  ب��روح  العمل  قيم  غر�ص  اإىل  اأي�سا  امل�سابقة  وترمي 
يع�د  مب��ا  ال���ق��ت  ا�ستثمار  يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة  ال��ف��رق  جميع 
العلمي  والتفكري  احل����ار  وتنمية  امل�ساركني  جميع  على  بالنفع 

والقدرات.

املجالني  يف  والأن�����س��ط��ة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل�سابقة  �سمت 
الثقايف والديني والعل�م الع�سكرية والتاريخية وال�س�ؤون الطبية 

وال�سحية والثقافة املحلية واخلليجية.
“ باملركز  “ اأ  التدريب  ف�ز فريق مديريه  النتائج عن  واأ�سفرت 

الأول وح�س�له على كاأ�ص التف�ق الثقايف العام .
يف  تاأتي  امل�سلحة  للق�ات  الثقايف  التف�ق  كاأ�ص  م�سابقة  اأن  يذكر 
اأجل  م��ن  منت�سبيها  ب��ني  الت�ا�سل  ا�ستمرار  على  حر�سها  اإط���ار 
التناف�ص  روح  واإذك���اء  لديهم  الهادفة  الثقافية  اجل�انب  تر�سيخ 
ال�سريف من خال الإهتمام الثقايف والإملام بكل ما ه� جديد يف 

عامل املعرفة والثقافة العامة.

•• القاهرة-وام:

تطلق هيئة اآل مكت�م اخلريية خال الأيام املقبلة املرحلة الأوىل من عملية ت�زيع 
ال�سال الغذائية على القرى النائية فى م�سر واملرحلة الثانية من ت�سديد دي�ن 

الغرامات.
واإيقاف  الغرامات  ع�سرات  دي���ن  بت�سديد  الأوىل  املرحلة  اأنهت  قد  الهيئة  كانت 
الأحكام �سدهن مبنا�سبة اقرتاب عيد الفطر املبارك وحماولة منها لر�سم الب�سمة 

على �سفاه الفقراء.

خريية اآل مكتوم ت�صتعد الإطالق اأوىل مراحل 
توزيع ال�صالل الغذائية على القرى النائية يف م�صر

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى ت�ام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكت�م                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى ال��سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام الق�ين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى الن�ر                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الك�رني�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأمي��ن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»دار الرب« تطلق حزمة من 
الفعاليات العلمية والتوعوية 

خالل الربع االأول
•• دبي-وام:

“دار  امل������راأة يف  ����س����ؤون  اأط���ل���ق ق���ط���اع 
الدينية  الفعاليات  من  حزمة  الرب” 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة خال  والج���ت���م���اع���ي���ة 
العام  م���ن  الأوىل  ال��ث��اث��ة  الأ����س���ه���ر 
احلايل. �سملت احلزمة دورات “اإعداد 
تاأهيل  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  الداعيات” 
املبتدئات  ال�سرعي”  “العلم  طالبات 
“الدع�ة”  حقل  يف  م�ستقبا  للعمل 
منهج  وف�����ق  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل�����س��ت��ن��رية 
الفكر  وحماربة  والع��ت��دال  ال��سطية 
�سيا�سة  ���س���ء  ويف  وال��غ��ل���  امل��ت��ط��رف 
الر�سيدة  القيادة  وت�جيهات  ال��دول��ة 
امل�اطنات  م��ن  ط��ال��ب��ة   45 مب�����س��ارك��ة 

واملقيمات على اأر�ص الدولة.
وقال عبد اهلل علي بن زايد الفا�سي 
اإن  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
اإجن����ازات ق��ط��اع ���س���ؤون امل����راأة يف “دار 
الأول  ال��رب��ع  خ���ال  الرب” ا���س��ت��م��ل��ت 
تاأهيلي  ب���رن���ام���ج  ع��ل��ى   2017 م���ن 
ت��رب��ي��ة الأب����ن����اء حمل  م��ت��خ�����س�����ص يف 
قدمه  قائدا”  ت��رب��ني  “كيف  ع��ن���ان 
ال�سيخ حمد العتيق وعمل على تاأهيل 
على  علميا  تاأهيا  واملربيات  الأمهات 
ب�ا�سطة  ل��اأب��ن��اء  ال�سليمة  ال��رتب��ي��ة 
واملفاهيم  ال���ط���رق  وع���ر����ص  ت���ق���دمي 
املتعلقة  ال��رتب���ي��ة  وامل���اق��ف  العلمية 

باأ�ساليب الرتبية.
الربنامج  يف  ����س���ارك  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
الناطقات  م��ن  ���س��ي��دة   88 ال��ت��اأه��ي��ل��ي 
اأن  اإىل  لف���ت���ا   .. ال���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ة 
اجلمعية بادرت يف ظل الإقبال الكبري 
اإىل حت�يل مادة املحا�سرة اإىل “رابط 
�سريحة  لأك������رب  ل��ي��ت�����س��ن��ى  �س�تي” 

جمتمعية ال�ستفادة منه.
الري�ص  اأ���س��م��اء  اأو���س��ح��ت  جهتها  م��ن 
رئ��ي�����س��ة ق��ط��اع ����س����ؤون امل�����راأة يف “دار 
اأ�سهر  ف���ع���ال���ي���ات  ق���ائ���م���ة  اأن  الرب” 
دورات  وم��ار���ص �سمت  وف��رباي��ر  يناير 
العلمية”  “املت�ن  حل���ف���ظ  خ���ا����س���ة 
مب�ساركة 110 من الإناث ال�سغريات 

•• اأبوظبي-الفجر:

جت�سيدا لإطاق �ساحب ال�سم� ال�سيخ 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
 2017 الدولة حفظه اهلل على عام 
ل��غ��را���ص اخلري  ع��ام��ا للخري وث��م��رة 
التي زرعها املغف�ر له باإذن اهلل ال�سيخ 
اآل نهيان طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
و�سقاها  رعاها  والتي   ، الطاهر  ثراه 
�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
الإم�����ارات وج�سدها  ح��ك��ام  واإخ����ان���ه 

ال�سم�  �ساحب  وقيمها  معانيها  بكل 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نائب  اأب�����ظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 

رعاه  امل�سلحة  للق�ات  الأعلى  القائد 
وتعبريا   ، احلكيمة  وق��ي��ادت��ن��ا   ، اهلل 
املبارك  رم�سان  �سهر  روحانيات  عن 
اأطلقت بلدية مدينة اأب�ظبي مبادرة 
حتت عن�ان ) اإفطار �سائم ( وتهدف 
وجبة   7000 ت��ق��دمي  اىل  امل���ب���ادرة 

م��ن��ط��ق��ة م�سفح   ل��ل��ع��م��ال يف  اإف���ط���ار 
وقد  باإ�سراف مركز م�سفح  ال�سكنية 
البلدية  م�ظف�  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م���ل 
و�سملت املبادرة  اإفطار عمال النظافة 
وم���ظ��ف��ي احل��رك��ة يف م��رك��ز مدينة 
املبارك   ���س��ه��ر رم�����س��ان  زاي����د ط��ي��ل��ة 

بالتعاون مع القطاع اخلا�ص.
التفاعل  اإىل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ه��دف 
مع مبادرة عام اخلري، وتر�سيخ قيم 
ك�سل�ك  التط�ع  على  واحل��ث  اخل��ري 
ت�طيد  يف  ي�����س��اه��م  ب���ن���اء  جم��ت��م��ع��ي 
اأوا�سر العاقات الجتماعية ،وتعزيز 

بقيم  اأب���ظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ال��ت��زام 
امل�س�ؤولية املجتمعية ،وجت�سيد ر�سالة 
وروؤيتها  واأه��داف��ه��ا  وقميها  البلدية 
وامل�ساركة  امل��ج��ت��م��ع  ���س��رائ��ح  دع���م  يف 
يف امل��ن��ا���س��ب��ات ال���ط��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ، 
وال�سركاء  املجتمع  حتفيز  وك��ذل��ك 
القطاعني  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
ال���ع���ام واخل����ا�����ص ع��ل��ى ف��ع��ل اخلري 
الجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  م��ب��ادئ  ،وزرع 
وتعزيز   ، املجتمع  �سرائح  جميع  بني 
معاين املحبة والت�سامح والتعاون مع 

ال�سركاء.   

جت�شدا لقيم عام اخلري وتعبريا عن �شخاء �شهر رم�شان املبارك

بلدية مدينة اأبوظبي تقدم 7000 وجبة اإفطار للعمال طيلة �صهر رم�صان 

•• لندن-وام: 

�ساركت القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية - ممثلة يف مديري 
الإدارات العامة للدفاع املدين يف الدولة - يف الربنامج الدويل لإدارة الأحداث 
اإطفاء  قيادة  اإ�سراف  حتت  املتحدة  اململكة  عا�سمة  يف  اأقيم  وال��ذي  الكربى 
املمار�سات  واأف�سل  واخل��ربات  الآراء  لتبادل  العاملي  التجمع  يهدف  لندن.  
املطبقة لإثراء وتعزيز مهارات وكفاءة عنا�سر الدفاع املدين باملهارات التي 
املطل�ب يف  التط�ر  لإح��داث  وتاأهيلهم  التحديات  مع  التعامل  متكنهم من 
الرتقاء بالعمل وحتقيق التميز والريادة جلهاز الدفاع املدين. وقال الل�اء 
جا�سم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين اإن م�ساركة املديرين العامني 
اآل  زايد  �سيف بن  ال�سيخ  �سم�  الفريق  تنفيذا لت�جيهات  ياأتي  الربنامج  يف 
اأهمية  فيها  اأك��د  ال��ذي  الداخلية  وزي��ر  ال����زراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 
النه��ص مب�ست�ى الك�ادر الب�سرية وتاأهيلها وفقا لأحدث الربامج التدريبية 
املخاطر  وم�اجهة  وال�سامة  ال�قاية  جه�د  لتعزيز  العاملية  وامل��م��ار���س��ات 
املمار�سات  اأف�سل  على  الط��اع  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار  املحتملة.    والتحديات 
العاملية يف جمال الإطفاء وقيادة احل�ادث والرتقاء بقدرات قيادات الدفاع 

املدين العملية وتط�ير و�سقل مهاراتهم يف كيفية اإدارة احل�ادث واحلرائق 
اجل�سيمة والتعامل يف حالت الأزمات والك�ارث الطارئة .. م�ؤكدا اأن الدفاع 
والتعامل  التحديات  مل�اجهة  واجل��اه��زي��ة  ال��ق���ة  ميتلك  ال��دول��ة  يف  امل���دين 
العميد هال عي�سه  واج��ت��دار. من جهته قال  بكفاءة  الط�ارئ  مع ح��الت 
املزروعي مدير عام امل�ارد واخلدمات امل�ساندة يف القيادة العامة للدفاع املدين 
اإن امل�ساركة يف الربنامج تاأتي يف اإطار اخلطة ال�سن�ية للقيادة وامل�ستمدة من 
وتاأهيله.  الب�سري  العن�سر  �سقل  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية 
لقيادة احلدث  ال�سبل  اأف�سل  التدريب على  الربنامج ت�سمن  اأن  اإىل  واأ�سار 
خال  من  القيادة  يف  التخ�س�سي  الأداء  لدعم  حماكاة  بعمليات  مدع�مة 
متابعة �سيناري� لاإنقاذ من املباين املرتفعة و�سيناري� اأخر لقيادة احلدث يف 
حمطات البرتول يف لندن اإىل جانب متابعة عدد من ال�سيناري�هات حل�ادث 
للت�ا�سل والتعاون مع  الطرق  اأف�سل  اأن الربنامج ت�سمن  واأ�ساف   . عاملية 
اجلهات ذات ال�سلة اأثناء احلدث من خال التدريب بنظام املحاكاة لل�اقع 
اأثناء وبعد  الإج��راءات ال�ستباقية  اتخاذ  الفرتا�سي والتدريب على كيفية 
الإعام  و�سائل  مع  للتعامل  الآل��ي��ات  اأف�سل  على  الط��اع  بجانب  احل��دث 

وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي .

»الدفاع املدين« ت�صارك يف برنامج الإدارة االأحداث الكربى يف لندن
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأكد املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان 
الطريان  دائ�����رة  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي 
اأي�����ادي  اأن  ب����راأ�����ص اخل��ي��م��ة  امل�����دين 
باأعمال  مم���دودة  البي�ساء  ال��دول��ة 
اخل���ري يف ك��ل اجت���اه ف��ت��ق��دم الع�ن 
وم�ستغيث  ل��ك��ل حم��ت��اج  وامل�����س��اع��دة 
واملعتقدات  املكان  عن  النظر  بغ�ص 
اأطلقه  ال���ذي  اخلري”  “عام  .واأم����ا 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  ���س��اح��ب 
زاي����د ال ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال���دول���ة  - 
مبادرة  مي��ث��ل  ف��ه���   - اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ه��دف��ه��ا ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ة الم������ارات 
الأك��رث عطاء يف  ال��ت تنفرد بك�نها 

العامل  .
املجل�ص  خ�����ال  ال��ق��ا���س��م��ي  وت����اب����ع 
ال���رم�������س���اين ال�����ذي ا���س��ت�����س��اف��ه يف 
الماراتية  الكلية  ونظمته  ق�سره  
 “ عن�ان  وحمل  اجلامعية  الكندية 
اأحمد  “ وح�سره ح�سن  عام اخلري 

ال�سحي �سفري المارات لدى العراق 
امل�اطنني  م���ن  ل��ف��ي��ف  ج���ان���ب  اىل 
تتخذ  التي  الكلية  وطالبات  وطلبة 
“عام  ان  لها  مقرا  القي�ين  اأم  م��ن 
ت�ست�سحب  ان�سانية  “مبادرة  اخلري 
والتط�ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س����ؤول���ي���ة 

وتاأكيد حب ال�طن .
ال�سحي  ح�����س��ن  اأك������د  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
اأهمية  ت������يل  الم���������ارات  دول������ة  ان 
الن�سانية  امل�ساعدات  جله�د  كبرية 
ال��دول ن�ساطا  اأك��رث  اخلارجية فهي 
يف هذا اجلانب على امل�ست�ى العربي 

وال�����س����ام����ي وال����������دويل ك���م���ا لها 
مبادرات عظيمة يف خمتلف الق�سايا 
لفتا  الن�����س��اين  البعد  ذات  ل�سيما 
اخلارجية  ال��دول��ة  �سيا�سة  اأن  اىل 
ت��ن��ط��ل��ق م���ن ت����ج���ه را����س���خ اأر����س���اه 
باإذن اهلل   املغف�ر له  الدولة  م�ؤ�س�ص 

���س��ل��ط��ان وينطلق  ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ت����ج���ه���ات  م����ن 
العن�سر  خدمة  على  حتر�ص  التي 
المارتية  فال�ستثمارات  الن�ساين 
اجلانب  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ل  اخل���ارج���ي���ة 
من  تنطلق  وامن��ا  فح�سب  الربحي 
حت��ق��ي��ق الأه�������داف اخل��دم��ي��ة التي 
– �سحية  الن�سان )تعليمية  ت�سعد 

( وغري ذلك .
اخلري” التي  “عام  م��ب��ادرة  وح����ل 
رئي�ص  ال�����س��م���  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا 
الدولة قال ال�سحي : ما من �سك يف 
اأنها ل تقت�سر عمل اخلري يف وقت 
ج�هرها  يف  ت��ق�����س��د  وامن����ا  حم����دد 
الذي  العمل الن�ساين  غر�ص ثقافة 
امل��سمية  الأن�سطة  على  يقت�سر  ل 
فح�سب وامنا اأي�سا يت�سمن امل�ساريع 

الدائمة .
الرم�ساين  امل��ج��ل�����ص  يف  وحت������دث 
�سعيد خالد مبينا اأن “ عام اخلري” 
م�سرية لها جذور را�سخة وم�ستمرة 

وت�ست�سحب  الم��ارات��ي  املجتمع  يف 
الن�سانية  الكثري من اجله�د  معها 
اأبناء  �سمات  م��ن  التط�ع  ب��اأن  لفتا 
يع�سقها  �سهية  ثقافة  وب��ات  ال�طن 
القبال  ذلك  على  والدليل  اجلميع 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ي��ه ب��ال��ن��ح��� ال����ذي جعل 
ازدياد   املتط�عني من اجلن�سني  يف 
م�����س��ط��رد . و����س���رح د.ج�����ال حامت 
اخلري  “عام  حم���اور  الكلية   م��دي��ر 
مهمة  رك��ائ��ز  على  ت�ستند  باأنها   “
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي  امل�����س���ؤول��ي��ة  م��ث��ل 
خارج  ت��ك���ن  باأن�سطة  ال��ق��ي��ام  تعني 
للم�ؤ�س�سة  ال��ر���س��م��ي��ة  امل���ه���ام  اط����ار 
ينجم  وم��ا  التط�ع  اىل  وبالإ�سافة 

ع���ن ذل����ك م���ن غ��ر���ص ح���ب ال�طن 
يف ال��ن��ف������ص م�����س��ريا اىل اأه��م��ي��ة “ 
اأطلقلها  التي   “ املجتمعية  املن�سة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سم�  ���س��اح��ب 
را�سد ال مكت�م نائب رئي�ص الدولة 
ال������زراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����ص جمل�ص 
ت�سجيع  ب��ه��دف  اهلل-   ح��ف��ظ��ه   –
والعاميني  وامل���ؤ���س�����س��ات  الف����راد 
الداعمة  ب��اأف��ك��اره��م  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
للتحديات  املبتكرة  احلل�ل  لتقدمي 
ال�سمرائي  د.هيثم  اأما   . املجتمعية  
المارات  و�سعب  قيادة  امتدح  فقد 
م�سيدا باجله�د التي تبذل يف �ساحة 
ق���ائ���ا :” لدى  ال��ع��م��ل الن�������س���اين 

باملبادرات  ح��اف��ل  ���س��ج��ل  الم������ارات 
يف  تقدمها  التي  اخل��رية  الن�سانية 
كل اجتاه ويف اأوقات ال�سلم واحلرب 
ا�ستاذ   ( ف�����زي  وب�����راأى  د. حم��م��د 
امل�س�ؤولية  اأن   ) اجل��ن��ائ��ي  ال��ق��ان���ن 
املجتمعية ل تقت�سر على م�ؤ�س�سات 
ت�سمل  اأي�سا  وامن��ا  اخلا�ص  القطاع 
النتيجة  م��ب��ي��ن��ا  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع 
تغذية  يف  ت��ك���ن  ذل��ك  م��ن  املكت�سبة 
ال��ت��ط���ع وح��ب ال���ط��ن وم��ن امل�ؤكد 
بعيدا  ���س���ط��ا  قطعت  الم�����ارات  اأن 
ال��ع��م��ل الن�����س��اين فكانت  يف جم���ال 
الن�سانية  امل���ب���ادرات  اأك���رث  �ساحبة 

عامليا .  

••راأ�ص اخليمة – الفجر

راأ�ص  ب�سرطة  والدوريات  امل��رور  اإدارة  العلكيم مدير  �سعيد  علي  العقيد  تراأ�ص 
اخليمة، اجتماع اخلطة الت�سغيلية ل�سارع ال�سيخ حممد بن �سامل يف اإمارة راأ�ص 
اخليمة، وذلك بح�س�ر املهند�ص اأحمد جكة نائب املدير العام لل�س�ؤون الفنية 
واخلدمات  الأ�سغال  دائ��رة  من  ال�سام�سي  عي�سى  واملهند�ص  ال�سغال،  ب��دائ��رة 
على  املرورية  ال�سامة  تطبيق  مبادرة  �سمن  امل��ب��ادرة،  فريق  واأع�ساء  العامة، 

خم�ص طرق تكرث فيها احل�ادث املرورية.
�سامل،  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ط��ري��ق  مع�قات  مناق�سة  الج��ت��م��اع  خ��ال  مت  حيث 
واأ�سباب حدوث احل�ادث املرورية، ل��سع حل�ل جذرية حتقق ال�سامة املرورية 
بهدف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه���د  كما مت��ت مناق�سة  الإم����ارة،  اأف���ق وتطلعات  وُت��راع��ي 

التح�سني والتط�ير، والعمل على ايجاد احلل�ل الازمة حلل م�سكات ال�سري 
واملرور، ملا يرتتب عليها من اآثار �سلبية اجتماعية واقت�سادية ونف�سية، وعليه 

لبد من و�سع املزيد من اخلطط واحلل�ل للحد منها.
يف ختام الجتماع، اأ�ساد العقيد علي �سعيد العلكيم، بالتعاون املثمر والبناء بني 
الذي  براأ�ص اخليمة،  العامة  الأ�سغال واخلدمات  راأ�ص اخليمة، ودائرة  �سرطة 
التعاون  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  اإ�سرتاتيجية  م��ن  انطاقاً  ج��اء 
ع�امل  كفاءة  رف��ع  بهدف  املجتمع،  يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  امل�سرتك 
اأهمية ب��ذل اجله�د  ال�سامة امل��روري��ة واحل��د من احل����ادث امل��روري��ة، م���ؤك��داً 
اأمن و�سامة املجتمع، وحماية كافة  اأجل املحافظة على  البناءة واملتميزة من 
الأمن  درج���ات  اأع��ل��ى  اإىل  لل��س�ل  ال��ط��رق،  ام��ن  ب�سبط  ال��ط��رق  م�ستخدمي 

وال�سامة املرورية.   

ال�صرطة واأ�صغال راأ�س اخليمة تدر�صان معوقات طريق حممد بن �صامل

جمل�س رم�شاين اأكادميي  

�صامل بن �صلطان : »عام اخلري « ير�صخ مكانة الدولة يف �صاحة العمل االإن�صاين 
ال�شفري ح�شن ال�شحي: �شيا�شة الدولة اخلارجية تركز على اجلانب االإن�شاين 

عجمان يف  اخلريية   را�صد  بن  حميد  موؤ�ص�صة  اىل  االإ�صالمي  دبي  من  درهم  ماليني   3
•• عجمان ـ الفجر 

ق��دم بنك دب��ي الإ���س��ام��ي  مبلغ 3 مايني دره��م من اأم����ال ال��زك��اة اىل م�ؤ�س�سة 
حميد بن را�سد النعيمي اخلريية بعجمان ، م�ساهمة يف دعم م�سروع الزكاة ل�سالح 
الأ�سر امل�ستحقة واملتعففة. وقام �سعادة عبدالرزاق العبداهلل رئي�ص ادارة اخلدمات 
املجتمعية بت�سليم �سيك التربع اإىل ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي مدير عام 

م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية مبقر امل�ؤ�س�سة بعجمان.
معظم  ت�زيع  على  حري�ص  الإ�سامي  دب��ي  بنك  اإن  العبداهلل  ع��ب��دال��رزاق  ق��ال  و 
زكاته اىل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية املرخ�سة بالعمل يف الدولة وذلك بهدف 
ال�سر  م��ن  واملتعففني  امل�ستحقني  احتياجات  لتلم�ص  البنك  م�سئ�يل  وح��ر���ص 

وت�فريها يف هذا ال�سهر الكرمي.
واأ�سادت ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي بجه�د بنك دبي الإ�سامي ودوره الرائد 
وامل�ؤ�س�سات  اجلمعيات  لكافه  ت�ا�سله  خ��ال  من  املجتمع   و�سرائح  فئات  دع��م  يف 
تقديرا  تذكاريا  درع���اً  النعيمي  ع��زة  ال�سيخة  قدمت  اللقاء  نهاية  ويف  اخل��ريي��ة 

وعرفانا ملا يقدمه البنك من تعاون �سادق ل�سالح العمل اخلريي والن�ساين.

••راأ�ص اخليمة – الفجر

وا�سلت دائرة حماكم راأ�ص اخليمة منا�سطها املتن�عة 
يف ع���ام اخل���ري ع���رب م���ب���ادرات حم��اك��م اخل���ري والتي 
بالدائرة،  التط�عي”  اخلري  �س�اعد  “فريق  ينفذها 
حملة  يف  امل�ستمرة  م�ساركته  ال��ف��ري��ق  ا�ستكمل  ك��م��ا 
الإح�سان  جمعية  تنظمها  وال��ت��ي  اأمان”  “رم�سان 
رم�سان  �سهر  خ��ال  ال��دول��ة  م�ست�ى  على  اخل��ريي��ة 
امل����ب����ارك، م���ن خ����ال ق��ي��ام ال��ف��ري��ق ب��ت���زي��ع وجبات 

الإفطار يف عدد كبري من الطرق والتقاطعات املرورية 
يف الإم��ارة على ال�سائقني قبيل م�عد الإفطار وعلى 

اأيام مت�ا�سلة.
عام  مدير  ال�سميلي  علي  �سيف  الدكت�ر  �سعادة  واأك��د 
حماكم راأ�ص اخليمة حر�ص الدائرة وم�ظفيها على 
امل�ساركة يف الأعمال التط�عية تعزيزا وتفعيا ملحاور 
عام اخلري املتمّثلة يف امل�س�ؤولية الجتماعية والتط�ع 
وخدمة ال�طن وذلك بالتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات 

واجلهات املعنية.

•• دبي –الفجر:

اأع����ل����ن����ت حم����اك����م دب������ي ع����ن فتح 
ال��ع��دل اخلا�ص  ال��ك��ات��ب  ب��اب قيد 
اب����ت����داًء  الثالثة”،  ال���دف���ع���ة   “
م����ن ي������م ام�������ص الأح�������د امل����اف���ق 
2017/6/11 اإىل ي�م اخلمي�ص 
تطبيقاً   ،2017/6/22 امل�افق 
وال�سرتاتيجيات  ل���ل���م���ب���ادرات 
حماكم  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية 
دبي،  وت�فري اخلدمات التي تلبي 
احتياجات املجتمع بكافة �سرائحه، 
املتعاملني  ل��رغ��ب��ات  وال���س��ت��ج��اب��ة 
احتياجاتهم  ا����س���ت���ق�������س���اء  ب���ع���د 

الفعلية.
عبيد  حم�����م�����د  اأو���������س��������ح  ح�����ي�����ث 
�س�ؤون  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  ك��رم�����س��ت��ج��ي 
حماكم  يف  اخلا�ص  العدل  الكاتب 
القيد  ط��ل��ب��ات  ت���ق���دمي  اأن  دب�����ي، 
العدل  ال���ك���ات���ب  ������س������ؤون  ب��ق�����س��م 
ملحاكم  الرئي�سي  باملبنى  اخلا�ص  
الت�ا�سل عرب  اأو عن طريق  دب��ي، 
pnp@ الإل�����ك�����رتوين  ال���ربي���د 

.dc.gov.ae
 كما ا���س��ار اإىل ال�����س��روط ال��ت��ي ل 
بد من ت�افر ها للقيد يف ال�سجل 
م�اطني  م����ن  ي����ك�����ن  اأن  وه�������ي، 
اأن يك�ن كامل الأهلية،  الدولة، و 

واأن يك�ن ح�سن ال�سرية وال�سل�ك، 
ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية اأو 
جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة، 
ول���� ك���ان ق��د رد اإل��ي��ه اع��ت��ب��اره اأو 
�سدر عف� عنه، واأن يك�ن حا�سًا 
ع���ل���ى ����س���ه���ادة ال���ب���ك���ال����ري��������ص يف 
اأو  والقان�ن،  ال�سريعة  اأو  القان�ن 
اجلامعات  اح��دى  من  يعادلها  ما 
املعرتفة  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  اأو 
ي��ك���ن لئقاً  اأن  و  الإم�����ارة،  بها يف 
وظيفته،  ب�اجبات  للقيام  �سحياً 

من  ف�سله  �سبق  ق��د  يك�ن  ل  واأن 
تاأديبي،  ق���رار  اأو  بحكم  اخل��دم��ة 
الختبارات  ب��ن��ج��اح  ي��ج��ت��از  واأن 
واملقابات  التدريبية  وال��ربام��ج 
ملزاولة   واأن يك�ن متفرغاً  املقررة، 
اأعمال الكاتب العدل اخلا�ص، واأن 
يك�ن ممن �سبق لهم ال�ستغال يف 
القان�نية  اأو  الق�سائية  الأع��م��ال 
مدة ل تقل عن خم�ص �سن�ات، واأن 
يتم �سداد الر�سم املقرر على القيد 

يف ال�سجل .

»حماكم اخلري« توا�صل االأعمال التطوعية 

حماكم دبي تعلن عن فتح باب قيد الكاتب 
العدل اخلا�س » الدفعة الثالثة«

بلدية مدينة العني توزع املري الرم�صاين 
على االأُ�صر املتعففة

•• العني - الفجر  

 م����اك���ب���ة ل��ت���ج��ي��ه��ات ح���ك����م���ة دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة باأن يك�ن عام 
2017 عاما للخري، والتزاماً من بلدية 
املجتمعية،  مب�س�ؤوليتها  العني  مدينة 
خال  الرم�ساين  املري  مبادرة  اأطلقت 
ت�ستهدف  والتي  الف�سيل،  ال�سهر  اأي��ام 
من  متعففة  اأ���س��رة  خالها 600  من 
بالتعاون  وذل��ك   ، امل��ح��دود  الدخل  ذوي 
وبالتن�سيق  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  م��ع 
م��ع  ع��دد من ال�سركات امل����ردة  للم�اد 
الغذائية   . وق��ال  اأحمد را�سد النايلي 
امل����اد الغذائية،  م�����س���ؤول م��رك��ز ت���زي��ع 
اإىل  دائ��م��اً  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  ت�سعى 
اإر���س��اء قيم العطاء واخل��ري م��ن خال 
والتي    ، املتن�عة   الإن�سانية  مبادراتها 
تاأتي  �سمن ت�جيهات القيادة الر�سيدة 
يف مد يد الع�ن وتر�سيخ اأوا�سر اخلري 
املري  م��ب��ادرة  ت��اأت��ي  ،  حيث  املجتمع  يف 
الرم�ساين لاأ�سر املتعففة التي اأطلقها 
ال��غ��ذائ��ي��ة ببلدية  امل�����اد  م��رك��ز ت���زي��ع 
م��دي��ن��ة ال���ع���ني  ب��ه��دف ت��ق��دمي الع�ن 
الدخل  ذوي  م���ن  ل��اأ���س��ر  امل�����س��اع��دة  و 
مل���اج��ه��ة متطلبات احل��ي��اة  و  امل��ح��دود 
تخفيف الأعباء املادية التي تثقل كاهل 
وذلك   ، الف�سيل  ال�سهر  خ��ال  الأ���س��ر 
ت�زيع ح�س�ص جمانية من  عن طريق 

امل�اد الغذائية الأ�سا�سية.
مدينة  بلدية  تعمل  ال��ن��اي��ل��ي،  واأ���س��اف 
ال��ع��ني ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
امل�����س��اري��ع والأن�������س���ط���ة اخل���ريي���ة التي 
تخدم اأكرث فئات املجتمع حاجة، وذلك 
ذات  امل�ؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
امل�ساعدات  برامج  لتنفيذ  الخت�سا�ص 
وامل�������س���اري���ع اخلريية  امل����ب����ادرات  ودع�����م 

والإن�سانية.
وت��اأت��ي م��ب��ادرة ت���زي��ع امل��ري الرم�ساين 
بلدية  برامج   �سمن   ، املتعففة  لاأ�سر 
م��دي��ن��ة ال���ع���ني ال�����س��ن���ي��ة  وال���ت���ي تعد 

التي  والهامة  الرئي�سية  امل�ساريع  اأح��د  
املتعففة  لاأ�سر  دعماً  البلدية  تنفذها 
لتعزيز   ، امل�ستحقة،  املجتمع  و���س��رائ��ح 
ال���رواب���ط الج��ت��م��اع��ي��ة وت��اأ���س��ي��ل مبداأ 
ال��ت��ك��اف��ل الج���ت���م���اع���ي  و ت��ث��م��ني قيم 
اخلري يف املجتمع ،  ل �سيما يف امل�ا�سم 
الفطر  وعيدي  املبارك  رم�سان  ك�سهر 
وزكاة  الرم�ساين   ك��امل��ري  والأ���س��ح��ى، 

الفطر .
وع��م��ل��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني  خال 
م���ب���ادرة  ت���زي��ع امل���ري ال��رم�����س��اين على  
600 اأ�سرة متعففة  لهذا العام  ، على 
جمع  وت�فري امل�اد الغذائية الأ�سا�سية 
مبعدل ح�سة لكل اأ�سرة تتك�ن من 15 
اأ���س��ا���س��ي��ة  متكاملة حت��ت���ي على   م���ادة 
 – – امل���اء  – ال��زي��ت  – الطحني  الأرز 

ع�سري كابري �سن – معج�ن الطماطم 
– العد�ص  – امللح  – ال�ساي  – ال�سكر 
– املعكرونة – حليب مبخر – معلبات 
على  ت���زي��ع��ه��ا  مت  ورق���ي���ة(  – حم����ارم 
مناطق  كافة  يف  الأ���س��ر  من  امل�ستحقني 
مب�ساهمة   ، و�س�احيها  ال��ع��ني  مدينة 
الظاهرة  ���س��رك��ة  م���ن  ك���ل  وم�������س���ارك���ة 
اأغ���ذي���ة  و�سركة  و���س��رك��ة  و  ال���زراع���ي���ة 
اأب�ظبي للزي�ت النباتية و�سركة اأعايل 
البحار ، اإ�سافة اإىل جه�د هيئة الهال 
الأح��م��ر الإم���ارات���ي  وال��ت��ي عملت على 
املحتاجة  الأ���س��ر  بيانات  ق��اع��دة  تقدمي 
جه�د  و  الرم�ساين،  للمري  وامل�ستحقة 
فريق مركز ت�زيع امل�اد الغذائية والذي 
قام بدوره يف الإ�سراف على ت�زيع امل�اد  

ب�سكل مبا�سر على الأ�سر امل�ستحقة.

•• اأبوظبي-وام:

نظم الحتاد الن�سائي العام بالتعاون مع جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية حما�سرة 
ال�سليمة  الغذائية  باملمار�سات  والأ���س��رة  امل���راأة  لت�عية   “ الغذائية  ال�سامة   “
و�سرورة حمايتها من الأغذية الفا�سدة التي ت�سر بال�سحة وذلك يف مقر الحتاد 
ال�س�يدي  ن���رة  �سعادة  وقالت   . الن�سائي  الدعم  اإدارة  اإ���س��راف  وحت��ت  اأب�ظبي  يف 
مديرة الحتاد الن�سائي العام اإن هذه املحا�سرة والتي حتر�ص �سم� ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
رئي�سة املجل�ص الأعلى لاأم�مة والطف�لة على اإقامتها بكثافة تهدف لت�عية املراأة 
ب�سرورة احلفاظ على �سحتها و�سحة اأفراد اأ�سرتها من خال التعرف على اأن�اع 
الأغذية املفيدة واتباع الطرق ال�سليمة لتناولها وكيفية التعرف على الفا�سد منها 

.
واأو�سحت اأن الهدف من هذه املحا�سرات الهامة ه� ت�فري الغذاء الآمن للمجتمع 
وحماية �سحة الأ�سرة من املمار�سات الغذائية ال�سيئة عرب �سيا�سات ول�ائح ومعايري 

ج�دة واأبحاث وبرامج ت�ع�ية فعالة ومتكاملة .
من جهتها ا�ستعر�ست املحا�سرة اأمينة احلمادي مفت�ص من وحدة رقابة امل�ؤ�س�سات 
التعليمية وامل�ست�سفيات يف جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية .. روؤية ور�سالة اجلهاز 
التي ي�سعى من خالها اإىل تط�ير التنمية امل�ستدامة يف جمال الزراعة و�سامة 
والنبات  احل��ي���ان  للمجتمع وحماية �سحة  الآم��ن  ال��غ��ذاء  ت�فري  بهدف  الأغ��ذي��ة 
اإ�سافة اإىل الرتويج للممار�سات الزراعية والغذائية ال�سليمة عرب �سيا�سات ول�ائح 

ومعايري ج�دة واأبحاث وبرامج ت�ع�ية فعالة ومتكاملة.
وقدمت املحا�سرة �سرحا عن مفه�م ال�سامة الغذائية والذي يعنى بطرق تداول 
املنق�لة من  الأم��را���ص  يقي من  ب�سكل  وتخزينها  واإع��داده��ا وحت�سريها  الغذية 
خالها حيث تعترب الأمرا�ص التي تنتقل عرب الأغذية م�سكلة عاملية تعاين منها 

جميع بلدان العامل .
وق�سمت املحا�سرة خماطر التغذية اإىل اأربعة اأق�سام هي .. “ فيزيائية “ كالأج�سام 
الغريبة التي تت�اجد يف الأطعمة مثل ال�سعر والزجاج وغريها.. و” البي�ل�جية 
“ كالبكترييا والفريو�سات والطفيليات و” الكيمائية “ كاملبيدات احل�سرية وم�اد 

واملك�سرات. والف�ل  القمح  “ مثل  احل�سا�سية  التنظيف و” م�سببات 
املل�ثة وغالبا ما يك�ن  الأطعمة  تناول  الناجت عن  الغذائي  الت�سمم  اإىل  وتطرقت 
امل�سببة  البكترييا  ع��ن  الك�سف  ميكن  ل  حيث  ال�����س��ارة  البكترييا  امل��ر���ص  م�سبب 
اكت�سافها فقط عن طريق عمل حتليل  ويك�ن  والتذوق  وال�سم  الب�سر  من خال 

خمربي للمادة الغذائية املل�ثة.
الأيدي  الغذائي عدم غ�سل  الت�سمم  اإىل  ت���ؤدي  التي  الع�امل  اأن من  اإىل  واأ���س��ارت 
ب�سكل كايف وعدم طبخ امل�اد الغذائية ب�سكل �سحيح وعدم حفظها يف درجة حرارة 

منا�سبة اإ�سافة اإىل التل�ث التباديل وتناقله من املر�سى املتعاملني بالأغذية.

»االحتاد الن�صائي « 
يوعي املراأة باملمار�صات 

الغذائية ال�صليمة
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-وام: 

ا�ستفادوا  ال��ذي��ن  ال�سائمني  ع��دد  بلغ 
“اإفطار �سائم” يف اخليام  من مبادرة 
الرم�سانية اخلم�ص التي ترعاها هيئة 
اإمارات  الإم��ارات لله�ية يف خم�ص من 
���س��ائ��م خال  اآلف   10 ن��ح���  ال��دول��ة 
الن�سف الأول من �سهر رم�سان املبارك 
على  ال��ث��ام��ن  للعام  الهيئة  وت�����س��ارك   .
امل��ب��ادرة التي تنظمها  ال��ت���ايل يف ه��ذه 
اإطار  وذل���ك يف  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
الأن�سطة  خمتلف  دع��م  على  حر�سها 
“عام  ���س��ع��ار  ال��ت��ي جت�سد  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأطلقته  ال���ذي  اخلري”  ع���ام   2017
الدولة منذ بداية العام اجلاري لرت�سيخ 
جتاه  والعطاء  والبذل  اخل��ري  مفاهيم 
اأبناء الإن�سانية وانطاقا من التزامها 

املجتمعية وحر�سها  امل�س�ؤولية  مببادئ 
احلنيف  ال��دي��ن  تعاليم  جت�سيد  ع��ل��ى 
وال���رتاح���م الإن�����س��اين والج��ت��م��اع��ي يف 
الربامج  دع����م  وع���ل���ى  رم�������س���ان  ���س��ه��ر 
تنفذها  ال���ت���ي  اخل����ريي����ة  وامل�������س���اري���ع 
واخلريية  الإن�سانية  الر�سمية  اجلهات 

يف الدولة وعلى راأ�سها الهيئة.
مبادرة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����س��ارك��ة  ت�سمنت 
ب��ن��ف��ق��ات ت�فري  ال����ع����ام ال��ت��ك��ف��ل  ه�����ذا 
خم�ص  يف  ال�������س���ائ���م  اإف����ط����ار  وج����ب����ات 
اأب�ظبي  م���ن  ك���ل  رم�����س��ان��ي��ة يف  خ��ي��ام 
القي�ين  واأم  والفجرية  اخليمة  وراأ���ص 
ما  جم��م���ع��ه��ا  يف  ت�ست�عب  وع��ج��م��ان 

معدله 700 �سائم ي�ميا .
وقال �سعادة الدكت�ر �سعيد عبداهلل بن 
مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات 
فاعل  ب�سكل  ت�سارك  الهيئة  اإن  لله�ية 

الرم�سانية  والأن�سطة  الفعاليات  يف 
القطاعني  م���ؤ���س�����س��ات  تنظمها  ال��ت��ي 
تلك  وخ�س��سا  واخل��ا���ص  احل��ك���م��ي 
العطاء  ن��ه��ج  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
وال��ع��م��ل اخل����ريي والإن�������س���اين وذلك 
اق���ت���داء ب��امل��غ��ف���ر ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
باملعاين  ي��ف��ي�����ص  ن��ه��ج��ا  اأر����س���ى  ال����ذي 
بالأهداف  ويزخر  ال�سامية  الإن�سانية 
القيادة  خ��ط��ى  ع��ل��ى  و����س���ريا  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ل�����س��اح��ب  ال���ر����س���ي���دة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
“حفظه اهلل” الذي ر�سخ دعائم العمل 
الإن�ساين وعزز م�سرية العطاء واخلري 
ال��ت��ي ب��ات��ت مت��ي��ز دول���ة الإم�����ارات بني 
دول العامل اأجمع . واأ�ساف اإن م�ساركة 
امل�سروع اخلريي  الهيئة يف رعاية هذا 

والفعاليات  الأن�سطة  من  جزءا  ت�سكل 
التي تنظمها �س�اء على م�ست�ى اإدارتها 
الرئي�سة اأو مراكز �سعادة املتعاملني يف 
اإطار احتفالها بعام اخلري وبي�م زايد 
ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين ال�����ذي حت��ت��ف��ل به 
19 رم�سان من كل عام  الإم���ارات يف 
تخليدا لذكرى املغف�ر له ال�سيخ زايد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ومبا ي�سهم يف تعزيز روح وثقافة العمل 
ومتعامليها  م�ظفيها  لدى  الإن�ساين 
“زايد  والت�سجيع على القتداء مباآثر 
اخلري” كنم�ذج فريد للعطاء الإن�ساين 
الإن�ساين  ل��ل��ع��م��ل  وك����ق����دوة  ال���ع���امل���ي 
اإىل  الغفلي  ال��دك��ت���ر  ول��ف��ت   . اخل��ال��د 
امل��ب��ارك يف  �سهر رم�سان  ب��ه  يتميز  م��ا 
ولياليه  اأي��ام��ه  ت��زخ��ر  الإم�����ارات حيث 
وم�ساعدة  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  بفعاليات 

الدولة  داخ����ل  وامل���ع����زي���ن  امل��ح��ت��اج��ني 
الرحمن  م�����ائ����د  ومت���ت���د  وخ���ارج���ه���ا 
الإم���ارات���ي���ة ل��ت�����س��ل اإىل امل�����س��ل��م��ني يف 
اأن مبادرة  الأر���ص م�ؤكدا  اأ�سقاع  �ستى 
املجال  ه��ذا  لله�ية يف  الإم����ارات  هيئة 
معاين  لتحقيق  �سعيها  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
ال���رتاح���م الن�����س��اين والج��ت��م��اع��ي يف 
التكافل  مبداأ  وتعزيز  الف�سيل  ال�سهر 
وت�سجيع  ح���ث  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ي 
تنفيذ  يف  ال���ت���ط����ع  ع���ل���ى  م���ظ��ف��ي��ه��ا 
الف�سيل  ال�سهر  يف  اخلريية  امل��ب��ادرات 
والعاطف مع املحتاجني ومد يد الع�ن 
�سعادة  مراكز  وتنفذ   . لهم  وامل�ساعدة 
املتعاملني التابعة للهيئة على م�ست�ى 
الدولة العديد من املبادرات والأن�سطة 
اخلريية ومنها ت�زيع املري الرم�ساين 
والأ�سر  الأي���ت���ام  ع��ل��ى  ال��ع��ي��د  وه���داي���ا 

امل��ت��ع��ف��ف��ة وت���ق���دمي وج���ب���ات الإف���ط���ار 
يف  امل�ساركة  جانب  اإىل  امل��ع���زة  للفئات 
ت�ستهدف  التي  الرم�سانية  املجال�ص 

اإحياء العادات والتقاليد التي عرف بها 
جمتمع الإمارات يف هذا ال�سهر املبارك 
والعطاء  ال���ت���اآخ���ي  ق��ي��م  ت���ع���زز  وال���ت���ي 

الج���ت���م���اع���ي وت��ن��ظ��ي��م زي�������ارات ل���دور 
الأي��ت��ام والأط��ف��ال وامل��ر���س��ى وامل�سنني 

اأ�سحاب الهمم .

•• اأبوظبي -وام:

اختتمت اأم�ص الول مناف�سات “ م�سابقة اأف�سل 
 - “ الكرمي  القراآن  واأ�سبال  مرتل لفئتي �سباب 
التي   - الأم���اج  كا�سر  اأب�ظبي على  على م�سرح 
اإطار مهرجانه  ينظمها نادي تراث الإم��ارات يف 
بت�جيهات  يقام  ال��ذي  ع�سر  الثاين  الرم�ساين 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سم�  ورعاية 
مم��ث��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��� رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 
املقبل.  اخلمي�ص  ي���م  فعالياته  وتختتم  ال��ن��ادي 
وقد اختربت جلنة التحكيم يف اجل�لة اخلام�سة 
31 مت�سابقا من .. الإم��ارات وم�سر  والأخ��رية 

وباك�ستان والعراق والأردن واملغرب وبنغادي�ص 
ال�س�ت  ب��ج��م��ال  امل��ت��ن��اف�����س��ني  م��ع��ظ��م  .. ومت��ي��ز 
وتفاعل  الأخطاء  وقلة  التج�يد  اأحكام  و�سبط 

اجلمه�ر.
وكان لفتا بروز اأ�سغر مت�سابق يف امل�سابقة لفئة 
اأحمد  الإم���ارات���ي  التلميذ  وه���  ال��ق��راآن  اأ���س��ب��ال 
- من  �سن�ات  �سبع   - الرحيم  اأحمد عبد  �سالح 
الذي  ال�سارقة  وي�ص جرين اخلا�سة يف  مدر�سة 
ميتلك �س�تا عذبا خا�سعا .. فيما عربت والدته 
ح�رية عبد الرحمن عن �سعادتها مل�ساركة اإبنها 
يف امل�سابقة الن�عية التي �ستفيده يف م�سريته يف 

جمال تاوة وحفظ وجت�يد كتاب اهلل .

�سفافية  حيث  م��ن  امل�سابقة  اأج����اء  على  مثنية 
ت��ق��دم��ه��ا اللجنة  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م والإر������س�����ادات 
للمت�سابقني وتفاعل اجلمه�ر وت�سجيعه واحلالة 

الروحانية التي تت�سكل من خال املناف�سات .
من جهته اأكد الدكت�ر حممد اإبراهيم امل�سهداين 
ع�س� جلنة التحكيم اأن اجل�لة الأخرية ات�سمت 
ناحية  ق��راء متميزون من  وب��روز  املناف�سة  بق�ة 
التج�يد  اأح��ك��ام  و�سبط  ال�س�ت  وجمال  الأداء 

خا�سة من الإمارات واملغرب وم�سر وباك�ستان.
وقال اإن جناح امل�سابقة ل يكمن فقط يف ت�ا�سلها 
ومت��ي��زه��ا ب��ل يف م��ا حت��دث��ه م��ن اأث���ر اإي��ج��اب��ي يف 
ن��ف������ص ال�����س��ب��اب وال��ن��ا���س��ئ��ة م��ن امل��رت��ل��ني حيث 

وترتيله  وحفظه  اهلل  بكتاب  ين�سغل�ن  جتعلهم 
و�سل�كهم  ح��ي��ات��ه��م  يف  ط��ي��ب��ا  اأث�����را  ي��ع��ك�����ص  م���ا 
واأخاقياتهم ويجعلهم يفهم�ن القراآن وتعاليم 
الإ�سام فهما �سحيحا مما يحميهم من الأفكار 

املتطرفة.
واأو������س�����ح امل�������س���ه���داين اأن������ه يف ال�����ق����ت احل����ايل 
وت�سيطر  التحديات  من  الكثري  ال�سباب  ي�اجه 
القيادة  اأح�����س��ن��ت  ول���ه���ذا  ال��ع�����س��ر  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
مثل  اإقامة  ودعم  والهتمام  بالت�جيه  احلكيمة 
ه���ذه امل�����س��اب��ق��ات والأن�����س��ط��ة ال��ه��ادف��ة يف تربية 

ال�سباب وت�س�يب م�سارهم احلياتي.
�سارك يف اجل�لة الأخرية خم�سة مت�سابقني من 

الإمارات ومتيز ال�سقيقان �سعيد و�سهيل خمي�ص 
ال�������س����ت وح�سن  ب��ج��م��ال وع����ذوب����ة  احل�������س���اين 

التفاعل مع جماليات ومعاين القراآن.
كما متيز كل من حمد عي�سى خلف العربي وعبد 
الرحمن معمر اأحمد واأحمد �سالح عبد الرحيم 
التج�يد  �س�ابط  يف  والرتكيز  من�سبط  ب���اأداء 
من وقف واإبتداء وتفخيم وترقيق واإدغام وغري 
ذلك ما جعلهم يف م�قع الرت�سيح للف�ز ببع�ص 

ج�ائز امل�سابقة.
ومن اأهم املتميزين يف هذه اجل�لة املغربي عبد 
العايل احلرابي - 30 عاما - الذي لفت انتباه 
اأع�ساء جلنة التحكيم واجلمه�ر لعدم وق�عه يف 

اهتمامه  عن  ف�سا  والأداء  احلفظ  يف  اأخ��ط��اء 
مكانة  يجعله يف  والتاوة مما  التج�يد  باأحكام 

رفيعة يف خارطة التناف�ص .
املدير  املهريي  �سنان  �سعادة  اخلتام  حفل  ح�سر 
عبد  و�سعادة  والفعاليات  لاأن�سطة  التنفيذي 
اهلل حممد املحريبي املدير التنفيذي للخدمات 
امل�ساندة يف النادي من ناحية اأخرى اأكمل نادي 
تراث الإمارات ا�ستعداداته لتنظيم حفل تكرمي 
اخلمي�ص  ي�م  م�ساء  امل�سابقة  فئتي  يف  الفائزين 
امل��ق��ب��ل ح��ي��ث خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان بجانب 
اإحتفالية  و�سط  الراعية  اجلهات  جميع  تكرمي 

كبرية تقام على م�سرح اأب�ظبي بكا�سر الأم�اج.

•• عجمان ـ الفجر 

اأقام برنامج ” و�سال ” �سمن فعاليات “رم�سان 
عجمان.. تق�ى واإميان” ، حفل افطار لنزلء 
دار رعاية امل�سنني  بعجمان ، وذلك بهدف تعزيز 
والبهجة  ال�سرور  واإدخ���ال  الإن�ساين  الت�ا�سل 
اأو�ساعهم  على  والط��م��ئ��ن��ان  ال�سن  ك��ب��ار  على 

ال�سحية يف �سهر رم�سان الف�سيل.
ووجدت الزيارة �سدى طيباً يف نف��ص امل�سنني 
الذين عربوا عن �سعادتهم باللفتة الطيبة، كما 

لقت الزيارة ترحيباً كبرياً لدى م�س�ؤويل الدار 
الذين اأ�سادوا بربنامج و�سال ولفتته الن�سانية 
هذا  يف  امل�سنني  ل��ق��ل���ب  البهجة  اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي 
ال�سهر الف�سيل وتقدم�ا بجزيل ال�سكر للجنة 
املنظمة لاإفطار على املبادرات الإن�سانية التي 
يحر�س�ن على تقدميها خال رم�سان عجمان 
ت��ق���ى وامي����ان. وق���ال رئ��ي�����ص جل��ن��ة “و�سال” 
الفعالية  جت�سد  اإن   ، البل��سي  ال�سيد عبداهلل 
ر�سالة واأهداف مبادرة عام اخلري الذي اأعلنته 
حتر�ص  ،حيث  الر�سيدة  الإم���ارات  دول��ة  قيادة 

ت��ف��ع��ي��ل مبادرات  و����س���ال م��ن��ذ اط��اق��ه��ا ع��ل��ى 
العطاء،  تر�سيخ  ب��ه��دف  وجمتمعية،  اإن�سانية 
التكافل  قيم  وتعزيز  وعمًا،  وثقافًة  مفه�ماً 
اأن الإف��ط��ار اجلماعي  . واأ���س��ار اىل  وال��رتاح��م 
مع امل�سنني يف الدار يهدف اإىل اإدخ��ال ال�سرور 
على الآباء والأجداد نزلء الدار وترجمة ملعاين 
امل�س�ؤولية املجتمعية وتعميق الت�ا�سل م�ع كبار 
النبيل وتقدمي خال�ص  ال�سن تثمينا لعطائهم 
ال�سكر والتقدير لهذه الفئة التي متثل اإحدى 

�سرائح املجتمع املهمة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلق جمل�ص اأب�ظبي للتعليم برنامج 
حت�سني  ي�ستهدف  ال����ذي  ي����م  امل��ائ��ة 
اأداء الطلبة يف الدورة القادمة  نتائج 
“بي�سا  ال���دول���ي���ة  الخ����ت����ب����ارات  م���ن 

.  »TIMSS و”تيمز   »PISA
ج�����اء ذل�����ك خ�����ال ال���ل���ق���اء - ال����ذي 
ن��ظ��م��ه امل��ج��ل�����ص لأك������رث م����ن 500 
م��ن ال��ق��ادة ال��رتب���ي��ني م��ن خمتلف 
امل����دار�����ص احل��ك���م��ي��ة واخل���ا����س���ة يف 
ا�ستعرا�ص  خ���ال���ه  ومت   - الإم�������ارة 
لتطبيق  اجل�����اري�����ة  ال�����س����ت����ع����دادات 
يف  العاملية  التقييم  ممار�سات  اأف�سل 
و”تيمز   »PISA “بي�سا  اخ��ت��ب��اري 
باملدار�ص  املناط  والدور   »TIMSS
املدر�سية وتاأثري  القيام به والتقارير 

المتحانات على التقييمات.
ال���دك���ت����ر ع��ل��ي را�سد  واأك������د م���ع���ايل 
اأب�ظبي  جمل�ص  ع��ام  مدير  النعيمي 
الدولية  الخ��ت��ب��ارات  اأهمية  للتعليم 
التي تعطي املزيد من امل�ؤ�سرات ملدى 
التقدم املتحقق يف العملية التعليمية 
مبدار�ص الإم��ارة وجتعلنا على يقني 
متاما  ي�ساركنا  الرتب�ي  امليدان  ب��اأن 
الدولية  الخ��ت��ب��ارات  اأه��م��ي��ة  اإدراك 

التي ت�سارك فيها اإمارة اأب�ظبي .
اأب�ظبي  جم��ل�����ص  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
�سبيل  يف  كبريا  �س�طا  قطع  للتعليم 
حت��ق��ي��ق اأه�������داف خ��ط��ة اأب����ظ���ب���ي يف 
لي�سبح  التعليم  مب�ست�ى  النه��ص 
على  التعليمية  ال��ن��ظ��م  اأف�����س��ل  م��ن 
م�������س���ت����ى ال����ع����امل ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة 
الإمارات يف النتقال اإىل اقت�ساد قائم 
البتكار  ت�سجيع  ع��رب  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
وال���ب���ح���ث وال���ت���ط����ي���ر م�������س���ددا على 
اجل��ه���د خللق جيل  ت�سافر  ���س��رورة 
القادر على  املثقف  ال�سباب  واعد من 
ال�سعيدين  على  واملناف�سة  امل�ساركة 

الإقليمي والعاملي .

���س��ع��ادة املهند�ص  اأو����س���ح  م��ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال���ظ���اه���ري  ح��م��د 
و�سمان  اخل��ا���س��ة  امل���دار����ص  ل��ق��ط��اع 
تعد  الختبارات  اأن  باملجل�ص  اجل���دة 
معايري  ودرا����س���ة  لتقييم  ه��ام��ة  اأداة 
الرتب�يني  ومتكن  الدولية  التعليم 
و���س��ن��اع ال���ق���رار م���ن احل�����س���ل على 
دول��ي��ة عن  وم��ق��ارن��ة  �ساملة  ب��ي��ان��ات 
تعلمها  ال���ت���ي  وامل������اق�����ف  امل���ف���اه���ي���م 
الريا�سيات  مادتي  الطلبة خا�سة يف 
النظم  ع���ل���ى  والط����������اع  وال����ع����ل�����م 
التعليمية الأخرى واأف�سل املمار�سات 
ال���ع���م���ل على  ال����رتب�����ي����ة وب����ال����ت����ايل 
على  التعليمية  بال�سيا�سات  الرت��ق��اء 
م�ست�ى كافة مدار�ص الإمارة م�ؤكدا 
اأب���ظ��ب��ي قادرون  اأن ط��اب م��دار���ص 
الدولية  التقييمات  يف  املناف�سة  على 

وحتقيق م�ست�يات متقدمة عامليا.
املجل�ص  حر�ص  اإىل  الظاهري  واأ�سار 
التفاعلي  التعلم  طرائق  تعزيز  على 
املناهج  مل��ع��اي��ري  امل�ستمر  وال��ت��ط���ي��ر 
والإمكانيات  الح��ت��ي��اج��ات  ل��ت���اك��ب 
امل�ستمر  امل��ه��ن��ي  وال��ت��ط���ي��ر  ال��ف��ردي��ة 

م�سادر  وزيادة  واملدر�سني  للمن�سقني 
وت��ر���س��ي��خ ثقافة  وت��ن���ي��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ل��م 
اأولياء  واإ���س��راك  احلياة  م��دى  التعلم 
ا�سرتاتيجيات  و�����س����ع  يف  الأم����������ر 
اإىل  التعليم واتخاذ القرار بالإ�سافة 
لتكن�ل�جيا  ا�ستخدام  اأف�سل  حتقيق 
عملية  يف  والت�������س���الت  امل��ع��ل���م��ات 
التعلم وتعزيز الدافعية لدى الطلبة 

.
تنظيم  ي����م  امل��ائ��ة  ب��رن��ام��ج  يت�سمن 
التقييم  مل���درب���ي  ت��ط���ي��ري��ة  دورات 
ي�ني�  م���ن  ال���ف���رتة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ني 
ت�سارك  املقبل  �سبتمرب  اإىل  اجل���اري 
واخلا�سة  احلك�مية  امل��دار���ص  فيها 
اأف�سل  ا���س��ت��ع��را���ص  خ��ال��ه��ا  وي���ت���م 
مم��ار���س��ات ال��ت��ق��ي��ي��م وال��رتك��ي��ز على 
املحلية  التقييم  مم��ار���س��ات  م���اءم��ة 
التعلم  ومفاهيم  واإج��راءات  وم�سادر 

مع املمار�سات الدولية .
املفت�ح”  “الي�م  ت��ن��ظ��ي��م  و���س��ي��ت��م 
من  ال��ف��رتة  “بي�سا” يف  لخ��ت��ب��ارات 
وذلك  امل��ق��ب��ل��ني  ي��ن��اي��ر  اإىل  اأك���ت����ب���ر 
تتما�سى  مم��ار���س��ات  وتطبيق  ل��سع 

م���ع اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال���دول���ي���ة يف 
اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  التقييم  جم��ال 
التقييم  برنامج  مع  تت�افق  اأن�سطة 
الرتقاء  اإىل  يهدف  “ارتقاء” الذي 
والنظام  امل����دار�����ص  ج�����دة  مب�����س��ت���ى 
اإ����س���اف���ة اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف الإم�������ارة 
بي�سا  م�سابقة  يف  امل���درا����ص  م�����س��ارك��ة 
للطلبة  ف��ر���س��ة  ي���ف��ر  مم���ا  للطلبة 
طبيعة  على  متعمق  ب�سكل  لاطاع 
اأطر العمل اخلا�سة بربنامج التقييم 
القدرة  واك��ت�����س��اب  “بي�سا”  ال����دويل 
حمليا  للتناف�ص  ال��ازم��ة  وامل��ع��رف��ة 
وعامليا بجانب دع�ة عدد من املدار�ص 
احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���س��ة ال��ت��ي جنحت 
لعر�ص  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق  يف 

جتربتها على املدار�ص الأخرى .
ي�سار اإىل اأن املجل�ص �سي�فر معل�مات 
واف��ي��ة ع��ن ه��ذه ال��ربام��ج م��ن خال 
على  ن�سره  �سيتم  ت��سيحي  فيدي� 
الب�ابة الإلكرتونية اخلا�سة باملجل�ص 
لدعم  املقبل  ي�لي�  �سهر  من  اعتبارا 
من  ال���س��ت��ف��ادة  يف  واملعلمني  الطلبة 

م�سادر التعلم التفاعلية املتاحة .

فعالية “و�صال”  تنظم  اإفطار جماعي وتوزع هدايا 
على نزالء دار رعاية امل�صنني يف عجمان

»اأبوظبي للتعليم« يطلق برنامج »املائة يوم« الإعداد الطلبة لالختبارات الدولية

�صعيد بن طحنون يح�صر ماأدبة اإفطار عبيد الكعبي
•• العني-وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحن�ن اآل نهيان يرافقه ال�سيخ حمدان بن �سعيد بن طحن�ن 
اآل نهيان ماأدبة الإفطار التي اأقامها الفريق الركن املتقاعد عبيد حممد الكعبي يف منزله يف 

منطقة امل�سع�دي يف مدينة العني تكرميا ملعاليه.
كما ح�سر املاأدبة .. عدد من الع�سكريني وامل�س�ؤولني وال�سخ�سيات واأبناء القبيلة.

وتبادل معاليه مع احل�س�ر الأحاديث ال�دية والتهاين مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك .. داعني 
امل�ىل عز وجل اأن يعيد هذا ال�سهر الكرمي على �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ص الدولة “ حفظه اهلل “ بدوام ال�سحة والعافية وال�سعادة وعلى دولة الإمارات و�سعبها 

مبزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتني العربية والإ�سامية باليمن واخلري والربكات .

رم�صان  من  االأول  الن�صف  يف  »الهوية«  اإفطار  من  ي�صتفيدون  �صائم  اآالف   10

نادي تراث االإمارات يختتم م�صابقة اأف�صل مرتل ويكرم الفائزين اخلمي�س املقبل
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العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ن�بل لند 

رخ�سة رقم:CN 1199770 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ك�ندال باهادور �سينغ %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف جيانندرا ماهرجان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
لين  بي  اي  ال�س�����ادة/يف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2106772:خلدمات الفراح رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد حممد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فار�ص �سامل عامر علي العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
اجلديد  ال�س�����ادة/الك�ن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1006282:للكهرباء وم�اد البناء ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
جميد فات� فالبيل من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف اب�بكر حممد ك�تي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
ال�س�����ادة/تنتنه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للماب�ص الن�سائية - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1967193-1 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
حامل  ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1023986:امل�سك التجارية رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي طالب �سقر حممد القا�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد بن حممد بن عبداهلل الزهراين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
ال�س�����ادة/هابلي بابلي كافيه  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

رخ�سة رقم:CN 1127773 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد حممد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف زايد علي طالب علي اخلليفي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مكتبة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1048264:وت�سجيات الهدى رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

الغاء اعالن �شابق
الرخ�سة  بخ�س��ص  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
امن�ل  �سركة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1160853 
اجلديدة لتجارة الجهزة اللكرتونية ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�سة واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سب�ع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ رمي الهري للم�اد الغذائية

رخ�سة رقم:CN 1157377  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/رمي الهري للم�اد الغذائية
REEM AL HAYER FOODSTUFF

اىل/ اك�ص لرج لتجارة املاب�ص الن�سائية اجلاهزة
EX LARGE LADIES GARMENTS TRADING

تعديل عن�ان/من العني اليحر ال�سمايل اليحر ال�سمايل جمعية العني التعاونية اىل 
العني الهري غم�ص 40547 40547 مطر عبداهلل حمد واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املاب�ص الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�ساط/حذف ك�سك بيع ذرة وف��سار )4781010(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املثلجات - بالتجزئة )561007(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ تنمية المارات للمقاولت والنقليات  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1150950  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3.60

 تعديل ا�سم جتاري من/تنمية المارات للمقاولت والنقليات العامة
EMIRATES DEVOL OPMENT CONTRACTING & GENERAL TRANSPORT

اىل/ تنمية المارات ل�سيانة املباين
EMIRATES DEVELOPMENT FOR BUILDING MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بان�اعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ساكن )8121001(

تعديل ن�ساط/حذف نقل امل�اد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/حذف نقل امل�اد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
مرياج  ال�س�����ادة/ج�هرة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1776224:للنقليات العامة وهدم املباين رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل عي�سى حممد احمد البل��سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عي�سى حممد احمد البل��سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
البناء  مل�اد  الريدانية  ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والدوات الكهربائية رخ�سة رقم:CN 1025324 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداجلبار نريكاتيل %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عي�سى احمد حممد عي�سى املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نري كاثيل حممد علي
تعديل وكيل خدمات

حذف علي حممد علي الر�سا�سي املن�س�ري
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احلدث لالكرتونيات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1468936 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف �سقر �سلطان �سقر ال�س�يدي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ع�سام �سقر �سلطان بن ثاين ال�س�يدي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ لبتيت ك�ت�ر ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1362562  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاخرة احمد احلاي التميمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ح�سني ا�سحق احمد كرم�ستجي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ن�ره عبدال�احد علي المريي

تعديل ل�حة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 9*1 اىل 9*1
تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/لبتيت ك�ت�ر ذ.م.م
LA PETITE COUTURE LLC

اىل/ ذا اوه ب�تيك لازياء
THE O BOUTIQUE FASHION

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�س�ؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ عيظه �سعيد عب�دان 

للمفرو�سات رخ�سة رقم:CN 1018313  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ل�حة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/عيظه �سعيد عب�دان للمفرو�سات
AIDHA SAEED ABOODAN FURNITURE

اىل/ �ستار ايديال لاثاث امل�ستعمل
STAR IDEAL FOR FURNITURE USED

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

�صتيالر كولك�صن لالزياء- ذ م م
يعلن جاك�سا –حما�سب�ن قان�ني�ن  انه مب�جب قرار 
اجلمعية العم�مية غري العادية امل�ثق لدى كاتب العدل 
اأب�ظبي  يف   1703008213 برقم   2017/06/08 بتاريخ 
ذ   - �سركة: )�ستيار ك�لك�سن لازياء  بحل وت�سفية 
التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  فعلى من  م(  م 
اإىل مكتب امل�سفى املعني هاتف رقم 026434602 فاك�ص 
6434603 02 �ص ب 26389 اب�ظبي �سارع املرور  بناية 
 02 رقم  مكتب  امليزان  املن�س�ري  را�سد  حممد  /ورثة 
واإح�سار امل�ستندات الثب�تية وذلك خال مدة اأق�ساها 

45 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
النبهاين  ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1106754:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد را�سد املرم�م الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد را�سد املرم�م الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

اإع����������الن
الف�سي  ال�س�����ادة/ال�سلك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2113354:لله�اتف املتحركة رخ�سة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امين احمد �ساملني الع�يني الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سيف عبداهلل رفيعة العرياين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم ال�كيل / را�سم حممد اأب� النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية: 

امل�دعة بالرق�م:  96182
باإ�س������م:  �ص. باربارا بيي ا�ص ايه

وعن�ان����ه: 43، ري� دي�ص فران�سز بي�رجي��ص، 75004 باري�ص، فرن�سا
وامل�سجلة حتت رقم: 134863               بتاريخ: 2011/03/24  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  املفع�ل  نافذة  احلماية  و�ستظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/06/18 

وفقاً  �سن�ات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويج�ز  هذا 
القان�ن الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�س��ص عليها  لاأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044
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32 األف اإجمايل امل�شتفيدين من املبادرة

اقت�صادية دبي: مبادرة »اخلري يجمعنا« ت�صل االأردن وت�صتكمل  توزيع 3000 طرد غذائي على االأ�صر املتعففة

نائب رئي�س الوزراء البحريني يلتقي �صفري الدولة يف املنامة

تتطلع مل�شاعفة امل�شاهمات خالل العام االأول من املذكرة

مطارات دبي توقع مذكرة تفاهم مع دبي العطاء 
للتعاون يف مبادرات جلمع التربعات وامل�صاركة املجتمعية

»خط دبي« ق�صة جناح جتذب االأنظار يف معر�س تايبو برلني 

مناق�سة عدد من امل��س�عات ذات الهتمام امل�سرك.
واأكد نائب رئي�ص جمل�ص ال�زراء البحريني عمق ومتانة 
ال��ع��اق��ات الأخ���ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني مملكة البحرين 
ودولة الإمارات وخ�س��سيتها يف ظل ما حتظى به من 

دعم وا�سناد من قيادتي البلدين ال�سقيقني.
الداعمة ململكة  الإم����ارات  دول��ة  واأ���س��اد �سم�ه مب���اق��ف 
بدعم  يتعلق  ما  خا�سة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  البحرين 

اإجراءاتها حلفظ اأمنها وا�ستقرارها.

WWW.dubaiairports. اللكرتوين:  م�قعها 
معاناة  تخفيف  يف  بامل�ساهمة  التزامها  على  وكدليل    ae
من  بالطلب  دب��ي  مطارات  قامت  الأزم���ات،  من  املت�سررين 
خال  جمعها  �سيتم  ال��ت��ي  ال��ت��ربع��ات  ت�جيه  ال��ع��ط��اء  دب��ي 
ال�سنة الأوىل من ال�سراكة جتاه برامج دبي العطاء الداعمة 
املت�سررين  الأط��ف��ال  مل�ساعدة  ال��ط���ارئ  ح��الت  يف  للتعليم 
بتعليمهم  اللحاق  على  الطبيعية  وال��ك���ارث  النزاعات  من 
ب���ل غريفيث،  وق��ال  ونيبال.  وال��ع��راق  لبنان  بلدان مثل  يف 
�سعداء  ن��ح��ن  دب���ي:  م��ط��ارات  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
هذه  يف  م�ساهماتنا  تعزيز  ب�ساأن  ومتحم�س�ن  بالتفاقية، 
عن  يزيد  ما  ا�ستخدام  وم��ع  بالهتمام.   اجلديرة  الق�سية 
انه  ثقة  فاإننا على  العام،  ملي�ن م�سافر ملطاراتنا هذا   90
العام  اأك���رب. ه��ذا وق��د جمعنا خ��ال  اإح���داث ف��رق  باإمكاننا 
املا�سي اأكرث من 640 الف درهم لدعم دبي العطاء، وهدفنا 
يف ال�سنة الأوىل من هذه التفاقية ه� العمل مع دبي العطاء 
مل�ساعفة تلك امل�ساهمة، ودعم الآلف من الأطفال الذين ل 

يح�سل�ن حاليا على التعليم ال�سليم.

•• املنامة-وام: 

التقى �سم� ال�سيخ علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�ص 
الر�سا  عبد  �سعادة  مبكتبه  البحريني  ال����زراء  جمل�ص 

عبداهلل خ�ري �سفري الدولة لدى البحرين.
جرى خال اللقاء بحث اآفاق التعاون الثنائي املتقدم يف 
اإطار العاقات الأخ�ية التاريخية التي تربط البلدين 
وما ت�سهده من تط�ر ومن� يف املجالت كافة اإىل جانب 

••  دبي-الفجر:

مع  الأم���د  ط�يلة  �سراكتها  دب��ي  م��ط��ارات  م�ؤ�س�سة  و�ّسعت 
دب���ي ال��ع��ط��اء م��ن خ���ال ت���ق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��دت��ه��ا 3 
�سن�ات، مت ت�سميمها لتعزيز التعاون الثنائي، وزيادة ال�عي 
التعليم  ت�فري  اأج��ل  م��ن  التم�يل  وتعزيز  امل�سافرين،  ب��ني 
وذلك  الّنامية،  البلدان  يف  املحرومني  وال�سباب  لاأطفال 
مبا يت�اكب مع �سهر رم�سان الكرمي وعام اخلري. و�سيتيح 
هذا التفاق الذي مت ت�قيعه من قبل ب�ل غريفيث، الرئي�ص 
الرئي�ص  ال��ق��رق،  ط���ارق  و���س��ع��ادة  دب���ي،  مل��ط��ارات  التنفيذي 
ب�سكل  التربعات  جمع  ل��اأخ��رية  العطاء،  لدبي  التنفيذي 
ال��ع��ام��ة يف م��ط��اري دب���ي الدويل  ح�����س��ري �سمن الأم���اك���ن 
ودب���ي وورل���د ���س��ن��رتال. كما ال��ت��زم��ت م��ط��ارات دب��ي بزيادة 
وم�اقعها  اإنت�سارها  التربعات وحت�سني  �سناديق جمع  عدد 
مل�ساعفة امل�ساهمات وزيادة ال�عي ح�ل اأهمية ت�فري التعليم 
ال�سليم لاأطفال وال�سباب املحرومني، وذلك داخل املطار اأو 
من خال من�ساته الرائدة للت�ا�سل الجتماعي  والتي منها 

البداد اخلريية يف اململكة الها�سمية 
العملية  ت�����س��ه��ل  ال���ت���ي  الأردن������ي������ة، 
ال����ط����رود  ت�����زي����ع  ال��ل���ج�����س��ت��ي��ة يف 
الغذائية على الأ�سر املتعففة، م�ؤكداً 
تاحم  م����دى  ت��ظ��ه��ر  ال�����س��راك��ة  اأن 
اإمارة  يف  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 
روؤية  تنفيذ  ن��ح���  وط��م���ح��ه��ا  دب����ي، 
ثقافة  تر�سيخ  الر�سيدة يف  احلك�مة 

العمل اخلريي والن�ساين.
واأكد د. فطني البداد رئي�ص جمل�ص 
حر�ص  ك���اب���ي���ت���ال«  »ال�����ب�����داد  اإدارة 
البداد على تعزيز  �سركات  جمم�عة 
التعاون مع اقت�سادية دبي، وم�ا�سلة 
ب���داأت���ه مببادرة  ال��ع��م��ل م��ع��ه��ا ال����ذي 
اجله�د  ي��دع��م  مب��ا  يجمعنا،  اخل��ري 
التي  ال��ع��ط��اء  م�����س��رية  امل���ب���ذول���ة يف 
املغف�ر  تقاليدها  وو���س��ع  لها  اأ�س�ص 
ل��ه زاي��د طيب اهلل ث���راه، وت���ج��ت يف 
العام اجلاري مببادرة �ساحب ال�سم� 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
 2017 رئي�ص الدولة باإعان العام 
عام اخلري. وقال د. البداد اأن التعاون 
مع اقت�سادية دبي كان ترجمة عملية 
امللقاة  لفهمنا للم�س�ؤولية املجتمعية 
التزاماتنا  م��ن  وج���زءاً  عاتقنا،  على 

الأردن���ي���ة ع��م��ان يف م���دة مل تتجاوز 
�ساعة«.   48

حر�ص  القمزي  �سامي  �سعادة  واأك���د 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي وم���ؤ���س�����س��ات��ه��ا على 
القيادة  وروؤى  ت����ج���ه���ات  ت��رج��م��ة 
الر�سيدة املتمثلة يف تد�سني املبادرات 
تاأتي  وال��ت��ي  واخل���ريي���ة،  املجتمعية 
�ساحب  ت����ج���ي���ه���ات  م�����ع  ت����زام����ن����ا 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��� 
اهلل« يف  »رع���اه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
تخ�سي�ص عام 2017 عاما للخري، 
راي��ة دولة  رف��ع  العمل على  وك��ذل��ك 
الإم��ارات باعتبارها ال�سباقة يف دعم 

املبادرات الإن�سانية. 
اأن اقت�سادية دبي قد  واأف��اد القمزي 
 2017 العام  انطاقة  منذ  متكنت 
�سركة   50 يزيد عن  اإ�سراك ما  من 
القطاعات  من  عددا  ميثل�ن  خا�سة 
باإ�سهامات  دب����ي  ب����اإم����ارة  احل���ي����ي���ة 
وي�ستفيد  دره����م  م��اي��ني   5 ت��ف���ق 
خمتلف  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  م��ن��ه��ا 
على  القمزي  واأثنى  املجتمع.  اأف��راد 
»البداد  م��ع  دب��ي  اقت�سادية  ���س��راك��ة 
الف�سيل،  ال�����س��ه��ر  خ���ال  ك��اب��ي��ت��ال« 
جمم�عة  وج��ه���د  ا�سهامات  وم���دى 

اقت�سادية  وم�ظفي  املجتمع  اأف���راد 
دبي وم�ؤ�س�ساتها على ت�زيع وجبات 
الإفطار والتاأكد من ا�ستيفاء العدد. 
اقت�سادية  بني  ال�سراكة  هذه  وتاأتي 
تنفيذاً  ك���اب���ي���ت���ال  وال������ب������داد  دب������ي 
ال�سيخ  ال�����س��م���  ل��ت���ج��ي��ه��ات ���س��اح��ب 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، لتخ�سي�ص عام 
�سعاره  ليك�ن  الإم���ارات  يف   2017
»عام اخلري«، حيث تركز على تر�سيخ 
م�ؤ�س�سات  يف  املجتمعية  امل�����س���ؤول��ي��ة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، ل��ت���ؤدي دوره����ا يف 
خدمة ال�طن وامل�ساهمة يف م�سريته 
التنم�ية.  وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة 
�سامي القمزي، مدير عام اقت�سادية 
مبادرة  اأعمال  فعاليات  »لق��ت  دب��ي: 
ا�ستجابة ق�ية من  »اخلري يجمعنا« 
الر�سمية  اخلريية  اجلمعيات  خال 
يف دولة الإم��ارات، حيث متكن فريق 
الغذائية  الطرود  ت�زيع  من  العمل 
على  ط����رد   2000 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
اإماراتي  م��ن  ك��ل  يف  املتعففة  الأ���س��ر 
 24 خ��ال  اخليمة  وراأ����ص  ال�سارقة 
���س��اع��ة، ومت ت����زي���ع م���ا ل ي��ق��ل عن 
العا�سمة  يف  غ��ذائ��ي  ط���رد   3000

•• دبي-الفجر: 
يجمعنا«،  »اخل���ري  م��ب��ادرة  اختتمت 
اقت�سادية  ب����ني  ال�������س���راك���ة  ث���م���رة 
املجم�عة  ك��اب��ي��ت��ال«  و«ال���ب���داد  دب���ي 
القت�سادية الرائدة يف جمال ت�فري 
احلل�ل اخلارجية الع�سرية واملباين 
الإغ���اث���ة، بت�زيع  امل���ؤق��ت��ة ووح�����دات 
الأ�سر  ع��ل��ى  غ��ذائ��ي  ط���رد   3000
املتعففة يف عدد من املناطق باململكة 
مع  بالتن�سيق  الها�سمية  الأردن���ي���ة 
جمعية ال��ب��داد اخل��ريي��ة، وذل��ك بعد 
م���ن مدينتي  ك���ل  امل����ب����ادرة يف  جن����اح 
ال�����س��ارق��ة وراأ������ص اخل��ي��م��ة وال��ت��ي مت 
2000 طرد غذائي  ت�زيع  خالها 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م�����ع ج���م���ع���ي���ة ال���ه���ال 

الأحمر. 
خيمة  ت�فري  اأي�ساً  امل��ب��ادرة  وت�سمل 
رم�سان  �سهر  خ���ال  ���س��ائ��م  اإف��ط��ار 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م�����ع دائ���������رة ال���������س�����ؤون 
بجانب  اخلريي  والعمل  الإ�سامية 
دبي  ب��اإم��ارة  ال��ت��اج��ر  خليفة  م�سجد 
ال�سهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  م�ستمرة  وه���ي 
ب���ذل���ك جمم�ع  ل��ي��ب��ل��غ  ال���ف�������س���ي���ل، 
�سخ�ص  األ���ف   32 نح�  امل�ستفيدين 
من داخل وخارج دولة الإمارات، حيث 
ت�سهد اخليمة اقبال وا�سعاً ومت زيادة 
150 وجبة لل�سخ�ص  ال�جبات من 
اإفطار  وج���ب���ة   400 اإىل  ال�����اح����د 
املتط�عني من  ي�مياً. ويعمل فريق 

يف اإطار مبادرة عام اخلري
 »مركز حممد بن را�صد للف�صاء« 
لري�صم  دبــي«  »م�صت�صفى  يــزور 
االأطــفــال  وجـــوه  على  ب�صمة 

•• دبي-الفجر: 

اإنطاقاً من م�س�ؤوليته املجتمعية 
ويف اإط���ار م��ب��ادرة ع��ام اخل���ري، زار 
ومهند�سي  م����ظ���ف���ي  م����ن  ع�����دد 
ب��ن را���س��د للف�ساء  م��رك��ز حم��م��د 
دبي،  م�ست�سفى  يف  الأط��ف��ال  ق�سم 
اإدخ������ال ال��ف��رح��ة اىل  ه��دف��ت اىل 
يعان�ن من  الذين  الأطفال  قل�ب 
اأمرا�ص �سعبة او حرجة، وتقدمي 
دعم معن�ي لهم لتخطي املر�ص. 

وخ��ال ال��زي��ارة، اأق���ام فريق عمل 
ح�ل  تفاعلية  ع��م��ل  ور����ص  امل��رك��ز 
ال��ف�����س��اء وج��ل�����س��ات ر����س���م، حيث 
م�ستلهمة  ر�س�مات  الأطفال  ر�سم 
م��ن ع���امل ال��ف�����س��اء. ك��ذل��ك، نظم 
املركز األعاب ترفيهية م�سلية، وقراأ 
من  وخم��ت��ارات  ق�س�ساً  امل�ظف�ن 

جملة الك�كب الأحمر. 
برفقة  امل�ظفني  جميع  ج��ال  كما 
الأطفال  على  واملمر�سات  الأطباء 
املر�سى غري القادرين على احلركة 

وامل�سي، وقدم�ا لهم الهدايا.
ال��ق��م��زي، م�ساعد  م��ن��ى  واأع���رب���ت 
املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي 
يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء 
عن �سعادة فريق عمل املركز بزيار 
م�ست�سفى دبي، هذا ال�سرح الطبي 
الذي يحمل ر�سالة اإن�سانية �سامية، 
وي�ساعدهم  الأطفال  اأمل  ويخفف 

على التخل�ص من املر�ص. 
امل��رك��ز يق�م  ان  ال��ق��م��زي  واأك�����دت 
دائ��م��اً مب��ب��ادرات جمتمعية حتمل 
تعك�ص  و�سعادة،  واأم��ل  ب�سمة خري 
وجميع  املجتمع  جت���اه  م�س�ؤليته 
زيارة  تك�ن  ان  متمنيًة  �سرائحه، 
يف  �ساهمت  للم�ست�سفى  امل�ظفني 
وحفزتهم  الأطفال  معن�يات  رفع 

نح� ال�سفاء.

اتفاقية تعاون بني »�صوربون اأبوظبي« ومدر�صة »لي�صيه فران�صيه«
•• اأبوظبي-وام:

وقعت جامعة باري�ص ال�س�رب�ن - اأب�ظبي اتفاقية تعاون م�سرتك مع مدر�سة لي�سيه فران�سيه تي�دور 
اإتاحة  خال  من  القادم  الأكادميي  العام  خال  املدر�سة  دعم  اإىل  التفاقية  تهدف   . اأب�ظبي  م�ن� 

الفر�سة اأمام طلبتها وم�ظفيها لا�ستفادة من املرافق التي ت�فرها اجلامعة يف حرمها اجلامعي.
وقع التفاقية الربوفي�س�ر اإيريك ف�ا�ص مدير اجلامعة ورماح حم�د نائب رئي�ص الرابطة الفرن�سية 
اللبنانية للتعليم والثقافة “اأفليك«. واأكد الربوفي�س�ر اإيريك ف�ا�ص اإلتزام اجلامعة بدعم املجتمع 
اأن  اإىل  م�سريا   . كافة  الأ�سعدة  على  ال��دول��ة  يف  امل���ج���دة  الفرن�سية  التعليمية  وامل�ؤ�س�سات  املحلي 
الطابية  وا�ستك�ساف احلياة  ت�سكل فر�سة مميزة لطلبتها خل��ص جتربة جديدة  التعاون  اتفاقية 
اأب�ظبي  اإن جامعة باري�ص ال�س�رب�ن يف  يف جامعة ال�س�رب�ن باأب�ظبي. من جانبه قال رماح حم�د 
تعترب م�ؤ�س�سة تعليمية مرم�قة وي�سكل التعاون معها دليا ق�يا على الت�سامن والتعاون يف املجتمع 

الفرن�سي باأكمله. 

اأحمد بن �صقر القا�صمي اأول متطوعي »راكز« يف املن�صة الوطنية للتطوع 
تاأتي يف وقتها متاما يف  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  و�ساحب 
من  ع��دد  مع  وبالتزامن  والإح�����س��ان  العطاء  �سهر  الف�سيل  رم�سان  �سهر 

مبادرات راكز للعمل اخلريي.
ولفت جاد اإىل اأن راكز لي�ست بغريبة على مبادرات العمل اخلريي فهي 
والفعاليات اخلريية يف  الأن�سطة  العام يف خمتلف  بفاعلية ط�ال  ت�سارك 
راأ�ص اخليمة وخارجها مثل �سباق تريي ف�ك�ص ال�سن�ي اخلريي وحمات 
وكذلك  �س�مال  يا  اأجلك  من  حملة  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  بالدم  التربع 

التربعات كاأفراد وكم�ؤ�س�سة ملختلف اجلمعيات اخلريية الإماراتية.
الهيئة  املتط�عني يف  اأوائ����ل  م��ن  ن��ك���ن  اأن  ل�����راك��ز  ك����اإدارة  ي�سرفنا  وق���ال: 
العمل  يف  ف��اع��ا  ج���زءا  ن��ك���ن  واأن  الإم��ارات��ي��ة  ال��ت��ط���ع  ملن�سة  لاإن�سمام 

الإن�ساين اخلريي يف دولة الإمارات .

•• راأ�ص اخليمة-وام:

بادر ال�سيخ اأحمد بن �سقر القا�سمي رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة مناطق راأ�ص 
اخليمة الإقت�سادية “راكز” بت�سجيل اإ�سمه كاأول متط�ع من الهيئة ين�سم 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأطلقها  التي  للتط�ع  ال�طنية  للمن�سة 
را�سد اآل مكت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي “رعاه 
اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  اهلل” و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 

نائب القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة.
التنفيذي للهيئة جميع امل�ظفني على  املدير  من جانبه حث رامي جاد 

التط�ع .
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  م�سريا 

•• دبي-وام:

برلني” للت�سميم  “تايب�  خ��ال معر�ص  دبي” الأن��ظ��ار  “ خ��ط  ج��ذب 
والذي يعد اأحد اأكرب واأجنح معار�ص الت�سميم يف العامل خال م�ساركة 
الأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي بجل�سة ح�ارية تناولت اأبرز ما مييز 
اخلط عن غريه من اخلط�ط يف العامل اإىل جانب ما يعك�سه من تراث 

وتقاليد دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأجمع  العامل  اإىل  دبي  هدية  وتعد  بتفردها  اخلط  اإط��اق  فكرة  وتتميز 
وتعد ق�سة جناح حققت الكثري من الأ�سداء العاملية خال فرتة ق�سرية 
وترتجم نهج القيادة الر�سيدة الرامية اإىل تر�سيخ اخلري كقيمة جمتمعة 

اإماراتية عامليا .
�س�ؤون  لقطاع  العام  الأم��ني  م�ساعد  املهري  اأحمد  املهند�ص  وا�ستعر�ص 
“خط  م�سروع  دبي مدير  العامة يف حك�مة  والأمانة  التنفيذي  املجل�ص 
دبي” ورقة عمل تناولت جتربة النجاح املتميزة لإمارة دبي يف تط�ير اأول 
خط من ن�عه يف العامل ي�سمم من قبل مدينة ويحمل اإ�سمها بالتعاون 
مع �سركة مايكرو�س�فت . وتطرق املهري اإىل احلملة الت�س�يقية امل�ساحبة 
اإط��اق هذا امل�سروع املبتكر والتي لقت تفاعا كبريا من  لاإعان عن 

قبل خمتلف فئات املجتمع واأ�سداء عاملية وا�سعة.
اإ�ستخدام الأفراد للخط�ط وذلك  واأ�سار م�ساعد الأمني العام اإىل كرثة 
التي  الطرق  اأهم  والقراءة من  الكتابة  تعد  الي�مية حيث  خال احلياة 
يج�ل  اأو  �سدره  يف  يجي�ص  عما  خالها  من  التعبري  الإن�سان  ي�ستطيع 
تقدمه  ما  مبقدار  يقا�ص  واحل�سارات  ال�سع�ب  تقدم  اأن  اأو�سح  بخاطره 
لاإن�سانية ومدى انت�سار معارفها وفن�نها يف جميع املجالت اإ�سافة اإىل 

قيادة  لروؤية  فعليا  جت�سيدا  يعترب  وال��ذي  املعارف  لهذه  الأج��ي��ال  تناقل 
دولة الإمارات باأن تك�ن القراءة قيمة مكت�سبة لدى جميع الأفراد والتي 
ال�سيخ  ال�سم�  اأعلن عنه �ساحب  والذي  القراءة  ي�سهم يف تر�سيخها عام 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل .
الكربى  العاملية  وال�سركات  عامليا  امل�سممني  اأ�سهر  من  نخبة  وبح�س�ر 
املخت�سة يف جمال ت�سميم اخلط�ط اإ�سافة اإىل الأكادمييني وعدد كبري 
املهند�ص املهري خال اجلل�سة ح�ل  العاملية حتدث  من و�سائل الإع��ام 
والتي  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بها  التي حتظى  القيادة احلكيمة 
ت�ؤمن باأن البتكار ه� الإ�ستثمار احلقيقي والذي ي�سمن م�ستقبا م�سرقا 
لاأجيال القادمة كما اأن و�سع ب�سمة عاملية را�سخة لإمارة دبي يف جمال 
اخلط�ط الرقمية العاملية جاء لي�ؤكد الدور املح�ري التي تلعبه الدولة 
يف تر�سيخ فكر الإبداع والبتكار يف املجالت كافة لي�ص على امل�ست�ى املحلي 
فح�سب بل عامليا وه� ما نعتربه الي�م ميزة خا�سة للدولة ونهجا ي�ميا 
تبذلها  التي  اجله�د  بف�سل  وحياتهم  عملهم  خال  الإماراتي�ن  يتبعه 

قيادتنا الر�سيدة يف رفع م�ست�ى الرفاه وال�سعادة ل�سعب الإمارات .
وجاءت م�ساركة الإمارة يف عر�ص مبادرة “خط دبي” خال املعر�ص بناء 
التنفيذي  للمجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  تلقتها  التي  الر�سمية  الدع�ة  على 

لعر�ص هذه التجرية املميزة لدبي على النطاق العاملي .
اأهم امل�ساركات واأحدثها يف جمال اخلط�ط  وتعد هذه امل�ساركة من بني 
الرقمية على م�ست�ى هذا احلدث الدويل املهم والتي جاءت لت�ؤكد اأهمية 
الب�سمة املتميزة التي و�سعتها اإمارة دبي يف جمال الت�سميم والتكن�ل�جيا 

الرقمية على النطاق العاملي .
و اأكد املهري خال اللقاء جناح م�سروع “خط دبي” يف حتقيق الأهداف 

 18 ال��دوؤوب لفريق العمل وب�سكل م�ستمر ملدة  املن�س�دة منه بعد العمل 
�سهرا يف �سبيل ت�سميم اخلط وفقا لأعلى املعايري التكن�ل�جية الع�سرية 
يف هذا املجال ليك�ن مبثابة اأول خط �سمن جميع تطبيقات وحل�ل �سركة 
مايكرو�س�فت يتم تط�يره من قبل مدينة ويحمل ا�سمها من�ها اإىل اأن 
“خط دبي” لي�ص جمرد و�سيلة رقمية للكتابة فح�سب بل اأداة من اأدوات 
عن  بالتعبري  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ل��اأف��راد يف خمتلف  ت�سمح  ال��ذي  الت�ا�سل 

اأنف�سهم واآرائهم وم�ساعرهم بلغتهم الأم و�سمن ب�تقة خط دبي .
مع  بالتعاون  و  التنفيذي  للمجل�ص  العامة  الأم��ان��ة  اإل��ت��زام  اإىل  اأ���س��ار  و 
مايكرو�س�فت بتط�يع اأف�سل التقنيات واأدواتها وو�سائلها باأ�سل�ب مبتكر 
وفعال ليتم الدمج ما بني تراث وثقافة دولة الإمارات وما�سيها العريق 
وامل�سرف وبني م�ستقبلها املتط�ر واملبتكر يف ظل قيادتنا الر�سيدة وذلك 
مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سم�  لت�جيهات  جت�سيدا 
تبني  م��ن  بالتاأكد  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل 
“خط دبي” لأحدث ما ت��سلت اإليه املمار�سات العاملية يف عامل اخلط�ط 

الرقمية .
ومميزة  جديدة  ب�سمة  و�سع  يف  امل��ب��ادرة  حققته  ال��ذي  للدور  وتر�سيخا 
تط�ر  م��ن  ت�سهده  وم��ا  الرقمية  التقنيات  جم���الت  �سمن  دب��ي  لإم����ارة 
ج��دي��دة ومبتكرة حتت�سن  ن���اح  اإ���س��اف��ة  دب��ي يف  خ��ط  �ساهم  �سريع فقد 
هذه التكن�ل�جيا وتقدمها لاأفراد بطريقة حتقق لهم الفخر وال�سعادة 

ومتكنهم من التعبري عن النف�ص بكل اأريحية مع كل من ح�لهم .
جدير بالذكر اأن اإم��ارة دبي قدمت خط دبي ب 23 لغة خمتلفة كهدية 
منها اإىل العامل وذلك حتقيقا ملبداأ الت�سامح وتناغم العي�ص الذي تن�سده 
“خط دبي” قطاع  ي��دع��م  اأج��م��ع كما  ال��ع��امل  ال��دول��ة ب��ني دول و���س��ع���ب 

ذي  امل�ست�ى  عايل  رقمي  خط  اإتاحة  خال  من  عام  ب�سكل  التكن�ل�جيا 
اأي  دون  العامل  دول  خمتلف  يف  امل�ستخدمني  جلميع  متميزة  م�ا�سفات 
تكاليف تذكر اإ�سافة اإىل احت�اء اخلط على خ�سائ�ص فنية ت�سهل عملية 
الإلكرتونية  ال�سا�سة  على  والعر�ص  الطباعة  خا�سية  وتدعم  ال��ق��راءة 
الإعانية  ال��ن�����س������ص  ت�سميم  يف  ل��ا���س��ت��خ��دام  الأم���ث���ل  اخل���ط  وك���ن��ه 

املخ�س�سة للعر�ص باأحجام اأكرب .
لتلبي احلاجة  دبي  بها خط  يتمتع  التي  العالية  الفنية  اجل���دة  وج��اءت 
 Office املا�سة اإىل خط�ط عربية عالية امل�ست�ى لتك�ن �سمن برنامج

. مايكرو�س�فت«  من   365
على  والتكن�ل�جيا  الت�سميم  جم��ال  يف  اجل��دي��د  الإب��ت��ك��ار  ه��ذا  ويت�فر 
النطاق العاملي يف اأكرث من 180 دولة ولأكرث من 100 ملي�ن م�ستخدم 
ت�سجيعا لروح  وذل���ك   365 اأوف��ي�����ص  م��ن خ��ال تطبيقات  ال��ع��امل  ح���ل 
من  التقنية  احلل�ل  من  املزيد  ت�سخري  يف  دب��ي  بها  تتميز  التي  البتكار 
“خط دبي” ب�سكل متقن  ابتكار  اأن مت  اأجل تنمية املجتمعات وذلك بعد 
لتج�سري الفج�ة التي دائما ما تعيق حتقيق التناغم التام بني الن�س��ص 
حتقق  متناغمة  رقمية  خ��ط���ط  ت���ف��ري  �سبيل  يف  والاتينية  العربية 
الإندماج ال�سل�ص ما بني هذه الأحرف والأ�سكال الكتابية باختاف اللغات 

امل�ستخدمة فيها .
الرابط  ع��رب  الأخ����رى  الت�سغيل  لأن��ظ��م��ة  دبي”  “خط  حتميل  ومي��ك��ن 
التايل www.Dubaifont.com لي�ساعد الأفراد ح�ل العامل يف 
التعبري ع�ن ذاتهم ب�سكل ي�سهل عملية م�ساركة اآرائهم واأفكارهم وجتارب 
حياتهم املختلفة مع كل من ح�لهم. ولتحقيق ذلك فقد برزت احلاجة 
واإي�سال كل ما ميكن  ق��ادرة على نقل  “خط دبي” ك��سيلة  اإىل ت�سميم 

رئي�س هاييتي يت�صلم اأوراق اعتماد �صفري الدولة غري املقيم
•• بورت اأو بران�ص-وام: 

ت�سلم فخامة ج�فينيل م�يز رئي�ص جمه�رية هاييتي اأوراق اعتماد �سعادة 
بدر عبداهلل �سعيد املطرو�سي �سفري الدولة لدى جمه�رية ك�با .. �سفريا 
غري مقيم لدى جمه�رية هاييتي. ونقل �سعادة ال�سفري - خال اللقاء - 
اإىل رئي�ص هاييتي حتيات �ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب 
“رعاه اهلل”  ال���زراء حاكم دبي  مكت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
اأب�ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سم�  و�ساحب 
القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة. من جانبه حمل فخامة الرئي�ص ج�فينيل 
م�يز ال�سفري حتياته اإىل قيادة دولة الإمارات ومتنياته ل�سعبها املزيد من 
التقدم والزدهار.   واأكد فخامته حر�ص باده على تقدمي كل ما ه� ممكن 
مثمنا   .. البلدين  بني  التعاون  من  املزيد  لتحقيق  ال�سفري  مهام  لت�سهيل 
اجلانبان  وبحث  ومبادراتها.  الإم���ارات  لدولة  والعاملية  الإقليمية  املكانة 

خال اللقاء �سبل ت�طيد العاقات بني البلدين يف �ستى املجالت.
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 ا��سابات�املستقل�قمدق��ـر تقر 
 

 إ���املركز�الرئ����
 ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–طوكيو��فذا�بنك�أو 

 رع�أبو�ظ��ف
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة

 

 البيانات�املالية�تدقيق�حول���ـر تقر 
 

 الرأي
ــــــــــــــــــــــية�قمنا�بتدقيق�البيانات�املال ــــ���يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو��لـ ــ ــ ـــو���ــ ــ ــ بيان��وال���تت�ون�من�")الفرع("�فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�ســـ

والتدفقات�النقدية�للســــنة��ملكية�املركز�الرئ��ــــ��حقوق�ات����يـــــــــــــــــر ،�و�يان�الشــــامل�اآلخر�و�يان�التغ٢٠١٦�بـــــــــــــــــر د�ســــم�٣١املركز�املا���كما����
 �ة�أخرى.يـر املحاس�ية�ال�امة،�ومعلومات�تفساملن��ية�بذلك�التار�خ�وم��ص�للسياسات�

 

وآدائه��٢٠١٦د�ســـــــــــــم����٣١كما�����للفرع���رأينا،�إن�البيانات�املالية�املرفقة�تظ�ر�بصـــــــــــــورة�عادلة،�من�جميع�النوا���ا��و�ر�ة�املركز�املا���
 املالية.�املا���وتدفقاته�النقدية�للسنة�املن��ية�بذلك�التار�خ�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار�ر 

 
 
 
 

 اساس�الـــــرأي
.�إن�مســـــــــــــؤوليــاتنــا�بموجــب�تلــك�املعــاي���مو�ـــــــــــــ�ــة����فقرة�("املعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق")�لقــد�قمنــا�بتــدقيقنــا�وفقــا�للمعــاي���الــدوليــة�للتــدقيق

جلس�ي���السلوك�الدولية�ملوفق�معا�الفرعمسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية�الواردة�بتقر�رنا.�كما�أننا�مستقلون�عن�
يقنا�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�ذات�الصلة�بتدق���ووفقا�للمتطلبات�األخالقية�األخرى�"��نيقواعد�السلوك�للمحاسب�ن�امل�ن"املحاسب�ن�

�ن�ن.��عتقد�سلوك�للمحاسب�ن�املقواعد�الوفق�تلك�املتطلبات�ووفق��منا�بمسؤولياتنا�األخالقية�األخرى تـز .��ذا،�وقد�الللفرعللبيانات�املالية�
 أن�ب�نات�التدقيق�الثبوتية�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوفر�أساسا�لرأينا.

 
 

 مسؤولية�اإلدارة�وامل�لف�ن�با��وكمة�عن�البيانات�املالية
�ر�املالية�وعن�تلك�الرقابة�الداخلية�ال���مســـــؤولة�عن�إعداد�البيانات�املالية�وعرضـــــ�ا�بصـــــورة�عادلة�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار �اإلدارةإن�

 لتتمكن�من�إعداد�بيانات�مالية�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواًء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�خطأ.�أ��ا�ضرور�ة�تحدد�ا�اإلدارة
 

�تقييم�قدرة� ��الفرعوعند�إعداد�البيانات�املالية،�تتحمل�اإلدارة�مسؤولية االستمرار�ة�مع�اإلفصاح،�ع���متا�عة�أعماله�ع���أساس�مبدأ
أو��فرعأعمال�الم�اإلدارة�تصفية�تـز حسب�االقتضاء،�عن�األمور�املتعلقة�بمبدأ�االستمرار�ة�واستخدام�مبدأ�االستمرار�ة�املحاس���ما�لم��ع

 وقف�أعماله�أو����حالة�عدم�توفر�أي�بديل�واق���سوى�اتخاذ��ذا�اإلجراء.�
 

 .�للفرععن�اإلشراف�ع���عملية�إعداد�التقار�ر�املالية�املسؤولية��يتحمل�امل�لف�ن�با��وكمة
 

  

 

 

٥ 

٥ 

 
 
 
 

 (تتمة)�تقر�ـر�مدقق�ا��سابات�املستقل
 

 مسؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املالية
ن�انت�ناشئة�عا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�البيانات�املالية�ك�ل�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواء������أغراض�تدقيقناتتمثل�

ل���ا�احتيال�أو�عن�خطأ،�وإصدار�تقر�ر�املدقق�الذي��شمل�رأينا.�ان�التأكيد�املعقول��و�مستوى�عاٍل�من�التأكيد،�وال�يضمن�أن�عملية�التدقيق
���ا��طأ،�و�عت�تّمت�وفقا�للمعاي���الدولية�للتدقيق�سوف�تكشف�دائًما�أي�خطأ�جو�ري����حال�وجوده.�وقد�ت�شأ�األخطاء�عن�االحتيال�أو�عن

ذه���جو�ر�ة��ش�ل�فردي�أو�ُمجّمع�فيما�إذا��ان�من�املتوقع��ش�ل�معقول�تأث���ا�ع���القرارات�االقتصادية�املتخذة�من�املستخدم�ن�بناًء�ع��
 البيانات�املالية.

 

قيق.�ونقوم�ف��ة�التد�ع���مدار شك�امل���كجزء�من�عملية�التدقيق�وفقا�ملعاي���التدقيق�الدولية،�فإننا�نمارس�التقدير�امل���ونحافظ�ع���ال
 :كذلك

 

�بتحديد�وتقييم�مخاطر�األخطاء�ا��و�ر�ة����البيانات�املالية،�سواء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�عن�خطأ،�وتصميم�والقيام�بإجراءات�تدقيق
عدم�اك�شاف�خطأ�جو�ري�ناتج�عن��ستجيب�لتلك�املخاطر�وا��صول�ع���أدلة�تدقيق��افية�ومناسبة�توفر�أساسا�لرأينا.�ان�مخاطر�

و�ر،�ا��ذف�املتعمد،�سوء�التمثيل�أو�تجاوز�نظام�الرقابة�تـز االحتيال�تفوق�تلك�الناتجة�عن�ا��طأ،�حيث�قد��شمل�االحتيال�التواطؤ،�ال
 الداخ��.

ظروف،�ولكن�ل�س��غرض�باالطالع�ع���نظام�الرقابة�الداخ���ذات�الصلة�بالتدقيق�من�أجل�تصميم�إجراءات�تدقيق�مناسبة�حسب�ال
 إبداء�رأي�حول�فعالية�الرقابة�الداخلية.

 

.بتقييم�مالءمة�السياسات�املحاس�ية�املتبعة�ومعقولية�التقديرات�املحاس�ية�واإليضاحات�املتعلقة���ا�ال���أعد��ا�اإلدارة 
 

لتدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان��نالك�باست�تاج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ملبدأ�االستمرار�ة�املحاس��،�و�ناء�ع���أدلة�ا
ع���االستمرار.�و���حال�است�تجنا�وجود��الفرعحالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن�متعلقة�بأحداث�أو�ظـــروف�قد�تث���ش�و�ا�جو�ر�ة�حول�قدرة�

لة�الواردة����البيانات�املالية،�أو،����حال�حالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن،�يتوجب�علينا�لفت�االن�باه����تقر�رنا�إ���اإليضاحات�ذات�الص
�انت��ذه�اإليضاحات�غ����افية�يتوجب�علينا��عديل�رأينا.��ذا�و�عتمد����است�تاجاتنا�ع���بّ�نات�التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا�ح���

 س�مبدأ�االستمرار�ة.ع���أسا�الفرعتار�خ�تقر�رنا.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�االحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�أعمال�
 

بما����ذلك�اإليضاحات،�وفيما�إذا��انت�البيانات�املالية�تظ�ر�العمليات�واالحداث�تقييم�العرض�الشامل�للبيانات�املالية�و�ي�ل�ا�ومحتو�ا��ا�،
 ذات�العالقة�بطر�قة�تحقق�العرض�العادل.

 

أي��بنطاق�وتوقيت�ونتائج�التدقيق�الرئ�سية،�بما����ذلك،�ال�ال�ا��صرع���س�يل�املث�شأن�ما�يتعلق،�ا��وكمة�امل�لف�ن�بنقوم�بالتواصل�مع�
 خلل�جو�ري����نظام�الرقابة�الداخ���ي�ب�ن�لنا�من�خالل�تدقيقنا.

 
 

  
  

 

 

٦ 

٦ 

 
 
 

 ����������������������������������(تتمة)مدقق�ا��سابات�املستقل���ـر تقر 
 

 حول�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�األخرى���ـر تقر 
 ،�نفيد�بما�ي��:٢٠١٥)�لسنة�٢(إضافة�إ���ذلك�ووفقًا�ملتطلبات�القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�

 

 ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا؛ات�يـر والتفسأننا�قد�حصلنا�ع����افة�املعلومات�)١(
مع�األح�ام�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��تم�إعداد�البيانات�املالية،�من�جميع�جوان��ا�ا��و�ر�ة،�بما�يتطابق)٢(

 .٢٠١٥)�لسنة�٢(رقم�
 محاس�ية�نظامية؛�تـر بدفا�قد�احتفظ�عالفر أن�)٣(
 ؛٢٠١٦�بـر د�سم�٣١أس�م�أو�االس�تمار�ف��ا�خالل�السنة�املالية�املن��ية����أي��شراء�تو���البيانات�املالية�أن�الفرع�لم�يقم�)٤(
 ام�تلك�املعامالت؛بـر حول�البيانات�املالية�أ�م�معامالت�األطراف�ذات�العالقة�والشروط�واألح�ام�ال���بموج��ا�تم�إ�٧ضاح�رقم�يظ�ر�اإلي)٥(
أي�مخالفات��٢٠١٦�بـر د�سم�٣١����السنة�املالية�املن��يةخالل��الفرع�قد�ارتكبان�با�نا�بأن��يلفتأنه،�وفًقا�للمعلومات�ال���توافرت�لنا،�لم�)٦(

مما�قد�يؤثر�جو�رً�ا�ع���أ�شطته�أو�مركزه�املا����٢٠١٥)�لسنة�٢(م�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم�لألح�ا
 .٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

ننا�قد�حصلنا�فإو�عديالته،�،�١٩٨٠)�لسنة�١٠وعالوة�ع���ما�سبق،�نود�اإلفادة�أنه،�عمًال�بقانون�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�االتحادي�رقم�(
 ات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا.يـر ع���جميع�املعلومات�والتفس

 
 ديلو�ت�آند�توش�(الشرق�األوسـط)

 
 
 
 

 مو����الرم��
 ٨٧٢��ل�مدققي�ا��سابات�رقم�

 ٢٠١٧�مارس�٢٩
 د�ي

 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة
 

 

٧ 

٧ 

 ٤ فرع�أبوظ���–����ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�املركز�املا��
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١كما����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 املوجودات     
 املتـداولة�يـر املوجودات�غ     

 املمتل�ات�واملعدات�  ٥  ١٬٣٦٥٬٢٩٥ ١٬٧٣٩٬٤٣٩
      

 املوجودات�املتداولة     
 �عدفعات�مسبقة�وودا  ٦  ٩٧٩٬٤٠٣ ٩٣١٬٣٣٦
 مطلوب�من�طرف�ذو�عالقة  ٧  ٣٦١٬٠٧٢ ٣٠٤٬٥٢٩

 النقد�وما��عادله  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١
 مجموع�املوجودات�املتداولة    ٤٠٬٩١٦٬٢٩١ ٤٠٬٠٣٠٬٣٢٦

      

 مجموع�املوجودات    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥
      

 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����     
      

 �وق�ملكية�املركز�الرئ����حق     
 رأس�املال�املخصص  (أ)�٩  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 احتياطي�قانو�ي  (ب)�٩  ١٨٦٬٥١٣ ١١٦٬٧٧١
 حساب�املركز�الرئ����    ١٬٠١١٬٠٠٠ ٣٨٣٬٣٢٦

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧
      

 املطلو�ات�غيـر�املتداولة     
 م�افأة�املوظف�ن  ١٠  ١٤٬٥١٣ ٥٬٣٦٠

 مخصص�لتعو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ٤٤٧٬٢٧٤ ٣٢٧٬٣٥٣
 أخرى     ٣٢٬٠٦٠ ٣١٬٥٨٢

 مجموع�املطلو�ات�غيـر�املتداولة    ٤٩٣٬٨٤٧ ٣٦٤٫٢٩٥
      

 املتداولة�املطلو�ات     
 ذمم�تجار�ة�أخرى   ١٢  ٤١٥٬٨٧٢ ٧٩٨٬٨٩٣
 بة�الدخل�مستحقة�الدفعضر�  ١٣  ١٧٤٬٣٥٤ ١٠٦٬٤٨٠
 املتداولة�مجموع�املطلو�ات    ٥٩٠٬٢٢٦ ٩٠٥٬٣٧٣

      

 مجموع�املطلو�ات    ١٬٠٨٤٬٠٧٣ ١٬٢٦٩٬٦٦٨
 واملطلو�ات�حقوق�ملكية�املركز�الرئ����مجموع�    ٤٢٬٢٨١٬٥٨٦ ٤١٬٧٦٩٬٧٦٥

 

.................................................................... 
 وسو�ي�إيواموتوي

 مدير�فرع�أبوظ��
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٨ 

٨ 

 ٥ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�األر�اح�أو�ا��سائر�والدخل�الشـامل�اآلخر
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

      

 إيـرادات�رسوم�ال�سو�ق  ٧  ٧٬٥٤٠٬٢٤١� ٦٬٧٤٩٬٥٤٧�
 إيـرادات�عموالت�ورسوم    ٧٥٬٩٩٨� ٩٧٬١٩٩�
 إيـرادات�أخرى     ١٥٥٬٣١٧� ٦٥٬٣٧٤�
 مجموع�الدخل    ٧٬٧٧١٬٥٥٦� ٦٬٩١٢٬١٢٠�

�      

 ت�اليف�املوظف�ن    )٤٬٦٧٣٬٦٤٠( )٤٬٢١٤٬٣٨٩(
)٣٨٢٬٥٠٥(� )١٣٩٬٤٧٥(  اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥ 
�٢٦٫٥٠٤  عكس�املخصص�ا��ما��  ١٢  ٢٤٬٢١٦�
 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية  ١٤  )١٬٨٦٧٬٨٥٧( )٢٬٠٥٢٬٣٦٢(
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

      

 مصار�ف�ضر�بة�الدخل  ١٣  )١٧٤٬٣٥٤( )١٠٦٬٤٨٠(
 الر�ح�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

      

 الدخل�الشامل�اآلخر    -� -�
 مجموع�الدخل�الشامل�للسنة    ٦٩٧٬٤١٦� ٤٢٥٬٩١٨�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.

 

 

٩ 

٩ 

 ٦ فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 رئ����املركز�ال�حقوق�ملكيةات����يـر بيان�التغ
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

 احتياطي�قانو�ي رأس�املال�املخصص 
حساب�املركز�

 املجموع الرئ����
 درهم درهم درهم درهم 

     

 ٤٠٬٣٠٤٬٢٨٥ ٢٣٠٬١٠٦ ٧٤٬١٧٩ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�يـر ينا�١الرصيد����
 ٤٢٥٬٩١٨ ٤٢٥٬٩١٨ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة

 - )٤٢٬٥٩٢( ٤٢٬٥٩٢ - قانو�ي�احتياطيتحو�ل�إ���
 )٢٣٠٬١٠٦( )٢٣٠٬١٠٦( - - أموال�محولة�إ���املركز�الرئ����

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٣٨٣٬٣٢٦ ١١٦٬٧٧١ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١الرصيد����
     

 ٦٩٧٬٤١٦ ٦٩٧٬٤١٦ - - مجموع�الدخل�الشامل�للسنة
 - )٦٩٬٧٤٢( ٦٩٬٧٤٢ - قانو�يتحو�ل�إ���احتياطي�

 ٤١٬١٩٧٬٥١٣ ١٬٠١١٬٠٠٠ ١٨٦٬٥١٣ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١��الرصيد��
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

١١ 

١١ 

 ٧      فرع�أبوظ���– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 بيان�التدفقات�النقدية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املن��ية����

 

   إيضاح  ٢٠١٦ ٢٠١٥
     درهم در�م

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�ال�شغيلية     
 الر�ح�قبل�الضر�بة    ٨٧١٬٧٧٠� ٥٣٢٬٣٩٨�

 �عديالت�لـ:     
 اس��الك�ممتل�ات�ومعدات  ٥  ٣٨٢٬٥٠٥� ١٣٩٬٤٧٥�
 شطب�ممتل�ات�ومعدات    -� ١٣١٬٥٩٤�
 مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما���املع�وس  ١٢  )٢٤٬٢١٦( )٢٦٬٥٠٤(
 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن  ١١  ١١٩٬٩٢١� ١٢٠٬٦٩٠�
 م�افآت�املوظف�ن  ١٠  ٢٢٫٩٤١� ٩٫٣٣١�

      

�١٬٣٧٢٬٩٢١� ٩٠٦٬٩٨٤    
دات�ات����املوجو يـر التدفقات�النقدية�ال�شغيلية�قبل�التغ

 واملطلو�ات�ال�شغيلية
 الز�ادة����دفعات�مسبقة�وودا�ع    )٤٨٬٠٦٧( )٤٦٬٢٤٤(
 الز�ادة����مطلوب�لطرف�ذو�عالقة    )٥٦٬٥٤٣( )٧٨٬٨٧٣(

 (النقص)�/�الز�ادة����ذمم�تجار�ة�دائنة�وأخرى     )٣٧٢٬١١٥( ٤٨٧٬٠٠٦
      

 النقد�الناتج�من�العمليات    ٨٩٦٬١٩٦� ١٬٢٦٨٬٨٧٣�
      

 عةضر�بة�الدخل�املدفو   ١٣  )١٠٦٬٤٨٠( )٦٣٬٩٢٣(
 من�األ�شطة�ال�شغيليةالناتج�صا���النقد�    ��٧٨٩٬٧١٦� ١٬٢٠٤٬٩٥٠�

      

 التدفقات�النقدية�من�األ�شطة�االس�ثمار�ة     
 شراء�ممتل�ات�ومعدات  ٥  )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�االس�ثمار�ة    )٨٬٣٦١( )١٬٦٥٣٬٨٩٥(

      

 لنقدية�من�األ�شطة�التمو�ليةالتدفقات�ا     
 تحو�الت�للمركز�الرئ�����خالل�السنة    -� )٢٣٠٬١٠٦(
 صا���النقد�املستخدم����األ�شطة�التمو�لية    -� )٢٣٠٬١٠٦(

      

 ���النقد�وما��عادله(النقص)��الز�ادة�/�صا��    ٧٨١٬٣٥٥� )٦٧٩٬٠٥١(
 ��بدايـة�السنةالنقد�وما��عادله��    ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١� ٣٩٬٤٧٣٬٥١٢�
 النقد�وما��عادله������اية�السنة  ٨  ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦� ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١�

 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزًءا�ال�يتجزأ�من��ذه�البيانات�املالية.



 

 

١٢ 

١٢ 

فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٨ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١لسنة�املنتـهية����ل

 
 
 
 

 التأس�س�والعمليـات����������-١
ـــــ�ذا�بنك�أوف�طوكيو��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–ذا�بنك�أوف�طوكيو� ــ ــ ــ ــ ��يو�مي�سو�����–فرع�ابو�ظ���("الفرع")�م��ل�كفرع�لــ

ـــ����و�م�شــــأة�عاملية�مســــا�مة�عامة�م�ــــ�لة����إف����ليمتد�("املركز�الرئ��ــــ��")����أبوظ��،�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�امل ركز�الرئ��ـ
 اليابان.

 

 .��دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة"�ممنوحة�من�املصرف�املركزي��خدمات�بنكية�تجار�ةبموجب�"رخصة��فرع�عمل�ال
 

 العر�ية�املتحدة.�،�أبوظ��،�اإلمارات٢١٧٤،�ص.ب�،�شارع�املرور�ـرأي�يك�س�و ،�األول لفرع��و�الطابق�إن�العنوان�امل��ل�ل
 

 

 تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأثيـر�جوهري�ع���البيانات�املالية� ١-٢

 

حت�سار�ة�،�و���املعاييـر�ال���أصبالتالية�����ذه�البيانات�املالية��ديدة�واملعدلة�تم�العمل�باملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا
أو��عد�ذلك�التار�خ.�وع���الرغم�من�أنه�لم�يكن�لتطبيق��ذه�املعاييـر�الدولية��٢٠١٦ينايـر��١ات�السنو�ة�ال���تبدأ�اعتبارا�من�تـر للف

ر�جو�ري�ع���املبالغ�املعروضة�للسنة�ا��الية�أو�السنوات�السابقة،�إال�أنه�قد�يؤثر�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�أي�تأثيـ
 ع���محاسبة�املعامالت�أو�التعاقدات�املستقبلية.

 

�ا��سابات�التنظيمية�املؤجلة�١٤املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم. 
�وال���تتعلق�بمبادرة�اإلفصاح.�املاليةعرض�البيانات��١�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم 
�لبيان�محاسبة�االستحواذ�ع���ا��صص��كةتـر ت�بات�التعاقدية�املشتـر ال�١١�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

 كة.تـر ���العمليات�املش
� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �واملعدات�١٦�عديالت �اآلالت �وامل�املمتل�ات، �رقم �الدو�� �غيـر��٣٨عيار�املحاس�� املوجودات

 ،�وذلك��شأن�إيضاح�طرق�االس��الك�واإلطفاء�املقبولة.امللموسة
�الزراعية�٤١واملعيار�املحاس���الدو���رقم��املمتل�ات،�اآلالت�واملعدات�١٦�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم� ،�األصول

 .النباتات�املثمرة
املع� �ع�� ��عديالت �رقم �املنفصلة�٢٧يار�املحاس���الدو�� �املالية �التا�عة��البيانات �الشر�ات ��� �لالس�ثمارات �باملحاسبة واملتعلقة

 كة�والشر�ات�الزميلة�اختيار�ا�باستخدام�طر�قة�حقوق�امللكية����بيانات�مالية�منفصلة.تـر واملشار�ع�املش
١٢،�واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠م��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق�

�،كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨،�واملعيار�املحاس���الدو���رقم�اإلفصاح�عن�ا��صص����امل�شآت�األخرى 
  ر�ة.وذلك�فيما�يتعلق�بتطبيق�است�ناء�التوحيد�ع���امل�شآت�االس�ثما

 

١٣ 

١٣ 

�وال����شمل��عديالت�ع���املعاييـر�الدولية��٢٠١٤�-�٢٠١٢التحس�نات�السنو�ة�ع���دورة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
س���وع���املعيار�املحا�١٩وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم��٧واملعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��٥إلعداد�التقار�ـر�املالية�

 .٣٤�الدو���رقم
 
 

 

 

١٤ 

١٤ 

فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 ٩ أبوظ��

   
   
   
   
   
   
   

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد ٢-٢

 �عد�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�التالية�ال���تم�إصدار�ا�ولم��سري�العمل���ا��عد:�يطبق�الفرعلم�
 

 ليةاملعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املا
 ات�السنو�ةتـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
   

� �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعاييـر�الدولية �دورة �ع�� �السنو�ة �املعيار�ن��٢٠١٦�–�٢٠١٤التحس�نات بتعديل
 ٢٨واملعيار�املحاس���الدو���رقم��١٢و��١الدولي�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���

�ع��� �بالتعديالت �العمل �سري
�التقار�ـر�ا �إلعداد �الدو�� ملعيار

� �رقم �املحاس����١املالية واملعيار
� �رقم �السنو�ة�تـر للف�٢٨الدو�� ات

� ��� �تبدأ ��١ال�� أو��٢٠١٨ينايـر
�العمل� ��سري �ب�نما �عد�ا،
�الدو��� �املعيار �ع�� بالتعديالت

� �رقم �املالية �التقار�ـر �١٢إلعداد
�تـر للف ��� �تبدأ �ال�� �السنو�ة �١ات

 �عد�ا�أو �٢٠١٧ينايـر�
  

،�و����عديالت�تتعلق�بقيد�موجودات�الضرائب�ضرائب�الدخل�١٢�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
 اآلجلة�ل��سائر�غيـر�املحققة

 ٢٠١٧ينايـر��١

  

� �رقم �الدو�� �املعيار�املحاس�� �ع�� �النقدية�٧�عديالت �التدفقات �ال���تمكن�بيان �اإلفصاحات �تقدم ،�بحيث
 لبيانات�املالية�من�تقييم�التغيـرات����املطلو�ات�الناتجة�من�األ�شطة�التمو�لية.مستخدمي�ا

 ٢٠١٧ينايـر��١

 

 مقابل�املعامالت�بالعمالت�األجن�ية�والسلف��٢٢تفسيـر���نة�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 

 أو�أي�أجزاء�من�تلك�املعامالت����حال:يتعلق��ذا�التفسيـر�باملعامالت�ال���تتم�بالعمالت�األجن�ية�

وجود�مقابل�سائد��عملة�أجن�ية�أو�مسعر���ا؛ 
�ي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�املتعلقة�بذلك�املقابل����أقيد�امل�شأة

 موعد��سبق�قيد�األصل�أو�املطلوب�أو�الدخل�ذات�الصلة؛�و
�مطلو�ات�الدخل�اآلجل�غيـر�نقدي.أن��ان�أي�من�موجودات�الدفع�املسبق�أو 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� ��٢�عديالت �الس�مالدفع �أساس �تتعلق�ع�� ��عديالت �و�� ،
 بتص�يف�وقياس�معامالت�الدفع�ع���أساس�الس�م

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

 

 

١٥ 

١٥ 

فيما�يتعلق�بالتوار�خ�املختلفة�لسر�ان��عقود�التأم�ن:�٤لية�رقم��عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املا
 وكذلك�املعيار�ا��ديد�القادم�املتعلق��عقود�التأم�ن.�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

�ديالت�بتعديل�نص�الفقرةتبط�تلك�التعتـر :�االس�ثمارات�العقار�ة�٤٠�عديالت�ع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�
لي�ون�أنه�ال�يجوز�للم�شأة�تحو�ل�أي�عقار�إ���اس�ثمارات�عقار�ة�أو�من�اس�ثمارات�عقار�ة�إال�بوجود��٥٧رقم�

دليل��ش�د�ع����غيـر����استخدامه.�و�قع�التغيـر����استخدام�العقار����حال�استو���العقار�أو�لم��ستوف�
عتد�بمجرد�بتغييـر�اإلدارة�ني��ا�الستخدام�العقار����ذاته�دليًال�ع����غيـر��عر�ف�مع���االس�ثمار�العقاري.�وال��

 استخدامه.�وقد�تم��عديل�الفقرة�لتنص�ع���أن�قائمة�األمثلة�ال���تضمن��ا����قائمة�غيـر�شاملة.�

 ٢٠١٨ينايـر��١

  

،�و���التعديالت��شأن�اإلفصاحات�األدوات�املالية:�٧�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 .٩�اإلفصاحات�املتعلقة�بالتطبيق�األو���للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم

�املعيار� �تطبيق �إلعداد�عند الدو��
 للمرة�األو���٩التقر�ـر�املالية�رقم�

 

 

 

١٦ 

١٦ 

 ١٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 

 إلعداد�التقار�ـر�املالية�املعاييـر�الدولية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ال���تبدأ����أو��عد
  

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� �إفصاحات�٧�عديالت �املالية: �التحوط��األدوات �ملحاسبة إضافية
�لدو���إلعداد�التقر�ـر�املالية�رقم(والتعديالت�الالحقة�ل�ا)�الناتجة�من�مقدمة�فصل�محاسبة�التحوط�الواردة�باملعيار�ا

٩. 

� �املعيار �تطبيق الدو���عند
� �رقم �التقر�ـر�املالية �٩إلعداد

 للمرة�األو��
 )٢٠١٤و��٢٠١٣و��٢٠١٠و��٢٠٠٩(ال����املعدلة�����األدوات�املالية�٩املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
اف�باملوجودات�تـر متطلبات�جديدة�حول�االع�٢٠٠٩الصادر����نوفمبـر��٩ة�رقم�يقدم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالي

بحيث�يتضمن��٢٠١٠قد�ُعدل�الحًقا����أكتو�ـر��٩املالية�واإلفصاح�ع��ا.�و�ان�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�بتص�يف�املطلو�ات�املالية�وقياس�ا�وحول�إلغاء�االع �و تـر متطلبات�تتعلق �نوفمبـر�اف. �كذلك��� ليتضمن��٢٠١٣ُعدل

�يوليو� �و�� �العام. �التحوط �محاسبة ��شأن �ا��ديدة �املعيار�الدو���٢٠١٤املتطلبات �من �معدلة �أخرى ����ة �صدرت ،
حيث��ان�ال�دف�األسا����منه�أن��شمل�أ)�متطلبات�انخفاض�القيمة�للموجودات�املالية،��٩إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

دودة�ع���متطلبات�التص�يف�والقياس�عن�طر�ق�تقديم�إحدى�فئات�قياس�"القيمة�العادلة�من�و�ب)��عديالت�مح
 .�عي��اخالل�الدخل�الشامل�األخر"�ع���أدوات�دين�

 ٢٠١٨ينايـر��١

 

ل�وال����شمل�متطلبات�محاسبة�األدوات�املالية�وتح�٩تتضمن����ة���ائية�من�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
 اف�والقياس،�تتضمن�متطلبات�تتعلق�با��وانب�التالية:تـر األدوات�املالية:�االع�٣٩محل�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

تـر القياس�واالع� �تلك�املوجودات�اف: �تنضوي�تح��ا �األعمال�ال�� ُتصنف�املوجودات�املالية�باإلشارة�إ���نمط
دم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�������ته�الصادرة�املالية�وخصائص�تدفقا��ا�النقدية�التعاقدية.�و�ق

فئة�من�فئات�"القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�األخر"�ألدوات�دين�معينة.�و�تم�تص�يف��٢٠١٤���
جود�مع�و �٣٩املطلو�ات�املالية�وفق��ذا�املعيار�بالطر�قة�ذا��ا�ال���ُتصنف���ا�ضمن�املعيار�املحاس���الدو���رقم�

 �عض�االختالفات����املتطلبات�ال���ُ�عمل���ا����قياس�املخاطر�االئتمانية�ا��اصة�بأي�م�شأة.
�:وال���تقدم�نظام��٢٠١٤الصادرة�����٩مع����ة�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�انخفاض�القيمة

عة�اف�بأي�واقتـر م��عد�من�الضروري�االع"خسارة�ائتمانية�متوقعة"�لقياس�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية،�فل
 ائتمانية�تحدث�قبل�أي�خسارة�ائتمانية.

�:يقدم�املعيار�نظام�محاسبة�تحوط�جديد���دف�إ���توثيق�مز�د�من�الصلة�بالكيفية�ال���محاسبة�التحوط
 .اليةت�ون�عل��ا�امل�شآت�ال����عمل����أ�شطة�إدارة�املخاطر�وقت�التعرضات�للمخاطر�املالية�وغيـر�امل

االع� �تـر إلغاء �االعاف: �إلغاء �بمتطلبات �املعيار�تـر استمر�العمل �من �املالية �واملطلو�ات �املالية �باملوجودات اف
 .٣٩املحاس���الدو���رقم�

 

 

 اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�
،�وقد�أسس�نظامًا�شامًال��ستع�ن�به�امل�شآت����محاسبة�٢٠١٤���مايو��١٥املالية�رقم��صدر�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر 

� �رقم �التقار�ـر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �فسيحل �و�التا��، �العمالء، �مع �املبـرمة �العقود �من �الناتجة محل��١٥اإليـرادات
�عقود�اإل�شاءات�١١ورقم��اإليـرادات�١٨عيار�املحاس���الدو���رقم�اف�باإليـرادات�بما����ذلك�املتـر اإلرشادات�السار�ة��شأن�االع

 وما�يتصل���ا�من�تفسيـرات�عندما��سري�العمل���ا.
 

 

 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

 
 

 

 

١٧ 

١٧ 

 ١١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 تتمة)(�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلة -٢
 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�قيد�اإلصدار�وغيـر�السار�ة��عد�(تتمة) ٢-٢

 
 

 املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية
ات�السنو�ة�تـر سار�ة�للف

 ��تبدأ����أو��عدال�
 (تتمة)�اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�

ع���أنه�يتع�ن�ع���امل�شأة�قيد�إيـرادا��ا�لتحديد��١٥و�قوم�املبدأ�األسا����للمعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
ل��ا�للعمالء�بقيمة��عكس�املقابل�الذي�تتوقع�امل�شأة�ا��صول�عليه�لقاء�تلك�تحو�ل�السلع�أو�ا��دمات�املتفق�ع

 السلع�أو�ا��دمات.�و�قدم�املعيار�ع���وجه�الدقة�طر�قة�لقيد�اإليـرادات�قوام�ا�خمس�خطوات���:
�تحديد�العقد�(العقود)�املبـرمة�مع�العميل.١ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تحديد�تنفيذ�االل٢ا��طوة. 
�تحديد�قيمة�املعاملة.٣ا��طوة�: 
�التعاقديةامات�تـز :�تخصيص�قيمة�املعاملة�إ���تنفيذ�االل٤ا��طوة. 
�اما��ا.تـز اف�باإليـرادات�عند�(أو�ح�ن)��ستو���فيه�امل�شأة�التـر :�االع٥ا��طوة 

ام،�أي�تـز م�اس�يفاء�أداء�االل���حال�(أو�م��)�ت�١٥وتقوم�امل�شأة�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�لقد�ش�د�املعيار�الدو���إلعداد�تـز عندما�ُتحول�السلع�أو�ا��دمات�ال���تنطوي�ع���تنفيذ�ال ام�مع�ن�إ���العميل.

التقار�ـر�املالية�مز�ًدا�من�اإلرشادات�املستقبلية�للتعامل�مع�س�نار�و�ات�محددة.�وعالوة�ع���ذلك،�فيتطلب�املعيار�
 التقار�ـر�املالية�القيام�بإفصاحات�موسعة.�الدو���إلعداد

  

 

 

 

ثالثة��اإليـرادات�من�العقود�املبـرمة�مع�العمالء�١٥تو���التعديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�عض��تخيص)�وتقدم�تلك�التعديال تـر امات�واعتبارات�املو�ل�ضد�الوكيل�والتـز جوانب�للمعيار�(تحديد�تنفيذ�االل

 اإلعفاءات�االنتقالية�للعقود�املعدلة�والعقود�املنجزة.
 

 ٢٠١٨ينايـر��١
 

،�حيث�ي�ناول�املعيار�تفصيالت�حول�الكيفية�ال���سيقوم�عقود�اإليجار�١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�باالع �إلعداد�التقار�ـر�املالية �معد�املعاييـر�الدولية �و�قدم�اف��عقود�اتـر ��ا إليجار�وقياس�ا�وعرض�ا�واإلفصاح�ع��ا.

املعيار�نظام�محاسبة�واحد�للمستأجر�بحيث�يتع�ن�بموجبه�ع���املستأجر�ن����يل�موجودات�ومطلو�ات�جميع�
األصل�املع���تقل�عن��تكن�قيمةش�ًرا�أو�أقل�من�ذلك�أو�مالم��١٢ة�تـر عقود�اإليجار�مالم�تكن�عقود�اإليجار�تمتد�لف

تص�يف�عقود�اإليجار�كعقود�إيجار��شغيلية�أو�تمو�لية،�مع�بقاء�من����ستمر�املؤجرون����املعيار،��ذا�و���ظلذلك.�
�سلفه�املعيار �شأن�محاسبة�املؤجر�ع���حاله�إ���حد�كبيـر�بدون��غيـر�عن��١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�

 .١٧م�املحاس���الدو���رق

 ٢٠١٩ينايـر��١

  

،�وع���املعيار�املحاس���الدو���رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠الت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم��عدي
)،�وذلك��شأن�معا��ة�بيع�املوجودات�أو�املسا�مة���ا�٢٠١١(�كةتـر االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش�٢٨

 ك.تـر روعه�املشمن�املس�ثمر�إ���شركته�الزميلة�أو�مش

�ألجل� �السر�ان �تار�خ ر��
ُ
أ

 غيـر�مس��

 

كما�تتوقع��ا،�عندما��سري�العمل���املالية�للفرعتتوقع�اإلدارة�تطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�التـي�س�تم�تطبيق�ا�ع���البيانات�
املعاي���باست�ناء��اة�التطبيق�األو���ل�تـر ���ف�املاليةبيانا��ا�جو�ري�ع����ي�ون�لتطبيق��ذه�املعاييـر�والتفسيـرات�والتعديالت�أي�تأثيـر �الشركة�أال 

 .١٦و��١٥و��٩املالية�رق����إلعداد�التقار�ـر �الدولية
 

�ال���تبدأ���ة�السنو�ة�تـر لللف�للفرع�املالية���البيانات��٩و��١٥املعيار�ن�الدول�ن�إلعداد�التقار�ـر�املالية�رق���أن�يتم�تطبيق�اإلدارةكذلك�تتوقع�و 
�ا��و�ري وع���الرغم�من�التأثيـر��.٢٠١٩يناير��١للف��ة�السنو�ة�ال���تبدأ�����١٦وتطبيق�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��٢٠١٨�ينايـر �١

الواردة����البيانات�املالية�للفرع��ع���املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�٩و��١٥تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية���سفر�عنالذي�قد�
��شأن�١٦قم�اد�التقار�ـر�املالية�ر ،�وكذلك�تطبيق�املعيار�الدولية�إلعدللفرعاملوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�و �العقود�امل��مة�مع�العمالء��شأن

إال�أنه�ال�،�ار�للفرععقود�اإليج��شأناردة����البيانات�املالية�للفرع�املبالغ�املرصودة�واإلفصاحات�الو تطبيق�املعاييـر�الدولية�إلعداد�التقار�ـر�املالية�
 .ع���تلك�املعاي���مراجعة�شاملة�ومفصلة�إجراء�الفرعح���تطبيق�تلك�املعاييـر��عن�تأثيـراتتقديـر�معقول��توّفر يمكن�عمليًا�

 

 

١٨ 

١٨ 

 ١٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 البيانات�املاليةإيضاحات�حول�
 (تتمة)�٢٠١٦د�سمبـر��٣١للسنة�املنتـهية����

 
 السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣

 امتـز بيان�االل
 .املالية��ـر الدولية�إلعداد�التقار �يـر للمعايتم�إعداد�البيانات�املالية�وفقًا�

 

الفرع��.�وقد�ُمنح٢٠١٥يوليو��١�ون�الشر�ات")�اعتباًرا�من("قان�٢٠١٥)�لسنة�٢(القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�رقم��سرى 
 .ام�بتلك�األح�ام�االنتقاليةتـز وقد�ترتب�ع���الفرع�االل،�أح�امهالس�يفاء�ش�ًرا�من�تار�خ�سر�ان�القانون��أر�عة�وعشرونف��ة�

 

 أسـاس�اإلعداد
ـــــ�نــ،�و���ال���تم�إعــداد�البيــانــات�املــاليــة�وفقــا�ملبــدأ�الت�لفــة�التــار�خيــة ــ ــ ــ ـــــ�ــل�عــام�إ���القيمــة�العــادلــة�ســـ ــ ــ ــ قــابــل�للمقــابــل�املمنوح�م�د��شـــ

 .املوجودات
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
ادات�قياسًا�ـر يادات�إ���املدى�الذي�يحتمل�معه�تدفق�املنافع�االقتصادية�ع���الفرع�و��ون�باإلم�ان�قياس�تلك�اإل يـر اف�باإل تـر عيتم�اال 

 الت�ورسوم�ال�سو�ق.ادات�العمو يـر ادات�إيـر موثوقًا�به.�وتمثل�اإل 
 

 ادات�رسوم�ال�سو�قيـر إ
ـــــر املصـار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شـطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�سـاب�رسـوم�ال�سـو�ق� ــ ــ ــ ــ نك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذا�ببــ

 بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��ا�ر�ح�مع�ن.�د�يفرع��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�
 

 ات�الرسوم�والعموالتاديـر إ
 ادات�الرسوم�والعموالت�ع���أساس�تراك���عندما�يتم�تقديم�ا��دمات.يـر يتم�اح�ساب�إ

 

 املعامالت�بالعمالت�األجن�يـة
تعلق�بالبيانات�.�وفيما�ييمارس�ف��ا�الفرع�أ�شطته�(عملته�الوظيفية)تظ�ر�البيانات�املالية��عملة�الب�ئة�االقتصادية�األساسية�التـي�

يانات�عملة�عرض�البو للفرع�بالدر�م�اإلمارا�ي،�إذ�أن�الدر�م�اإلمارا�ي��و�العملة�الوظيفية��الفرع�ومركزه�املا��اليـة،�ُتدرج�نتائج�امل
 املالية.

 

دة�،�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائللفرعاملعامالت�بالعمالت�األجن�ية،�بخالف�العملة�الوظيفية��ُ���لعند�إعداد�البيانات�املالية،�
،�يتم�ترجمة�البنود�النقدية�املدرجة�بالعمالت�األجن�ية�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�بتار�خ��ـربتار�خ�تلك�املعامالت.�بتار�خ��ل�تقر 

النقدية�بالعمالت�األجن�ية�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�فيتم�ترجم��ا�ع���أساس�أسعار�الصرف�السائدة�����يـر .�أما�البنود�غ�ـرالتقر 
 النقدية�بالعمالت�األجن�ية�املقاسة�بالت�لفة�التار�خية.�يـر �خ�تحديد�قيم��ا�العادلة،�ب�نما�ال�يتم�إعادة�تحو�ل�البنود�غتار 

 

أما��.بيان�الدخل�الشامل�للسنةإعادة�تحو�ل�البنود�النقدية����من�يتم�تضم�ن�فروق�التحو�ل�الناتجة�عن��سو�ة�البنود�النقدية�و 
�لسنةلالنقدية،�والتـي�تظ�ر�بقيم��ا�العادلة،�يتم�تضمي��ا����الر�ح�أو�ا��سارة��يـر عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غفروق�التحو�ل�الناتجة�

�إن.�ف���ا�مباشرة�بحقوق�امللكيةتـر عالنقدية�واملتعلقة�باألر�اح�وا��سائر�امل�يـر فيما�عدا�الفروق�الناتجة�عن�إعادة�تحو�ل�البنود�غ
 اف���ا�مباشرة����حقوق�امللكية.تـر عيتم�اال النقدية��يـر بال�سبة�لتلك�البنود�غرة�التقييم����م�ونات�ر�ح�أو�خسا�يـر التغ

 
 

 عقود�اإليـجار
ُتصنف�عقود�اإليـــــــجار�كعقود�إيجار�تمو�لية�عندما�تق����بنود�عقد�اإليـــــــجار��ش�ل�جو�ري�بتحو�ل��افة�مخاطر�امللكية�ومنافع�ا�إ���

 يـجار�األخرى�كعقود�إيجار��شغيلية.�املستأجر،�ب�نما�ُتصنف�جميع�عقود�اإل 
 

 

 

١٩ 

١٩ 

قد�قرر�الفرع��،�ذه�االتفاقية�الشروط�واألح�ام�املنصوص�عل��ا����يـر مكتبه.�و�ناًء�ع���تقد�يـر اتفاقية�إيجار�تتعلق�بتأج�م�الفرعبـر أ
ــــاب�تلك�االتفاقية�كعقد�إيحتفظ�أن� ــ ــغي��.�و�املؤجر�بجميع�مخاطر�ومنافع�امللكية�ا��و�ر�ة،�مما�ترتب�عليه�اح�سـ ــ ــ ـــــر عيجار��شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف�تـــ

 الفرع�بدفعات�اإليجار�كمصروف�ع���طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�عقد�اإليـجار.

 

 

٢٠ 

٢٠ 

 ١٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�هامةالسياسات�املحاس�ية�ال�-٣
 املمتل�ات�واملعدات

ــــائر�انخفاض�القيمة�املحددة،�إن�وجدت.�و ُتدرج�جميع�بنود�املمتل�ات�واملعدات�بالت�ل ــ ــ ــــ��الك�امل��اكم�وخســـ ــ ــ ـــم�االســـ ــ ــ ــ �درجتُ فة��عد�خصــ
ـــــر الت�اليف�الالحقة����القيمة�الدف ــ ــ ــ ــ ــ �دفقت�،�فقط�عندما�ي�ون�من�املحتمل،�حســب�االقتضــاء�ة�لألصــل�أو�اح�ســا��ا�كأصــل�منفصــلتـ

�إثباتتم�يوعندما�يمكن�قياس�تلك�الت�لفة�قياسًا�موثوقًا�به.�،�بأي�من�تلك�البنود�ع���الفرعاملنافع�االقتصادية�املستقبلية�املرتبطة�
 .عند�تكبد�ا����األر�اح�أو�ا��سائرالصيانة�األخرى�أعمال��جميع�اإلصالحات�و 

 

 كما�ي��:للموجودات�املعنية،��ألعمار�اإلنتاجية�املقدرة�يتم�تحميل�االس��الك�وفق�طر�قة�القسط�الثابت�ع���مدار�ا
 

 

 سنوات  
 ٨  تحس�نات�إيجار�ة

 ٨�–�٥  أثاث�وتركيبات
 ٥  معدات
 ٦  سيارات

 

ع���ات�يـــر للتغ�ـــر ييتم�مراجعة�األعمار�اإلنتاجية�املقدرة�والقيم�املتبقية�وطر�قة�االس��الك������اية��ل�سنة�مع�األخذ����االعتبار�أي�تأث
 املح�سب�ع���أساس�مستقب��.�يـر التقد

 

يتم�خفض�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�ع���الفور�إ���قيم��ا�القابلة�للتحصـــيل�إذا��ـــ�لت�القيمة�الدف��ية�لألصـــل�قيمة�أع���من�القيمة�
 القابلة�للتحصيل.

 

القيمة�و ت�بالفرق�ب�ن�عائدات�املبيعات�يتم�تحديد�األر�اح�وا��سائر�الناتجة�عن�اس�بعاد�أو�شطب�أي�بند�من�املمتل�ات�واملعدا
 �ة�للموجودات�و�تم����يل�ا����الر�ح�أو�ا��سـارة.تـر الدف

 

 انخفاض�قيمة�املوجودات�امللموسة�
،�بمراجعة�قيمة�املوجودات�امللموسة�لتحديد�مؤشرات�تدل�ع����عرض�أي�من�تلك�املوجودات���سارة��ـر،����تار�خ��ل�تقر يقوم�الفرع

����حالة�وجود�مثل�تلك�املؤشرات،�يتم�تقدانخفاض����الق القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصل�لتحديد�خسائر�االنخفاض�����يـر يمة.
وليد�قيمة�وحدة�ت�يـر بتقد�يقوم�الفرعالقيمة�القابلة�لالس��داد�ل�ل�أصل�ع���حده،��يـر القيمة�(إن�وجدت).����حالة�عدم�إم�انية�تقد

 النقد�التـي�ي�ت���ل�ا�األصل.
 

�القيمة�متت �تقييم �عند �أع��. �أ��ما �املستخدمة، �أو�القيمة �البيع �ت�لفة �م��ا �مخصومًا �العادلة �القيمة �لالس��داد �القابلة �القيمة ثل
��عكس� �خصم �معدل �باستخدام �ا��الية �القيمة �إ�� ���ا �للوصول �املتوقعة �املستقبلية �النقدية �التدفقات �خصم �يتم املستخدمة،

ات�التدفقات�ـر ية�للنقد�واملخاطر�املحددة�لألصل�وال���لم�يتم�بناًء�عل��ا��عديل�تقدمع�مراعاة�القيمة�الزمنيات�السوقية�ا��الية�يـر التقد
 النقدية�املستقبلية.

 

للقيمة�القابلة���ةتـر قيمة�األصل�الدف�فيتم�تخفيض�ة،�تـر أقل�من�قيمته�الدف�ا�بيـر تم�تقدإذا��انت�القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصـل�
����الر�ح�أو�ا��سارة�كمصروف�إال�إذا��ان�األصل�املع���مدرجًا�بقيمة�تـر عاد.�يتم�اال لالس��د اف�بخسارة�االنخفاض����القيمة�فورًا

 معاد�تقييم�ا،�و���تلك�ا��الة�يتم�معاملة�خسارة�انخفاض�القيمة��انخفاض�إعادة�تقييم.
 

�ة�لألصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)�ح���تصل�إ���القيمة�تـر القيمة�الدفإذا�تم�اس��داد�خسارة�االنخفاض����القيمة�الحقًا،�فيتم�ز�ادة�
انخفاض������ة�فيما�لو�لم�يكن��ناكتـر �ة�عن�القيمة�الدفتـر �د�ف��ا�القيمة�الدفتـز �ة�املعدلة�لقيم��ا�املس��دة،�للدرجة�التـي�ال�يـر التقد

اف��عكس�خسـارة�االنخفاض�فورًا����الر�ح�أو�ا��سارة�إال�إذا�تـر عقيمة�األصل�(أو�وحدة�توليد�النقد)����السنوات�السابقة.�يتم�اال 
 �ان�األصل�املع���م��ل�بقيمة�إعادة�التقييم،�و���تلك�ا��الة�ُ�عامل�عكس�خسارة�االنخفاض�كز�ادة�إعادة�تقييم.�

 

 

٢١ 
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 ١٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 الضـرائب

ـــــر�بة�الدخل�للف��ة� ــ ـــــرائب�أو�دفعهتقاس�مطلو�ات�ضـ ــ ـــلطات�الضـ ــ ـــ��داده�من�ســـ ــ ــ ـــــرائب�والقوانإل��ا.��باملبلغ�املتوقع�اسـ ــ ــــب�الضـ ــ �ن�إن��ســ
الضـــــر��ية�املســـــتخدمة�الح�ســـــاب�مبلغ�الضـــــر�بة����تلك�ال�ســـــب�والقوان�ن�املعمول���ا،�أو�ال���ســـــ�تم�العمل���ا��شـــــ�ل�فع��،�بتار�خ�

 بما�يتفق�مع�القوان�ن�املالية�السار�ة����إمارة�أبـوظ��.��ـر التقر 
 

 األدوات�املالية
 تعلق�باألداة.�عاقدية�ت�شروططرفًا����أي��الفرعصبح�يعندما��للفرعت�املالية����بيـان�املركز�املا���ُتقيد�املوجودات�املالية�واملطلو�ا

 

 املوجودات�املالية
�موجودات�مالية�"بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة"،�"اس�ثمارات� ُتصنف�املوجودات�املالية�إ���الفئات�املحددة�التالية:

�اال  �لتار�خ ���ا �محتفظ �مدينة". �وذمم �و�"قروض �للبيع" �"متاحة �مالية �موجودات �ع����و�س�ندستحقاق"، �املالية تص�يف�املوجودات
�تـر عالتص�يف�عند�اال �طبيعة�املوجودات�املالية�وأغراض�ا،�و�تم�تحديد��ذا �لفرعلتم�تص�يف�جميع�املوجودات�املالية�اف�املبد�ي.

 كقروض�وذمم�مدينة.
 
 

 طر�قة�الفائدة�الفعلية
 بة�الفائدةات�التـي�تخص�ا.��ستـر اد�الفوائد�ع���الفيـر قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة�اح�ساب�الت�لفة�املطفأة�ألداة�الدين�وتوز�ع�إطر�

عة�أو�املقبوضة�الت�اليف�املدفو �جميع�بما����ذلكالفعلية����تحديدًا�ال�سبة�التـي�يتم�ف��ا�خصم�النقد�املقدر�استالمه����املستقبل�(
املدة�املتوقعة�للموجود�املا���أو��بـر �ش�ل�جزء�من�معدل�الفائدة�الفع��،�ت�اليف�املعاملة�وأي�خصومات�او�عالوات�أخرى)�ع�و�التـي

 اف�املبد�ي.تـر ع�ة�عند�اال تـر إ���صا���القيمة�الدف،�حسب�االقتضاء،�تـرة�أقصرف�بـر ع
 

 

 القروض�والذمم�املدينة
مدرجة����أي�سوق��شطة.�وُتقاس��يـر مشتقة�بدفعات�ثابتة�أو�قابلة�للتحديد�وغ�يـر ة�غالقروض�والذمم�املدينة����موجودات�مالي

�مالقروض�والذمم�املدينة،�بما����ذلك�الودا�ع�واألرصدة�البنكية�والنقد�واملبالغ�املطلو�ة�من�طرف�ذو�عالقة،�بالت�لفة�املطفأة�باستخدا
 طر�قة�الفائدة�الفع����عد�خصم�أي�انخفاض����القيمة.

  

 انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية
لتحديد���ـر ة�تقر ـر ت�����اية��ل�فبالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�أو�ا��سائر،��،�باست�ناء�املوجودات�املالية�يتم�تقييم�املوجودات�املالية

�ناتج�عن�حدث�أو�أك�� ،��عندما�ي�ون��ناك�دليل�موضو�منخفضة�القيمة�املوجودات�املالية��بـر �عتقيمة.�المؤشرات�انخفاض�وجود�
 النقدية�املستقبلية�املقدرة.،�أدى�إ���تأثر�التدفقات��عد�ال���يل�املبد�ي�للموجودات�املالية�وقع

 

 �:��ميع�املوجودات�املالية�األخرى �قد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�ع���االنخفاض����القيمة
 

ألي�من�املصدر�أو�الطرف�املقابل؛�يـر التع���املا���الكب 
 ق�لبنود�العقد،�مثل�اإلخفاق�����سديد�أصل�املبلغ�أو�الفوائد�عليه�أو�التأخر����سداد�ا؛�خر 
وجود�احتمالية�إفالس�املق��ض�أو�دخوله����إعادة��ي�لة�مالية؛�أو 
.��غياب�السوق�الناشط�لألصل�املا���ن�يجة�للتع���املا 

 

� �من �معينة �لفئات ��املوجوداتبال�سبة �مثل �التج�الذمماملالية، �املدينةار�ة �تتعرض�، �لم �أ��ا �ع�� �تقييم�ا �تم �التـي �املوجودات فإن
الذمم�ظة�محفقد�تتضمن�األدلة�املوضوعية�النخفاض�قيمة����وقت�الحق.��فإنه�يتم�تقييم�ا�جماعياً �ش�ل�فردي�النخفاض�القيمة�

�االئتمان�ةتـر فوالتـي�تجاوزت�متوسط�حفظة�الدفعات�املتأخرة����امل�وز�ادة�عدد،�لتحصيل�الدفعات�للفرعالسابقة�ة�بـر �ا��املدينة
 .بالتع������سداد�الذمم�املدينة���الظروف�االقتصادية�الوطنية�أو�املحلية�التـي�ترتبط�امل��وظة�ات�يـر التغي�باإلضافة�إ��
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 ١٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١نتـهية����للسنة�امل

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املوجودات�املالية
 (تتمة)�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية

� �املالية�املدرجة �للموجودات �املطفأة،بال�سبة ��بالت�لفة �القيمة ��� �االنخفاض �قيمة �ب�ن�القي���فإن �ما �الدفالفرق �ة�والقيمة�تـر مة
 .للتدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�مخصومة�ب�سبة�الفائدة�الفعلية�األصلية�للموجودات�املاليةا��الية�

  

وجودات�والقيمة��ة�لتلك�املتـر الفرق�ما�ب�ن�القيمة�الدف�بالت�لفةبال�سبة�للموجودات�املالية�املدرجة�وتمثل�قيمة�االنخفاض����القيمة�
�ب�ا��الية �املتداول �العائد �ب�سبة �مخصومة �املقدرة �املستقبلية �النقدية �ولنللتدفقات �مشا��ة. �مالية �ملوجودات �عكس�ي�السوق تم

 خسارة�انخفاض�القمية�املشار�إل��ا����الف��ات�الالحقة.�
 

،�املدينةجار�ة�الت�الذممت�ناء�اس�ة���ميع�املوجودات�املالية�بقيمة�خسائر�االنخفاض����القيمة�مباشرًة�بتـر يتم�تخفيض�القيمة�الدف
يتم�فقابلة�للتحصيل،��يـر غاملدينة��ةالتجار��الذمم�بـر عت�خصص.�عندما�املاستخدام�حساب�ب�ة�تـر حيث�يتم�تخفيض�القيمة�الدف

ات�يـر التغل����.�املخصصحساب�مقابل�مسبقا��يتم�إضافة�االس��دادات�الالحقة�للمبالغ�التـي�تم�شط��ا.�املخصصحساب�شط��ا�من�
 الر�ح�أو�ا��سـارة.���املخصص��ة���ساب�تـر ���القيمة�الدف

 

�ش�ل��لتد�يا،�و�ان�باإلم�ان�ر�ط��ذا�للموجودات�املالية�املقاسة�بالت�لفة�املطفأة�ات�الحقةتـر ،����فتدنت�خسارة�انخفاض�القيمة�إذا
����تـر عالتـي�تم�اال اف�بانخفاض�القيمة،��عكس�خسارة�االنخفاض����القيمة�تـر عبحدث�الحق�لال �موضو�� �اح�أو�األر اف���ا�سابقًا
���يل�ا�لو��ال����ان�من�املمكنالت�لفة�املطفأة��ع���بتار�خ�عكس�االنخفاض،�لالس�ثمار �ة�تـر القيمة�الدف��د�فيهتـز ع���أال��ا��سائر 

 بخسارة�االنخفاض����القيمة.�افتـر علم�يتم�اال 
 

 اف�باملوجودات�املاليةتـر عإلغاء�اال 
اف�باملوجودات�املالية�إال�عند�ان��اء�ا��ق�املتعاقد�عليه�املتعلق�باستالم�التدفقات�النقدية�من�املوجودات�تـر عالفرع�بإلغاء�اال ال�يقوم�

املالية؛�أو�عندما�يقوم�الفرع�بتحو�ل�املوجودات�املالية�وجميع�مخاطر�ومزايا�ملكية�املوجودات�بصورة�جو�ر�ة�إ���م�شأة�أخرى.�إذا�
بتحو�ل��افة�مخاطر�ومزايا�امللكية�أو�تحو�ل�ا�بصورة�جو�ر�ة�واستمرت�بالسيطرة�ع���املوجودات�املحولة�ملكيته،��لم�يقم�الفرع

ف�الفرع�بالفوائد�املحتجزة�ع���املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املصاحبة�عن�األموال�ال���قد�يدفع�ا.�إذا�احتفظ�الفرع�بصورة�تـر ع�
�ملك �مخاطر�ومزايا �ب�افة ��ستمر�باال جو�ر�ة �الفرع �فإن �املحولة �املالية �املوجودات �واال تـر عية �املالية �باملوجودات �كتـر عاف ذلك�اف

 باالق��اض�املضمون�بالر�ن�عن�املبالغ�املحّصلة.�
 

الستالم�ل�اف�املستلم�والقابلتـر ع،�فإن�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للموجودات�ومبلغ�اال �ليااف�باملوجودات�املالية�تـر ععند�إلغاء�اال 
 أو�ا��سائر.�اف�به����األر�احتـر ع��ا����الدخل�الشامل�األخر�وامل��اكم����حقوق�امللكية�يتم�اال �املع��ف�واألر�اح�أو�ا��سائر�امل��اكمة�

 

اف�باملوجودات�املالية�بخالف��لي��ا�(أي�عندما�يحتفظ�الفرع�بخيار�شراء�جزء�من�أصل�محول)،�يخصص�الفرع�تـر ععند�إلغاء�اال 
اف�به�ضمن�العملية�املستمرة�وا��زء�الذي�لم��عد�تـر عالقيمة�الدف��ية�السابقة�للموجودات�املالية�ب�ن�ا��زء�الذي��ستمر����اال 

ف�به�ع���أساس�القيم�العادلة�ذات�الصلة�لتلك�األجزاء����تار�خ�التحـو�ل.�إن�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�املخصصة�ل��زء�الذي�تـر ع�
ص�اف�به����األر�اح�أو�ا��سائر.�و�تم�تخصيتـر عاف�به����الدخل�الشامل�األخر�يتم�اال تـر عاف�به�واملبلغ�الذي�تم�اال تـر علم��عد�يتم�اال 

به�ع����افتـر عاف�به�وا��زء�املتوقف�اال تـر عاف���ا����الدخل�الشامل�األخر�ب�ن�ا��زء�املستمر�اال تـر عأر�اح�أو�خسائر�م��اكمة�تم�اال 
 ذات�الصلة�بتلك�األجـزاء.أساس�القيم�العادلة�

 

 املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 التص�يف�كدين�أو�حقوق�ملكية

ال��ت�بات�التعاقدية�و�عر�فات�املطلوب�املا���وأداة�حقوق�ملكية�وفقًا���و�ـر�و�ات�مالية�أو�ُتصنف�أدوات�الدين�وامللكية�إما�كمطل
 .امللكيـة

 

 

 أدوات�امللكية
ل��عد�اقتطاع��افة�املطلو�ات�امل��تبة�عل��ا.�����امل�شأة��أ��ا�العقد�الذي�يث�ت�فائدة�مس�بقاة����أصول��عّرف�أداة�امللكية�ع�

 بقيمة�صا���املبالغ�املحّصلة��عد�طرح�صا���ت�لفة�اإلصدار.�الفرعصدر�ا�يأدوات�امللكية�ال���

 

 

٢٣ 
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 ١٦ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 حول�البيانات�املالية�إيضاحات
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�السياسات�املحاس�ية�الهامة�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية
 املطلو�ات�املالية

 تصنف�املطلو�ات�املالية�كـ�"مطلو�ات�مالية�أخرى".
 

 

 املطلو�ات�املالية�األخرى 
األخرى،�بالقيمة�العادلة،�صا���من�ت�اليف�املعاملة.�وتقاس�املطلو�ات��الدائنةتقاس�املطلو�ات�املالية�األخرى،�بما����ذلك�الذمم�

ائد�اف�بمصار�ف�الفوائد�ع���أساس�العتـر عاملالية�األخرى�الحقًا�بالت�لفة�املطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�عندما�يتم�اال 
 الفع��.

 

 اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عغاء�اال إل
.�و�تم�امات�أو�ان��اء�سر�ا��اتـز أو�إلغاء�تلك�االل�اماتهتـز ع�من�الإال�عندما�يتم�إعفاء�الفر �اف�باملطلو�ات�املاليةتـر عيل���الفرع�اال ال�

 �سارة.تحق�الدفع����الر�ح�أو�ا�ملقابل�املدفوع،�أو�مساف�به�واتـر ع���يل�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للمطلوب�املا���املل���اال 
 

 املخصصـات
ي)�ن�يجة�أحداث�سابقة�و��ون�من�املحتمل�أن�ـام�حا���(قانو�ي�أو�است�تاجتـز ع�الالفر اف�باملخصصات�عندما�ي�ون�ع���تـر عيتم�اال 

 ت�لفة��ذه�املخصصات��ش�ل�موثوق.��يـر ام،�و��ون�من�املمكن�تقدتـز ُتطاَلب�الفروع�ب�سديد��ذا�االل
  

ملحيطة�مع�األخذ����االعتبار�املخاطر�والش�وك�ا��ـر ام�ا��اري����ف��ة�التقر تـز ل�سو�ة�االل�يـر ف�به�كمخصص��و�أفضل�تقدتـر عبلغ�املامل
�يمةفإن�القيمة�الدف��ية����الق�ام�ا��ا��،تـز إذا�ما�تم�قياس�املخصص�باستخدام�التدفقات�النقدية��املقدرة�ل�سو�ة�االلام.�تـز باالل

 القيمة�الزمنية�للنقد�جو�ر�ة).�يـر (عندما�ي�ون�تأث�ل�ذه�التدفقات�النقديةا��الية�
 

عندما�يتوقع�إس��داد�جميع�املنافع�اإلقتصادية�الالزمة�ل�سو�ة�أحد�املخصصات�مع�طرف�ثالث،�يتم�إدراج�الذمة�املدينة�كأصل�إذا�
 .قياسًا�موثوقًا�بهالذمة�املدينة�أصبح�من�املؤكد�بالفعل�إستالم�التعو�ض�وإذا��ان�من�املمكن�قياس�مبلغ�

 

 املؤكدة�يـر ات�غيـر االف��اضات�املحاس�ية�الهامة�والتقد -٤
 للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��عندا��كم�الهام�

ا��كم�التا����باتخاذ،�قامت�اإلدارة�حول�البيانات�املالية�٣واملو��ة����إيضاح�رقم��للفرعتطبيق�السياسات�املحاس�ية��سياق���
 ع���املبالغ�املدرجة����البيانات�املالية.�أثر�جو�ري لذي�له�ا

 
 
 
 

 اداتيـر اف�باإل تـر عاال 
�اإل  �مقياس �تفاصيل �بإتباع �اإلدارة �باإل تـر عقامت �يـر اف �عند �ا��دماتاد �تقديم �الدو�� �املعيار�املحاس�� ��� ��و�مب�ن �كما �قر ، :�١٨م

�دمات�ا�.�ع���أساس�قبول�الز�ون�بمسؤولية�تلك�ا��دماتومنافع�ملكية�بتحو�ل�مخاطر��قام�الفرعو�التحديد�فيما�إذا��اداتيـر اإل 
 اد�مالئم.يـر اف�باإل تـر عفإن�اإلدارة�ع���قناعة�بأ��ا�قامت�بتحو�ل�املخاطر�واملنافع��ش�ل�جو�ري�وأن�اإل �املقدمة

 

 املؤكد�يـر غ�يـر املصادر�الرئ�سية�للتقد
�س�ب�وال���ل�ا��سبة�مخاطرة�قد�ت��ـر التقر مؤكدة�األخرى����تار�خ��يـر �اضات�الغات�الرئ�سية�ا��اصة�باملستقبل�واالف�يـر إن�التقد

 بتعديل�جو�ري�للقيمة�الدف��ية�للموجودات�واملطلو�ات�خالل�السنة�املالية�القادمة����كما�ي��:
 

 

 لممتل�ات�واملعدات�ل�األعمار�االنتاجية
موجودات،��ا�بناًء�ع���االستخدام�املتوقع�لليـر الفعلية�املتوقعة�ال���يتم�تقديتم�اس��الك�ت�لفة�املمتل�ات�واملعدات�ع���مدة�ا��دمة�

�ـر يلم�تأخذ�اإلدارة�باالعتبـار�أي�قيمة�متبقية،�إذ�ترى�أن�ذلك�غ.�والذي�يتم�تحديده�وفقًا�لعوامل��شغيليةاملتوقع��والتلف�املادي
 جو�ر�ًا.

 

 

٢٤ 
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 ١٧ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 ممتل�ات�ومعدات -٥

  تحس�نات�إيجار�ة أثاث�وتركيبات معدات ســيارات املجــموع
  درهم درهم درهم درهم درهم

 الت�لفـــة     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ٣٢٦٬٨٨٢ ٢٤٦٬٤٣٩ ١١٧٬٧٣٤ ١٨٠٬٠٠٠ ٨٧١٬٠٥٥

 إضافات ١٬٢٤٥٬٢٧٠ ٤٠٨٬٦٢٥ - - ١٬٦٥٣٬٨٩٥
 مشطو�ات )٣٢٦٬٨٨٣( )٤١٬٨٥٥( )٧١٬٠٢٥( - )٤٣٩٬٧٦٣(

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ١٬٢٤٥٬٢٦٩ ٦١٣٬٢٠٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٨٥٬١٨٧
 إضافات ٣٬١١٢ ٥٬٢٤٩ - - ٨٬٣٦١

 مشطو�ات - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�بـرد�سم�٣١كما���� ١٬٢٤٨٬٣٨١ ٦١٦٬٢٣٩ ٤٦٬٧٠٩ ١٨٠٬٠٠٠ ٢٬٠٩١٬٣٢٩

     
 
 

 االس��الك�امل��اكم     
 ٢٠١٥�ينايـر �١كما���� ١٨٦٬٦٥٧ ١٤٥٬٠١١ ٧٥٬٣٥١ ١٠٧٬٤٢٣ ٥١٤٬٤٤٢
 املحمل�خالل�السنة ٥٤٬٥٠٣ ٤٣٬٧٥٤ ١٧٬٠٥٠ ٢٤٬١٦٨ ١٣٩٬٤٧٥

 الشطبمل���عند� )٢٢٠٬٢٥٨( )٣٢٬٥١١( )٥٥٬٤٠٠( - )٣٠٨٬١٦٩(
      

 

 ٢٠١٥�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٠٬٩٠٢ ١٥٦٬٢٥٤ ٣٧٬٠٠١ ١٣١٬٥٩١ ٣٤٥٬٧٤٨
 املحمل�خالل�السنة ٢٣١٬٠٥١ ١٣٠٬٥٧٨ ٤٬٧٢٣ ١٦٬١٥٣ ٣٨٢٬٥٠٥

 الشطبمل���عند� - )٢٬٢١٩( - - )٢٬٢١٩(
 ٢٠١٦�د�سمبـر �٣١كما���� ٢٥١٬٩٥٣ ٢٨٤٬٦١٣ ٤١٬٧٢٤ ١٤٧٬٧٤٤ ٧٢٦٬٠٣٤

      

 القيمة�الدف��يةصا���     
 ٢٠١٦د�سمبـر��٣١كما���� ٩٩٦٬٤٢٨ ٣٣١٬٦٢٦ ٤٬٩٨٥ ٣٢٬٢٥٦ ١٬٣٦٥٬٢٩٥
 ٢٠١٥�بـر د�سم�٣١كما���� ١٬٢٢٤٬٣٦٧ ٤٥٦٬٩٥٥ ٩٬٧٠٨ ٤٨٬٤٠٩ ١٬٧٣٩٬٤٣٩

 

ـــنة� ــ ــ ــ ــ مليون�در�م�وذلك��ســــــــــــــ�ب�انتقال�الفرع�إ����١٫٦٥بتحســــــــــــــ�نات�إيجار�ة�وشــــــــــــــراء�أثاث�وتركيبات�بقيمة��٢٠١٥قام�الفرع�خالل�ســـ
 املكتب�ا��ديد.

 

 قة�وودا�عدفعات�مسب -٦
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٧٦١٬٣٩٣ ٨٢١٬٩٨٤ مصار�ف�مقدمة�مسبقاً 
 ١٢٨٬٥٥٨ ١٢٥٬٥٥٨ ودا�ع�ضمان

 ٤١٬٣٨٥ ٣١٬٨٦١ ذمة�مدينة�أخرى 
 ٩٣١٬٣٣٦ ٩٧٩٬٤٠٣ 

 

 

٢٥ 

٢٥ 

 ١٨ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 معامالت�األطراف�ذات�العالقة -٧
إفصاحات��:٢٤قم�ر املعيار�املحاس���الدو���شر�ات�وم�شآت��ستو����عر�ف�الطرف�ذو�العالقة�وفق�مع�مختلفة�معامالت�م�الفرع�بـر ي

و�إدارة�وسيطرة�مش��كة�وكبار�أعضاء�وم�شآت�ذات�ملكية�مش��كة�و/أر�ات�ش�.�تتمثل�األطراف�ذات�العالقة���األطراف�ذات�العالقة
 .أعباء�أخرى خدمات�أو�طراف�ذات�العالقة�وأية�أل ���اإاملقدمة�من�و املستلمة/شروط�املعامالت�وا��دمات�الشركة�تقرر�إدارة�اإلدارة.�

 

 ي��:ما���ـر املطلوب�من�طرف�ذو�عالقة����تار�خ�التقر �بلغ أ)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   قةمطلوب�من�طرف�ذو�عال
   (شركة�خاضعة�مللكية�مش��كة)

 ٣٠٤٬٥٢٩ ٣٦١٫٠٧٢ نيو�ورك�فرع�– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�
 

 م�الفرع�خالل�السنة�مع�األطراف�ذات�العالقة�املعامالت�التالية:بـر أ ب)
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   فروع�أخرى�للمركز�الرئ����
 ٦٬٧٤٩٬٥٤٧ ٧٫٥٤٠٫٢٤١ ادات�رسوم��سو�ق*يـر إ

 ١٨٤٬١٦٤ ١٤٤٫٦٠١ مصار�ف�إدار�ة�وعموميـة
 

ا�بنك�أوف�مة�ب�ن�الفرع�و�ذبــــر املصار�ف�املتكبدة�لتنفيذ�األ�شطة�بموجب�اتفاقية�ا��دمات�امل�مقابليتم�اك�ساب�رسوم�ال�سو�ق�*�
 �ا�ر�ح�مع�ن.فرع�د�ي�بناًء�ع���طر�قة�الت�لفة�مضافًا�إل��–مي�سو������يو�إف����ليمتد��–طوكيو�

 

فرع�فقط�وأن�أغلبيـة�الســــــــــــــلطـة�ومســــــــــــــؤوليـة�التخطيط��بمـا�أنـهلم�يتم�إجراء�أي�إفصـــــــــــــــاح�يتعلق�بتعو�ضـــــــــــــــات�موظفي�اإلدارة�العليـا�
والتوجيه�والتحكم�بأ�شطة�الفرع����مع�املركز�الرئ����.�يقوم�املركز�الرئ�����بدفع��عض�الرواتب�إ���املوظف�ن�الياباني�ن�الوافدين����

 قدم��عض�م�ام�الدعم�وال���ال��عاد�تحميل�ا�ع���الفرع.الفرع�و�
 

 
 
 

 النقد�وما��عادله -٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٣٬٥٠٠ ٣٬٥٠٠ النقد����الصندوق 
 ٣٬٧٩٠٬٩٦١ ٤٬٥٧٢٬٣١٦ حسابات�جار�ة

 ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ودا�ع�ثابتة
 ٣٨٬٧٩٤٬٤٦١ ٣٩٬٥٧٥٬٨١٦ 

 
 
 

ـــــر تأش�ر�من�تار�خ�اإلصدار�ذات�الصلة���ا�وتحمل�فائدة�ت�ثالثةمحلية�و�ستحق����غضون��الودا�ع�الثابتة�مودعة�لدى�بنوك ــ ــ ــ واح�ب�ن�ـ
 سنو�ًا.�%٠٫١٢إ����%٠٫٠٥

 

 حقوق�ملكية�املركز�الرئ���� -٩
 رأس�املال�املخصص)أ(

ابل�ق�يـر ولذلك�ف�و�غدر�م�حسب�متطلبات�املصرف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ�رأس�املال�املخصص�
 للتوز�ع�إ���املركز�الرئ����.

 
 

 االحتياطي�القانو�ي)ب(
من�صـــا����%١٠قانون�الشـــر�ات�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة،�أ�شـــأ�الفرع�مخصـــص�قانو�ي�عن�طر�ق�توز�ع��ســـبة��عمًال�بمقت�ـــ��

ـــــر ي�غمن�رأس�املال�املخصــص.�إن��ذا�االحتياط�%٥٠��ســاوي��ســبة�إ���أنســنة��ل�األر�اح�ل ــ ــ ــ ــ ــ نص�قابل�للتوز�ع،�إال����ا��االت�ال����يـ
 القانون.�عل��ا

 

 

٢٦ 

٢٦ 

 ١٩ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 
 

 م�افآت�املوظف�ن -١٠
ـــ���املتعلقة� ــ ــ ــ ــ ـــــة�املركز�الرئ��ـــ ــ ــ ــ ــ ـــياسـ ــ ــ ــ ــ ــــطس�وال���تم�اعتماد�ا�املؤجلة�بدفع�امل�افآت�ي�ب���الفرع�ســـ ــ ــ ــ ــ ـــ�ر�أغســ ــ ــ ــ ــ .�وترمي�املبادئ�٢٠١٤���شـــ

 األساسية�للمركز�الرئ�����لتقديم�م�افآت���ميع�املوظف�ن�مؤجلة�كجزء�من�ا��وافز�ال���تقدم�ا�مع�التقييد�بخطة�املنافع�اآلجلة.
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٬٦٤٠ ٢٠٫٤٢٨ ا��زء�املتداول*�–م�افآت�املوظف�ن�
 ٥٬٣٦٠ ١٤٫٥١٣ ا��زء�غيـر�املتداول �–م�افآت�املوظف�ن�

 ١٢٬٠٠٠ ٣٤٫٩٤١ الرصيد������اية�السنة
 

 ).١٢األخرى�(إيضاح��الدائـنةا��زء�املتداول�ضمن�الذمم��–*�تصنف�م�افآت�املوظف�ن�
 

 مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن -١١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٠٦٬٦٦٣ ٣٢٧٫٣٥٣ السنةالرصيد����بداية�
 ١٢٠٬٦٩٠ ١١٩٫٩٢١ مبلغ�محمل�خالل�السنة
 ٣٢٧٬٣٥٣ ٤٤٧٫٢٧٤ الرصيد������اية�السنة

 

ــــص��ت�و�نتم� ــ ــ ــ ــ ـــــر �عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن�الوافدين�غمخصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحق�تلك�املنافع���ن�املعار��ن.الياباني�نوظف�امل�يـــ ــ ــ ــ ع����ناءً بو�ســ
ــــاه�املوظف�ن�وف ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتحقــاق�الراتــب�ال��ــا�ي�الــذي�يتقــاضـ ــ ــ ــ ـــــر�طــة�إكمــال�ا��ــد�األد�ى�ملــدة�العمــل.�يتم�اســـ ــ ــ ــ ��ة�العمــل�لــدى�الفرع،�وذلــك�شـــ

 الت�اليف�املتوقعة�لتلك�املنافع�ع���مدار�ف��ة�عمل�املوظف�ن.
 
 

 وأخرى �دائنةذمم�تجار�ة� -١٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٥٣٨٬٣٩٧ ١٩٩٬٠١٨ *مبالغ�مستحقة
 ٤٢٬٤٧٣ ٢٣٬٠٤٧ مك�سبة�يـر ادات�غيـر إ

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ **ا��ما��ص�انخفاض�القيمة�مخص
 ٧٩٨٬٨٩٣ ٤١٥٬٨٧٢ الرصيد������اية�السنة

 

 

 ),١٠يتضمن�ا��زء�املتداول�من�م�افأة�املوظف�ن�(إيضاح�*�
�ت�و�نتم�ملتــــــــــــحدة�وما�ورد�به�من�إجراءات،�الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�ا�٢٨/٢٠١٠موجب�التعميم�رقم�**�ب

 املعيـار�ة.�٢ع���جميع�املوجودات�املر��ة�للمخاطر�السار�ة�باستخدام�طر�قة�بازل��%١٫٥ب�سبـة��انخفاض�قيمة�جما��مخصص�
 

 فيما�ي���ا��ركة�ع���مخصص�انخفاض�القيمة�ا��ما��
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٢٤٤٬٥٢٧ ٢١٨٬٠٢٣ الرصيد����بدايـة�السنة
 )٢٦٬٥٠٤( )٢٤٬٢١٦( مبلغ�مع�وس�خالل�السنة

 ٢١٨٬٠٢٣ ١٩٣٬٨٠٧ الرصيد������اية�السنة
 

 

 

٢٧ 

٢٧ 

 ٢٠ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 الضر�بة -١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   

 ١٠٦٫٤٨٠ ١٧٤٫٣٥٤ مصار�ف�ضر�بة�الدخل
 
 

ـــ�ند�%٢٠�للفرع�الســـــاري معدل�الضـــــر�بة��يبلغ ـــ��ا��الية��للســـــنةضـــــر�بة�الدخل��و�ســ حيث�لم�يتم�إجراء�أية��للســـــنة�ع���الر�ح�املحاســ
 .مطلو�ة�لغايات�ضر��ية��عديالت

 

 مخصص�الضر�بة����كما�ي��:�ع���ةإن�ا��رك
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٣٬٩٢٣ ١٠٦٬٤٨٠ الرصيد�كما����بداية�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ بلغ�محمل�خالل�السنةم

 )٦٣٬٩٢٣( )١٠٦٬٤٨٠( مبلغ�مدفوع�خالل�السنة
 ١٠٦٬٤٨٠ ١٧٤٬٣٥٤ الرصيد������اية�السنة

 
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية -١٤
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ٦٨٦٬٦٥٨ ٥١٤٬٢٩٥ إيجار
 ٥٤١٬٣٣١ ٧٢٧٬٠٩٣ يةمصار�ف�مكت�

 ٢١٧٬٩٣٩ ٣٠٣٬٩٢٤ مصار�ف�ترو�ـج�األعمال
 ١١٨٬٥٠٧ ١٠٩٬٦٥٧ مصار�ف�حيازة

 ١٣١٬٥٩٤ - ا��سارة�من�بيع�ممتل�ات�ومعدات
 ٣٥٦٬٣٣٣ ٢١٢٬٨٨٨ أخرى 

 ٢٬٠٥٢٬٣٦٢ ١٬٨٦٧٬٨٥٧ 
 

 املحتملةاملطلو�ات� -١٥
لشروط��لوخضوعا�الس�يفاء�العمي�العمالءع�بالسداد�نيابة�عن�تلزم�الفر �إن�املبالغ�التعاقدية�للفرع�بخصوص�ضمانات�أداء�األعمال

العقد.�إن�املبالغ�التعاقدية�تمثل�مخاطر�االئتمان�باف��اض�أن��ذه�املبالغ�قد�تم�اقراضــــــــــــــ�ا�بال�امل�وأن�أية�ضــــــــــــــمانات�أو���وزات�
امات�ال�يمثل�بالضرورة�اإلحتياجات�النقدية�تـز مقدمة�مقابل��ذه�العقود����بدون�قيمة.�ومع�ذلك،�فإن�مجموع�املبالغ�التعاقدية�لإلل

 أو�يتم�إلغاؤ�ا�دون�تمو�ل�ا.�سر�ا��اامات�ي�ت���تـز ًا�من��ذه�اإلليـر ية،�حيث�أن�كثاملستقبل
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

 ١٠٬٤٨٠٬٠٠٢ ٥٬٣٧٦٬٥٩٨ ضمانات�حسن�التنفيذ
 - ٩٨٬٩٠٧ ضمانات�دفعات�مقدمة

 ٨٦٢٬٩٩٦ ٨٠٠٬١٠٨ للمناقصات�تأم�ن�ابتدا�ي
 ٢٣٩٬١٥٢ ٨٩٩٬٧٤٣ ضمانات�مالية

 ١١٬٥٨٢٬١٥٠ ٧٬١٧٥٬٣٥٦ 

 

 

٢٨ 

٢٨ 

 ٢١ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 األدوات�املالية�-١٦
 

 أهم�السياسات�املحاس�ية)أ(
يل�والقياس�واألسس�ال���يتم�ف��ا����يل�الدخل�واملصار�ف�بما�إن�تفاصيل�السياسات�املحاس�ية�والطرق�املطبقة�بما����ذلك�أساس�ال���

 ل�ذه�البيانات�املالية.�٣يخص��ل�صنف�من�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�تم�تفصيل�ا����إيضاح�رقم�
 

 فئات�األدوات�املالية)ب(
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   املوجودات�املالية
 ٣٩٬٢٦٨٬٩٣٣ ٤٠٬٠٩٤٬٣٠٧ تضمنة�النقد�وما��عادله)الذمم�املدينة�(م

   

   املطلو�ات�املالية
 ٥٧٥٬٣٣٩ ٢١٣٬٥٣١ بالت�لفة�املطفأة

 

 القيمة�العادلة�لألدوات�املالية (ج)
 تقارب�القيم�العادلة�للموجودات�واملطلو�ات�املالية�كما������اية�السنة�قيم��ا�الدف��ية����بيان�املركز�املا��.�

 
 

 إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 أهداف�إدارة�املخاطر�املالية)أ(

يولة�طر�الســــاتراجع�اإلدارة�مجمل�املخاطر�املالية�ال���تؤثر�ع���الفرع�وال���تتضــــمن�جوانب�محددة،�مثل�مخاطر�الســــوق�ومخاطر�االئتمان�ومخ
 والنقد�الفائض�املس�ثمر.

 ��ا�الفرع�و�ق�س���ا�تلك�املخاطر.�يـر الطر�قة�ال���يد�ع����عرض�الفرع�لتلك�املخاطر�املالية�أو �يـر لم�يطرأ�أي��غ
 
 إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة)ب(

 بفرع�أبوظ��.�٢و�١)�Pillar(�مخاطر ��ـر تحديد�وتقييم�وقياس�ومراقبة�وإعداد�تقار ���إدارة�املخاطر�بد�ي��إن�مسؤولية
 

الشـــــــــــــرق�األوســـــــــــــط�بمــا����ذلــك�فرع�أبوظ��������ــان�إدارة�املخــاطر�املســـــــــــــؤولــة�عن�مراقبــة�املخــاطر�لعمليــات�البنــك�بــ�الرئ�ســـــــــــــيــةوتتمثــل�ال��ــان�
)CRMC( ���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�و(MALCO) �و��نة�املطابقة�والشــــؤون�القانونية�والعمليات�والســــيطرة)CLOCC(�حيث�،

اقب�مانية�والســـــــــوقية�وال�شـــــــــغيلية�والقانونية.�وتر ع���ال��ت�ب����املخاطر�االئتوت�ون�مســـــــــؤولي��ا��د�ييندرج�عمل�ال��ان�الثالثة�بإشـــــــــراف�فرع�
ا� ب�نما�تراقب���نة�الســــوق�واملوجودات�واملطلو�ات�مخاطر�أســــعار�الفائدة�والســــيولة�كجزء�من�مراجعة��،تركز�املخاطر��ان�إدارة�املخاطر�أيضــــً

ــــــــــــر .�و�عمل�املد٢)�Pillar(�مخاطر  ،��ك�اش��اً�ا�فعاًال����إدارة�املخاطر�املتعلقة�بالفرعش�العام�لفرع�أبوظ���كعضو����تلك�ال��ان�الثالث�حيث���يـ
ـــــــــــر كما�ي�ون�نائب�املد ـــــــــــر كنائب�مدالعام�عضًوا�بتلك�ال��ان�بجانب�عمله��يـ وإ���جانب�ذلك،�تتضمن�أعضاء�ال��ان�اآلخر�ن�عام�فرع�أبوظ��.��يـ

 �رؤساء�األقسام�ومن�تتم�دعو��م�إن�اقت����األمر.
 

�غط��ا�ســـــــــياســـــــــة�مراقبة�اإلدارة�املذ�ورة�أعاله�ضـــــــــمن�إطار�املخاطر�وا��وكمة�الشـــــــــامل�للشـــــــــرق�األوســـــــــط�ال���و�قع�نطاق�عمل�ال��ان�الثالثة�
وتنقســـــــم��ي�لية�ا��وكمة�الشـــــــاملة�وفًقا�لتلك�وا��وكمة،�و���الســـــــياســـــــة�ال����شـــــــمل�فروع�البحر�ن�وأبوظ���ود�ي�وال��شـــــــمل�مكتب�الدوحة.�

أورو�ا��ملنطقةالتنفيذي��الرئ�سإ����ه�ـــــــــــــــــر فع�تقار يـــــــــــــــــر الذي�وإفر�قيا�أورو�ا�والشــــرق�األوســــط�ة�منطقمســــتوى�:�الســــياســــة�إ���مســــتو��ن،�أال�و�ما
ـــــر الذي�الرئ�����مركز�الشرق�األوسط�مستوى�،�و وإفر�قياالشرق�األوسط�و  ـــــر فع�تقار يـ ـــــو.��ـ ���ال��اية�وه�إ���مراكز�األعمال�الرئ�سية�العاملية�بطوكيـ

 طر�ع���نطاق�البنك�بال�امل�ع���عاتق�أعضاء�مجلس�اإلدارة.�إلدارة�املخا�ال��ائيةاملسؤولية��تلقى
 
 

 

 

٢٩ 

٢٩ 

 ٢٢ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 (تتمة)�إدارة�املخاطر�املالية -١٧
 (تتمة)�إطار�إدارة�املخاطر�وا��وكمة(ب)�

ص�شعبة�فحبواسطة��أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالداخلية����منطقة��التدقيقيتم�تنفيذ�وظيفة�الرقابة�الداخلية�عن�طر�ق�خدمات�
لد��ا�مسؤولية�التدقيق�الداخ����،�حيث�أن�تلك�الشعبة(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا���منطقة�التدقيق�الداخ���و االئتمان�

مراجعة��مخاطر�االئتمان،�و�التا��بعينة�مستقلة�دور�ة�عن�دقة�التص�يفات�االئتمانية�املتعلقة��صالضوابط،�بما����ذلك�إجراء�فحيات�و للعمل
رق�أورو�ا�والشالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان��وت�بعاألخرى.��املخاطر �جوانبمختلف��مع�يةمدى�مالءمة�األح�ام�االئتمان

�و  �يو��شعبة�(”EIACE“)�إفر�قيااألوسط �طوكيو�مي�سو����� �أوف �ب�نك �الداخ�� �والتدقيق �االئتمان املكتب��وموقع�ا (”IACED“)فحص
زء�من�وظيفة�مركز����ج (”IACED“)فحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��وحيث�أن�شعبةطوكيو.�ب�الرئ����

 ط�األعمال.بختنظيميا�بطة�مرت�يـر غاألعمال�التجار�ة،�فإ��ا�
 

����املوقعلدور�ة�ا�عمليات�املراجعة� (”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و شعبة�فحص�االئتمان�تتع�د�
إل��ا�إ����توصل�ائج�ال��،�والنتفحص�االئتمان�والتدقيق�الداخ���ب�نك�أوف�طوكيو�مي�سو������يو��لشعبة�)بالضرورة�املراجعات�السنو�ة(ول�س�

��يـر املد �األوسط �الشرق �ملنطقة �األخر�ناإلقلي�� �العموم ��ومدراء �إ�� �وكذلك �األوسط، �الشرق �الداخلية�����يـر مدمكتب��� ركز�املعام�املراجعة
الشرق�أورو�ا�و نطقة�طيط�ملالعام�لقسم�التخ�يـر ،�واملدأورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�،�والرئ�س�التنفيذي�مل")IAO"(�الرئ�����بطوكيو 
نطقة�،�وإدارة�املخاطر�االئتمانية�مل")ECoD"(�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيانطقة�العام�لقسم�االمتثال�مل�يـر واملد ،")EPD"(�األوسط�وإفر�قيا

شعبة�فحص�.�تجري�")ERMD"(�فر�قياأورو�ا�والشرق�األوسط�وإ�منطقة�العام�لقسم�إدارة�املخاطر����يـر و�املد�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قيا
الشرق��بوحداتأيضا�أ�شطة�الرصد�املستمرة�فيما�يتعلق�(”EIACE“)�أورو�ا�والشرق�األوسط�وإفر�قياالتدقيق�الداخ������منطقة�و االئتمان�

 .ة�الشرق�األوسطأعمال�منطق���جو�ري����املخاطر��يـر أي��غي�ترا��األوسط�للتأكد�من�أن�أعمال�املراجعة�الداخلية�ال���ستجرى�
 

و��نة�التعو�ضات��املوسعةتفاصيل�حول�إطار�ا��وكمة�وإدارة�املخاطر��٢٠١٦السنوي�للمجموعة�للسنة�املالية�املن��ية����مارس���ـر التقر �يتضمن
ء�أعضا�تالتعو�ض�عن�تحديد��عو�ضا�سياسةعن�وضع��ةاملسؤول��مستوى�املجلس���ع���نة�التعو�ضات�إن��مستوى�املجلس�املتاحة.�ع���

� �مجلس �اإلدارة �التنفيذي�ن �التنفيذي�نواملسؤول�ن �واملسؤول�ن �التجار�ة ���مل�وآخر�ن�لألعمال �يو�إف ���نة�MUFG�ي�سو����� �تتحمل �كما .
� �تحديد �مسؤولية �أيًضا �الفردي�التعو�ضات �التعو�ض �لتلكتفاصيل ��وفًقا �املح��السياسة. �الصعيد �أما�ع�� �امل�افآت�فإن�، �منطقة����نة �

 فروع�الشرق�األوسط�بما����ذلك�فرع�أبو�ظ��.بق�األوسط����املسؤولة�عن�القرارات�املتعلقة�الشر 
 

 مخاطر�العمالت�األجن�ية(ج)�إدارة�
 إذ�ال�يتع�د�الفرع�بأي�معامالت�ممولة�سائدة��عمالت�أجن�ية.�وعليه،�فال�يتعرض�الفرع�ملخاطر�تذبذب�أسعار�صرف�العمالت�األجن�ية

 

 أسـعار�الفائدةإدارة�مخاطر� )د(
ـــــر يإن�مخاطر�أسعار�الفائدة����مخاطر�تقلبات�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�للموجودات�واملطلو�ات�املالية��س�ب�التغ ات����ـ

 الية�ا��الية.امل��ـر معرض�ألية�مخاطر�جو�ر�ة����أسعار�الفائدة�كما����تار�خ�إعداد�التقار �يـر أسعار�الفائدة����السوق.�إن�الفرع�غ
 

 تحليل�حساسية�أسعار�الفائدة
�املتحركةة�.�بال�سبة�ألسعار�الفائد�ـرالتقر املشتقة�ألسعار�الفائدة�كما�بتار�خ��يـر تم�تحديد�تحليل�ا��ساسية�أدناه�اعتمادًا�ع����عرض�األدوات�غ

 �ان�مستحقًا�طوال�السنة.��ر �ـالتقر التحليل�ع���فرض�أن�املبلغ�املطلوب�املستحق�بتار�خ��إعدادللمطلو�ات،�تم�
 

�أع��/�أقل�بـأسعار�الفائدة��إذا��انت �٣١للسنة�املن��ية�����الفرعأر�اح��ل�انتات�األخرى�ثابتة،�يـر نقطة�أساس�مع�االحتفاظ�بجميع�املتغ�١٠ـ
الفرع�ألسعار�فائدة�ع���تعرض�لجع�ذلك��ش�ل�أسا�����ـر ).�و در�م�٣٥٫٠٠٠:�٢٠١٥در�م�(�٣٥٫٠٠٠بمبلغ��ارتفعت�/�انخفضت�٢٠١٦�بـر د�سم

 ة�األجل.يـر ودا�عه�قص

 

 

٣٠ 
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 ٢٣ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 إدارة�املخاطر�املالية�(تتمة) -١٧
 إدارة�مخاطر�االئتمان )ه(

�سـارة�مالية.���لفرعااماته�التعاقدية�األمر�الذي�ي�تج�عنه�تكبد�تـز إ���املخاطر�املتعلقة�بإخفاق�الطرف�املقابل����اس�يفاء�ال�مخاطر�االئتمان�يـر �ش
�������وسيلة�لتخفيف�مخاطر�املخاطر�املالية�من�التع�يحظون�بموافقة�املركز�الرئ�����أطراف�مقابلةسياسة���دف�للتعامل�فقط�مع��الفرع�تب��

 و�ناًء�ع���تلك�السياسة،�ال�تحتفظ�اإلدارة�بمخصص�للديون�املش�وك����تحصيل�ا.�.السـداد
 

ولة�دإن�مخاطر�االئتمان�ع���املبالغ�السائلة��عد�مخاطر�محدودة�نظرًا�ألن�األطراف�املقابلة����بنوك�ذات�جدارة�ائتمانية�عالية�وم��لة����
 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة.

 

 لةالسيو إدارة�مخاطر� )و(
مخاطر�السيولة�عن�طر�ق�املراقبة�املستمرة�للتدفقات��الفرع�يـر ع���عاتق�مجلس�اإلدارة.�و�د�عود�املسؤولية�ال��ائية�إلدارة�مخاطر�السيولة�

 النقدية�املحتملة�والفعلية�ومطابقة�استحقاق�املوجودات�واملطلو�ات�املالية.
 

 لف�املوجودات�املالية�من�مبالغ�مستحقة�ملنافع�املوظف�ن�ومبالغ�مستحقة�أخرى..�تتأ٢٠١٦�بـر د�سم�٣١ل�س�لدى�الفرع�أية�قروض�كما����
 

 إدارة�املخاطر�ال�شغيلية�����(ز)
�،�إال�أن�البنك،�مع�ذلك�لديهلندنو د�ي���العمليات����فر�منخفضـــــــــــــة�حيث�يتم�تنفيذ�غالبية�فرع�لدى�الاملخاطر�ال�شـــــــــــــغيلية�بالرغم�من�أن�

ـــــــــــــــر لقد�تم�تقدلمخاطر�ال�شـــغيلية.�لا��د�األد�ى�ضـــمانات�إلدارة� ـــــــــــــــر د�ســـم�٣١�كما���لمخاطر�ال�شـــغيلية�لرأس�املال��يـ �مليون �١٫٦�بقيمة�٢٠١٦�بـ
 .ع���أساس�متوسط�الدخل�اإلجما���للفرع�خالل�السنوات�الثالث�السابقةوذلك��مليون�در�م)�١٫٤:�٢٠١٥در�م�(

 
 إدارة�مخاطر�رأس�املال -١٨

 مقدمة
كفاية�رأس�املال�بموجب�إطار�عمل��يـــــــــــــــــــر رف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�توج��ات�بخصــــــوص�معايأصــــــدر�املصــــــ�٢٠٠٩�بـــــــــــــــــــر ���نوفم

.�حددت��ذه�التوج��ات�أنظمة�كفاية�رأس�املال�الح�ســـــــــــــاب�وا��فاظ�ع���ا��د�األد�ى�من�رأس�املال�الالزم�بخصـــــــــــــوص�مخاطر�٢اتفاقية�بازل�
الصــــــــــــادرة�عن�املصــــــــــــرف�املركزي����دولة��٢وق�بموجب�"املن���املوحد".�إن�إطار�عمل�اتفاقية�بازل�االئتمان�واملخاطر�ال�شــــــــــــغيلية�ومخاطر�الســــــــــــ

ارات�ماإلمارات�العر�ية�املتحدة���دف�إ����عز�ز�إدارة�املخاطر�ودعم�انضـــــــباط�الســـــــوق�وإيجاد�الب�ئة�اآلمنة�والســـــــليمة�للقطاع�املصـــــــر���داخل�اإل 
عملية�التقييم�الداخلية��لتعز�ز )�ICAAPعملية�التقييم�الداخلية�لكفاية�رأس�املال�(��ـــــــــــر ،�قام�الفرع�بتطو العر�ية�املتحدة.�طبقًا�للتعليمات�أعاله

و�تم�إجراء�عمليــة�اختبــار�الضـــــــــــــغط��لكفــايــة�رأس�املــال�واختبــار�الضـــــــــــــغط�ل��فــاظ�ع���رأســـــــــــــمــالــه�وفق�إجمــا���املخــاطر�ال���يتعرض�ل�ــا�الفرع.
 ضغط�باملركز�الرئ�����بلندن.عملية�اختبار�البمحفظة�أبوظ���كجزء�من�

 
 

 وهي�ل�رأس�املال�املنظمرأس�املال� ١-١٨
��د�ايقوم�الفرع�باح�سـاب��سـبة�كفاية�رأس�املال�بما�يتما�ـ���مع�التوج��ات�الصـادرة�عن�املصـرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�إن�

)�RWA���جميع�األوقات�لألصــــــــــول�املوزونة�املخاطر�(�%١٢تم��عديل�ا�إ���األد�ى�من��ســــــــــبة�رأس�املال�املوضــــــــــوعة�من�قبل�املصــــــــــرف�املركزي�قد�
 مح�سبة�وفقًا�للتوج��ات�الصادرة�ع��م.

 

 :٢و��١يتمثل�رأس�املال�التنظي���للفرع����الوقت�الرا�ن�باملستوى�ن�
 

�عد�اقتطاع�الشـــــــــــــ�رة�قاة،�وذلك�واالحتياطي�القانو�ي�واألر�اح�املســـــــــــــ�ب�املخصـــــــــــــصوالذي�يتضـــــــــــــمن�رأس�املال��١املســـــــــــــتوى�رأس�املال�من�
 امللموسة،�إن�وجدت.��يـر واملوجودات�غ

 

�من�املوجودات��%١٫٢٥�د�عن�تـز ،�و�تضمن�املخصصات�العامة�(املخصص�ا��ما���لالنخفاض����القيمة�ب�سبة�ال�٢رأس�املال�من�املستوى
 ييم�االس�ثمارات،�إن�وجد.وعنصر�احتياطي�إعادة�تق�واملطلو�ات�املؤ�لة�املساندةاملر��ة�حسب�املخاطر)،�

 

 

 

 

٣١ 
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 ٢٤ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١للسنة�املنتـهية����

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 (تتمة)�رأس�املال�املنظم�وهي�ل�رأس�املال ١-١٨

ع���األقل�من�األصــــول�املوزونة�املخاطر��%٨لرأس�املال�يجب�أن�ت�ون��١�املســــتوى تلفة�ع���عناصــــر�قاعدة�رأس�املال.�إن�يتم�تطبيق�حدود�مخ
)RWA�لرأس�املال.�١�املستوى من��%٦٦٫٦لرأس�املال�ال�يمكن�أن�تتجاوز��٢)�وإن�الشر�حة 

 

ـــــر ثقة�السوق�و�عز�ز�التطو �عتمد�سياسة�الفرع�ع���املحافظة�ع���قاعدة�رأس�مال�قو�ة�للمحافظة�ع��� ـــــر ياملستقب���لألعمال.�إن�تأث��ـ مستوى��ـ
ـــــــــــــــــــــــــر عرأس�املال�ع���العائد�للمالك�ن�يتم�تث�يته�أيضـــــــــــــًا�وتقوم�الفروع�باال  اف�با��اجة�ل��فاظ�ع���توازن�ب�ن�العوائد�العليا�املمكنة�مع�املزايا�تـ

 والضمان�الذي�يمكن�تحمله�من�مركز�رأس�املال�السليم.
 

 �ان�كما�ي��:�بـر د�سم�٣١س�املال�التنظي���للفرع����إن�مركز�رأ
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 در�م درهم 

   األول�من�رأس�املال�املستوى 
 ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس�املال�املخصص

 ١١٦٬٧٧١ ١٨٦٬٥١٣ االحتياطي�القانو�ي
 ٣٨٣٬٣٢٦ ١٬٠١١٬٠٠٠ املس�بقاةاألر�اح�

 ٤٠٬٥٠٠٬٠٩٧ ٤١٬١٩٧٬٥١٣ 
   من�رأس�املالالثا�ي��املستوى 

 ١٨١٬٧٠١ ١٦١٬٥٠٨ مخصصات�جماعية

 ٤٠٬٦٨١٬٧٩٨ ٤١٬٣٥٩٬٠٢١ إجما���قاعدة�رأس�املال
   

   لمخاطرل�املر��ةاملوجودات�
 ١٤٬٥٣٦٬٠٧٥ ١٢٬٩٢٠٬٦٦٣ �مخاطر�االئتمان

 - - مخاطر�السوق 
 ١١٬٧٨٣٬٣٣٣ ١٣٬٠٠٠٬٠٢٤ املخاطر�ال�شغيلية

 ٢٦٬٣١٩٬٤٠٨ ٢٥٬٩٢٠٬٦٨٧ مخاطرلل�املر��ةإجما���املوجودات�

 %١٥٥ %�١٦٠ �سبة�كفاية�رأس�املال
 

 تخصيص�رأس�املال
العوائد�املتحققة�ع���رأس�املال�املخصص.�إن���عظيم،�ع���يـــــــــر،�إ���حد�كباملحددة�شطة�األعمليات�و ال�عتمد�عملية�تخصيص�رأس�املال�ب�ن�

 التنظي��.��رأس�املال���م�رأس�املال�املخصص�ل�ل�عملية�أو��شاط��عتمد��ش�ل�أسا����ع�
 

ع���رأس�املال�املعدل�املخاطر����األســـــاس�الرئ��ـــــ���الذي��ســـــتخدم����تحديد�كيفية�تخصـــــيص��ممكن�بالرغم�من�أن�ز�ادة�العائد�ألق�ـــــ���حد
يق�مع�أيضًا�الت�س،�إال�أنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم����صنع�القرار.�تم�األخذ����اإلعتبار�محددةرأس�املال�ضمن�الفرع�لعمليات�وأ�شطة�

م�ع�ع���املدى�البعيد.�يتاط�مع�األ�داف�اإلســـــــ��اتيجية�للفر العمليات�واأل�شـــــــطة�األخرى،�وتوفر�مصـــــــادر�اإلدارة�واملصـــــــادر�األخرى،�وتوافق�ال�شـــــــ
 ع�بخصوص�إدارة�رأس�املال�وتخصيصه.سياسات�الفر إجراء�مراجعة�منتظمة�ل

 
 

 املجموعة��شاط ٢-١٨
ـــــــــــــر �و�تقديم�ا��دمات�املصرفية�لألعمال.�تم�إعداد�البيانات�املالية�وتقار إن�ال�شاط�الرئ�����للفرع� اس�كفاية�رأس�املال�املنظم�للفرع�ع���أس��ـ

 ذلك.�يـر مماثل�إال�إذا�تم�اإلفصاح�عن�غ
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 ٢٥ أبوظ��فرع��– ���ليمتدمي�سو������يو�إف��–ذا�بنك�أوف�طوكيو�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٦�بـر د�سم�٣١�للسنة�املنتـهية���

 

 مخاطر�رأس�املال�(تتمة)إدارة� -١٨
 إدارة�املخاطر ٣-١٨

ـــــــــــــر يتتطلب�العمليات�تحديد�وقياس�وتجميع�وإدارة�فعالة�للمخاطر�وتخصيص�فعال�لرأس�املال�ل��صول�ع����سبة�مخاطر�وعوائد�معقولة.�يد �ـ
ية�للمخاطر�وال����شــــــــتمل�ع���اإلدارة�الشــــــــاملة�للمخاطر����ال�ي�ل�الفرع�مخاطره�بأســــــــلوب�منظم�و��ســــــــم�بالشــــــــفافية�من�خالل�ســــــــياســــــــة�عامل

ر�طالتنظي���وقياس�املخاطر�وعمليات�املراقبة.�من�خالل�عملية�اإلدارة�الشـــاملة�للمخاطر،�فإنه�يتم�تحديد���م��املعامالت�والتعرضـــات�للمخا
ـــــــــــــــــــــــــر يالقائمة�ومقارن��ا�با��دود�املصـــــــــــــرح���ا،����ح�ن�يتم�مراقبة�املخاطر�غ القابلة�للتحديد�مقابل�التوج��ات�واملؤشـــــــــــــرات�الرئ�ســـــــــــــية�للمخاطر��ـ

 واملراقبة.�إن�أية�اختالفات�أو�ز�ادات�أو�انحرافات�يتم�إبالغ�اإلدارة���ا�التخاذ�اإلجراء�املناسب.
 

 مخصصات�متأخرة�السداد�ومنخفضة�القيمة
الم�الدفعة����تار�خ�السداد�التعاقدي،�أو�إذا��ان�ال�س�يل�االئتما�ي�يز�د�يتم�تص�يف�ال�س�يالت�االئتمانية�كمتأخرة�السداد�عندما�ال�يتم�است

ـــــــــــــر عن�ا��دود�املعتمدة�سابقًا.��عت ال�س�يل�االئتما�ي�"متأخر�السداد�ومنخفض�القيمة"�إذا��انت�الفوائد�أو�األر�اح�أو�القسط�الرئ�����متأخر��بـ
ــــــــــــــر لل�ســ�يل�االئتما�ي�أكيومًا،�أو�إذا��انت�القيمة�املدرجة��٩٠الســداد�ألك���من� من�القيمة�املقدرة�القابلة�للتحصــيل.�إن�ال�ســ�يالت�االئتمانية��بـ

�منتظمة"�و�تم�تصــــ�يف�ا�وفقًا�للفئات�يـــــــــــــــــر "متأخرة�الســــداد"�و�"متأخرة�الســــداد�ومنخفضــــة�القيمة"�يتم�إدار��ا�ومراقب��ا�باعتبار�ا�"�ســــ�يالت�غ
 ية�ت�و�ن�املخصصات:األر�ع�التالية�وال����ستخدم�حي�ئذ�لتوجيه�عمل

 

 املعيار الفئة
 يوم�(شاملة)�٩٠منتظم�لف��ة�تصل�إ����يـر غ تحت�املراقبة
 يوم�(شاملة)�١٨٠إ����٩١منتظم�لف��ة�ب�ن��يـر غ دون�املستوى 
 يوم�(شاملة)�٣٦٥إ����١٨١منتظم�لف��ة�ب�ن��يـر غ مش�وك�ف��ا

 يوم�٣٦٥منتظم�لف��ة�تتعدى��يـر غ معدومة
 

ـــــــــــــــــــر رع�إدراج��ســـــــ�يل�ائتما�ي�ضـــــــمن�إحدى�الفئات�أعاله�اســـــــ�نادًا�إ���حكم�اإلدارة�للظروف�املالية�و/أو�غيجوز�كذلك�للف املالية�للعميل.��انت��يـ
 .٢٠١٦�بـر د�سم�٣١قيمة�كما����المنخفضة��يـر ا��اصة�بالفرع�غمحفظة�القروض�

 

بخصــــــــــــوص��%١٫٥ب�ســــــــــــبة��انخفاض����القيمة�جما���ن�مخصــــــــــــص�طبقًا�ألنظمة�املصــــــــــــرف�املركزي����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة،�يتم�ت�و 
�٣١.�إن�إجما���املخصــــــص�للفرع�كما����٢باســــــتخدام�طر�قة�بازل��الســــــار�ة�املفعول �املوجودات��ميع��املر��ةذات�مخاطر�االئتمان��موجودات

 ).در�م�٢١٨٫٠٢٣:�٢٠١٥در�م�(�١٩٣٫٨٠٧�ان��٢٠١٦�بـر د�سم
 

 ليةاملوافقة�ع���البيـانات�املا�–�١٩
 .٢٠١٧�مارس�٢٩����العام�والتصر�ـح�بإصدار�ا�يـر املدتم�املوافقة�ع���البيانات�املالية�من�قبل�
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عربي ودويل

ن�ابهم  لختيار  الق���رتاع  مراكز  اىل  ك��س�ف�  يف  الناخب�ن  ت�جه 
ل�لية �ستك�ن �سعبة على الرجح بني الت�تر مع �سربيا واحتمال 
البلد  ه��ذا  يف  ال��ن��زاع  خ��ال  ح��رب  جرائم  بارتكاب  م�س�ؤولني  اتهام 
مكلفة  خا�سة  حم��اك��م  ت�سكيل  م�ساألة  وغ��اب��ت  البلقان.  يف  ال���اق��ع 
النظر يف جرائم احلرب التي ارتكبها جي�ص حترير ك��س�ف� خال 
حرب ال�ستقال �سد ق�ات بلغراد يف 1989 )13 الف قتيل(، عن 
اليها  املناق�سات النتخابية. وبني ال�سخ�سيات التي ميكن ان ت�جه 
ات��ه��ام��ات ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م �سد ���س��رب وغ��ج��ر ال��روم��ا وك��س�فيني 
تاجي  ها�سم  احل��ايل  الرئي�ص  ال�سرب،  مع  بالتعاون  متهمني  البان 
بنف�ذ كبري.  يتمتع  ال��ذي  في�سيلي  ق��دري  الرئا�سي  احل��زب  ورئي�ص 
وكان احلزب الدمي�قراطي لك��س�ف� قرر فك حتالفه مع الرابطة 
الدمي�قراطية الك��س�فية مما ادى اىل الدع�ة اىل هذه النتخابات 
يف  اخلبري  تريغ�ري�ص  ل�يك  ال�سيا�سية  العل�م  خبري  وقال  املبكرة. 
ق�سايا البلقان ان هذه اخلط�ة تهدف رمبا اىل الدع�ة اىل انتخابات 
حظا  الوف��ر  واملر�سح�ن  العمل.  املحكمة  ه��ذه  تبداأ  ان  قبل  مبكرة 
الك�ادر  بقيادة  املحاربني  النتخابات هم حتالف من  للف�ز يف هذه 
احلزب  التحالف  ه��ذا  وي�سم  ك������س���ف���.   حت��ري��ر  جلي�ص  ال�سابقة 
الدمي�قراطي لك��س�ف� وحزبني اآخرين �سغريين. وقد متكن من 

احل�س�ل على 45 باملئة من ال�س�ات يف انتخابات 2014.

 37 اإن  اأمل��ان��ي��ا  يف  احل��رائ��ق  ومكافحة  ال�سرطة  يف  م�����س���ؤول���ن  ق��ال 
اندلع يف وقت مبكر  اأ�سيب�ا يف حريق  اأطفال  بينهم ع�سرة  �سخ�سا 

ام�ص الأحد يف مركز للمهاجرين يف مدينة برمين ب�سمال الباد.
بداأ يف �سندوق قمامة يف  اأن احلريق  ال�سرطة  با�سم  وذكر متحدث 

الطابق ال�سفلي من املبنى الذي ي�سم اأكرث من 100 مهاجر.
واأ�ساف اأن التحقيقات ل تزال جارية ملعرفة �سبب احلريق ومن بني 

ذلك امل�ساعر املناه�سة للمهاجرين.
وذكرت اإدارة مكافحة احلرائق يف برمين اأن 14 من امل�سابني وبينهم 
ع�سرة اأطفال نقل�ا اإىل عيادات يف املدينة بينما تلقى اآخرون العاج 

يف م�قع احلادث.
اأك���رث م��ن 70 رج���ل اإط��ف��اء و27 ع��رب��ة اإط��ف��اء يف اإخماد  و���س��ارك 
ال�قت  يف  لل�سكن  �ساحلا  لي�ص  املبنى  اأن  الإدارة  وذك���رت  ال��ن��ريان. 
احلايل. و�سهدت اأملانيا ارتفاعا كبريا يف اأعمال العنف التي ينفذها 
الباد  على  مهاجر  ملي�ن  م��ن  اأك��رث  تدفق  بعد  املتطرف  اليمني 
ل�كالة  ال�����س��ن���ي  للتقرير  وف��ق��ا  وذل���ك  امل��ا���س��ي��ني  ال��ع��ام��ني  خ���ال 

املخابرات الداخلية الأملانية.

فتحت مراكز القرتاع اأب�ابها ام�ص الأحد يف اأكرث من األف بلدية يف 
9 ملي�ن �سخ�ص الإدلء باأ�س�اتهم  اإيطاليا، حيث يحق لأكرث من 
النتخابات  قبل  مهما  انتخابياً  اختباراً  متثل  التي  النتخابات  يف 

الربملانية املقررة مطلع العام املقبل.
 0500( �سباحاً  ال�سابعة  ال�ساعة  اأب�ابها  الق��رتاع  مراكز  وفتحت 
ب��ت���ق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����ص( ع��ل��ى اأن ت��غ��ل��ق ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�����س��ر م�ساء 
املت�قع �سدور  بت�قيت غرينت�ص(، ومن  املحلي )2100  بالت�قيت 
النتائج الي�م الإثنني.  ويف املدن التي بها اأكرث من 15 األف م�اطن، 
ومن املت�قع اإجراء ج�لت اإعادة يف 25 ي�ني� يف حال عدم ح�س�ل 
الأوىل  الأ�س�ات يف اجل�لة  الأق��ل من  %50 على  اأي مر�سح على 
النتخابية،  املناف�سات  اأب��رز  اإح��دى  جن�ة  وت�سهد  النتخابات.  من 
حيث ت�اجه املنطقة التي تعد معقًا للي�سار يف جن�ب �سرق الباد 
خطر اخل�سارة ل�سالح ميني ال��سط. ويف بارما اأي�ساً هناك مناف�سة 
من  جن���م  خم�ص  حركة  �سابق  عمدة  يحرج  اأن  ميكن  حيث  كبرية، 
خال ف�زه بالنتخابات على الرغم من ف�سله من احلزب. وي�سار 
اأك��رب حزب  تعد  الي�رو  لتكتل  املناه�سة  اأن حركة خم�ص جن�م  اإىل 
اأن  معار�ص باإيطاليا، وحتقيقها مكا�سب ق�ية يف النتخابات ميكن 
ال��سط  ي�سار  الدميقراطي، حزب  باحلزب  لاإطاحة  يك�سبها زخماً 

من احلك�مة.

عوا�صم

بري�شتينا

روما

برلني

الناخبون يف بورتوريكو 
ي�صوتون حول و�صعهم املعقد

•• �صان خوان-اأ ف ب:

يديل �سكان ب�رت�ريك� با�س�اتهم ح�ل و�سع هذه اجلزيرة املفل�سة ال�اقعة 
او  امريكية حقيقية  ولي��ة  اىل  الكاريبي لاختيار بني حت�لها  البحر  يف 
ا�ستقالها او البقاء على ال��سع القائم با تغيري، يف ا�ستفتاء وعد ق�سم 

كبري من املعار�سة مبقاطعته.
�سبعني مليار دولر يف اكرب حالة  تبلغ  التي تعاين من دي�ن  وب�رت�ريك� 
اأ�سبحت  �سابقة  ا�سبانية  م�ستعمرة  امريكي،  كيان  قبل  من  تعلن  افا�ص 
القرن  خم�سينات  يف  منحت  وق��د  ع�سر.  التا�سع  القرن  يف  امريكية  ار�سا 
اخلا�ص، وهي عبارة تلخ�ص كل  “ال�لية احلرة ال�سريكة”  املا�سي و�سع 

تعقيد العاقات مع ال�سلطة المريكية.
ناطق�ن  لكنهم  بذلك  وفخ�رون  امريكي�ن  م�اطن�ن  ب�رت�ريك�  و�سكان 
بال�سبانية. ول ي�سمح لهم بالت�س�يت يف النتخابات الرئا�سية او انتخاب 
الق�انني المريكية مت�سهم  ان  الك�نغر�ص المريكي مع  لهم يف  ممثلني 
ت�سهدها  التي  لاأزمة  �سببا  ال��سع  هذا  ويرى كثريون يف  مبا�سر.  ب�سكل 

اجلزيرة.
وي�ؤكد حاكم هذه الأر�ص الأمريكية ال�سغرية ريكاردو رو�سيل� منذ اأيام يف 
ا�ستعمار  اآث��ار  اإزال��ة  تغريدات ومقابات انه حان وقت الت�س�يت من اجل 

ب�رت�ريك�.
الثاين  كان�ن  ال�سلطة يف  للجزيرة ت�ىل  والثاث�ن  الثامن  وهذا احلاكم 
ي��ن��اي��ر ب��ن��اء ع��ل��ى وع���د ب��ج��ع��ل ب���رت���ري��ك��� ال����لي���ة الم��ريك��ي��ة احلادية 

واخلم�سني وانهاء عاقة ا�ستعمارية ط�يلة بذلك على حد ق�له.

�شحف اإ�شرائيلية: حتركات لعقد موؤمتر �شالم اإقليمي بعد رم�شان

عدد امل�صتوطنني يف ال�صفة الغربية ي�صل اإىل 380 األفًا 

�شخ�س خطفهم االنقالبيون منذ بداية العام  1500

ولد ال�صيخ: اجلهود م�صتمرة حلل �صلمي يف اليمن

الدوحة جتن�س مروجي املخدرات على احلدود ال�شعودية

الك�صف عن تورط قطر يف اإر�صال 1800 متطرف اإىل العراق

الفرن�صيون يبداأون انتخابات ت�صريعيةارتفاع عدد قتلى اجلنود الغينيني يف مايل 
تعازيها لعائات ال�سحايا وحك�مة و�سعب غينيا. وكانت البعثة ذكرت ان 
مع�سكرها يف كيدال تعر�ص لإطاق نار مكثف بال�س�اريخ وقذائف الهاون 

ما اأوقع خم�سة جرحى من عنا�سرها . 
خارج  لهج�م  قليل  بعد  تعر�ص  ال�سام  حفظ  لق�ة  م�قعا  ان  وا�سافت 
الغينية  ال�حدتان  وت�سكل   . عنا�سرها  مقتل ثاثة من  اىل  ادى  املع�سكر 

والت�سادية الق�سم الكرب من ق�ات المم املتحدة يف كيدال.
اأي��ار ماي� يف   23 املتحدة قتا يف  ق���ة المم  ت�ساديان من  وك��ان جنديان 

كمني ب�س�احي اغيله�ك )�سمال �سرق( قرب احلدود اجلزائرية.
القاعدة،  بتنظيم  املرتبطني  ال�ساحل  جهاديي  بني  جديد  حتالف  واعلن 
الهج�م،  اغ غ��ايل، م�س�ؤوليته عن هذا  اي��اد  امل��ايل  الط�ارق  الزعيم  بقيادة 

على غرار معظم الهج�مات التي وقعت يف مايل يف الأ�سهر الخرية.

•• باماكو-اأ ف ب:

اأعلنت بعثة الأمم املتحدة يف مايل ان ح�سيلة القتلى من جن�دها الغينيني 
ارتفعت اىل اأربعة بعد الهج�م على م�قع تابع للمنظمة الدولية يف كيدال 
بتنظيم  املنطقة مرتبط  اكرب حتالف جهادي يف  تبناه  ال��ذي  �سمال مايل 
انه عرث على جثة جندي من ق�ة حفظ  بيان  البعثة يف  القاعدة. وقالت 
ال�سام فقد بعد الهج�م الذي وقع على مركز تابع للق�ة يف الثامن من 

حزيران ي�ني�، يف مكان غري بعيد عن م�قع الهج�م .
واأ�سافت ان ح�سيلة �سحايا هذه العملية الرهابية �سد ق�ة حفظ ال�سام 
اجلرحى  ان  البيان  واأو�سح   . جرحى  وثمانية  قتلى  اربعة  بذلك  ارتفعت 
عن  معربة  م�ستقرة،  وحالتهم  ك��ي��دال  يف  البعثة  م�ست�سفى  يف  يعاجل�ن 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سفارة  ع���ن  ����س���ادرة  وث��ي��ق��ة  ك�����س��ف��ت 
الليبية  ال���ع���ا����س���م���ة  يف  ال���ق���ط���ري���ة 
عن   ،2012 �سبتمرب  يف  ط��راب��ل�����ص، 
 1800 نح�  جتهيز  يف  قطر  ت����رط 
العربي  امل��غ��رب  دول  �ستى  م��ن  مقاتل 
و�سمال اأفريقيا للقتال �سمن �سف�ف 

اجلماعات املتطرفة يف العراق.
عن  ال�سادرة  ال�ثيقة،  ن�ص  وبح�سب 
القطرية  ال�����س��ف��ارة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
العمادي،  اهلل  ع��ب��د  ن��اي��ف  بطرابل�ص 
ال�س�ؤون  اإدارة  م��دي��ر  اإىل  وامل���ج��ه��ة 
القطرية،  اخلارجية  ب����زارة  العربية 
ف������اإن ال�������س���ف���ارة ���س��ت�����س��رف ع���ل���ى نقل 
اأن  ب��ع��د  ل��ي��ب��ي��ا  م���ن  م��ق��ات��ل   1800
اأنه�ا تدريباتهم يف مع�سكرات الزنتان 
وب���ن���غ���ازي وال����زاوي����ة وم�����س��رات��ة اإىل 
امل�انئ  دفعات من  العراق، على ثاث 
الليبية اإىل تركيا لل��س�ل اإىل العراق 
ع���رب اإق���ل���ي���م ك���رد����س���ت���ان، وف���ق���اً مل�قع 

ال�س�مرية ني�ز الي�م الأحد.
�سي�سرف  العمادي  اأن  ال�ثيقة  واأك��دت 
الأ�سب�ع  خ���ال  امل��ق��ات��ل��ني  ن��ق��ل  ع��ل��ى 
مع  بالتن�سيق  املرا�سلة  لتاريخ  التايل 

اجلانب الرتكي .

تو�صيبا تدفع 3.7 مليار دوالر 
ملفاعلني نوويني باأمريكا 

•• طوكيو-رويرتز:

ت�سهم ت��سيبا مببلغ 3.68 مليار 
دولر لا�ستمرار يف بناء مفاعلني 
ن�ويني ب�لية ج�رجيا الأمريكية 
مما يتيح ا�ستكمال م�سروع حمطة 
الن�وية  ال���ط���اق���ة  وح�����دة  ب����داأت����ه 
والتي  اليابانية  لل�سركة  التابعة 
اأعلنت اإفا�سها يف الآونة الأخرية.

وقالت ت��سيبا يف بيان اإنها ت��سلت 
اإىل اتفاق مع ج�رجيا باور التابعة 
ل�سركة �ساوذرن للطاقة لبدء �سداد 
اأكت�بر  م���ن  اع���ت���ب���ارا  امل���دف����ع���ات 
كان�ن  يناير  حتى  الأول  ت�سرين 
ل�ستكمال  وذل���ك   2021 ال��ث��اين 

ت�سييد املحطة ف�جتل.
ب��ع��د ت�سلم  ه����ذه اخل���ط����ة  ت���اأت���ي 
امل�����س��روع من  اإدارة  ب���اور  ج���رج��ي��ا 
التي  ال���ك���رتي���ك  و���س��ت��ن��ج��ه��او���ص 
قدمت طلبا للحماية من الدائنني 
الف�سل احل��ادي ع�سر  حتت مظلة 
يف  الأمريكي  الإفا�ص  قان�ن  من 
اإنها  ت��سيبا  وق��ال��ت  اآذار.  م��ار���ص 
مالية  احتياطيات  بالفعل  جنبت 
ي���ؤث��ر على  ل��ن  ل��ل�����س��داد واإن ه���ذا 

ت�قعات الأرباح.

ع���دم ذك���ر ا���س��م��ه، اأن����ه اأث���ن���اء هجمات 
ا�سمه  قبائل، ظهر رجل  حدودية بني 
حم��م��د ب���ن ����س���اج���ع، وه����� اأح�����د كبار 
احلدودية  القبيلة  “وائلة”  م�سايخ 
مبيناً  �سعدة،  �سرق  لنجران  املحاذية 
امل�اجهة  عملية  ت�سدر  �ساجع  اب��ن  اأن 
مع الق�ات ال�سع�دية بدافع من قطر. 
ا�ستقطب  ����س���اج���ع  “ابن  اإن  وق������ال 
لع�سابة  زع��ي��م��اً  ب��سفه  ال��ق��ط��ري��ني، 
ت���ه���ري���ب الأ����س���ل���ح���ة وامل�����خ�����درات اإىل 
ال�سع�دية”، م�سرياً اإىل اأن هذا الرجل 
اأولده لاإقامة يف قطر،  وانتقل  ت�يف 
ك��م��ا اأن����ه مت جت��ن��ي�����ص ع���دد ك��ب��ري من 

اأفراد قبيلته، بح�سب ال�سحيفة. 
واأ�ساف اأن اأغلب من مت جتني�سهم من 
مت  كما  وامل��خ��درات،  الأ�سلحة  مهربي 
ت�ظيفهم يف الأمن واجلي�ص القطري، 
عميًا  ك��ان  �ساجع  اب��ن  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
علي  امل��خ��ل���ع  م��ن��ه  ي�ستفيد  م���زدوج���اً 
نقطة  لت�سكيل  ويدعمه  اأي�ساً،  �سالح 
تهريب  �سبكة  وتبني  لل�سع�دية  اإي��ذاء 
عرب ال�سحراء اإىل ال�سع�دية، واأو�سح 
ذلك  على  ك��ان مطلعاً  رمب��ا  �سالح  اأن 
�ساجع  الت�سهيات لبن  لأن��ه قدم كل 
وائلة  قبيلة  اأب��ن��اء  م��ن  ال��ك��ث��ري  لنقل 

ليذهب�ا للتجنيد يف دولة قطر.

اأن “قطر قامت بتجني�ص 30 عن�سراً 
املخدرات  وم��روج��ي  اأك��رب مهربي  من 
يف املنطقة ال�اقعة بني منطقة �سعدة 

اليمنية ومنطقة جنران ال�سع�دية«. 
وبح�سب �سحيفة “ال�طن” ال�سع�دية، 
ب�املطلع،  و���س��ف��ت��ه  م�����س��در  ع���ن  ن��ق��ًا 
ام�ص الأحد، فاإن قطر مل تكتف بدعم 
والت�سكيات  القاعدة  تنظيم  عنا�سر 
ا�ستهدفت  اإمن����ا  ب��ال��ي��م��ن،  الإره���اب���ي���ة 
بتدمريها  ال���ع���رب���ي  ال�����س��ب��اب  ع���ق����ل 
باملخدرات من اأجل ال�سيطرة عليها، اإذ 
اأكرب  30 عن�سراً من  قامت بتجني�ص 
مهربي ومروجي املخدرات يف املنطقة 
اليمنية  �سعدة  منطقة  ب��ني  ال���اق��ع��ة 

ومنطقة جنران ال�سع�دية .
“الهدف من ذلك  اأن  واأو�سح امل�سدر، 
يف  و�سبابها  ال�سع�دية  ا�ستهداف  ه��� 
يف  امل�ساركة  من  ومنعهم  الأول،  املقام 
ال�سحيفة  وق��ال��ت  التنمية«.  عمليات 
بتجني�ص  قطر  قيام  من  “الهدف  اإن 
يتلخ�ص  امل��خ��درات،  ومروجي  مهربي 
و�سمان  اململكة،  �سباب  ا�ستهداف  يف 
وامل������خ������درات،  ال���������س����اح  جت������ار  ولء 
القطري،  باجلي�ص  اأبنائهم  وت�ظيف 

وت�سكيل نقاط اإيذاء لل�سع�دية«. 
وذكر اأحد اأبناء حمافظة �سعدة، طلب 

وك�سف اأن اجلي�ص حت�سل على بطاقة 
العمل اخلا�سة به وفيها اأرقام ه�اتفه 
والفاك�ص الليبية وبريده الإلكرتوين، 
اأنه طاملا يقدم نف�سه لل�سلطات  م�ؤكداً 
بالأعمال  ق���ائ���م  اأن������ه  ع���ل���ى  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
بالإنابة بل كم�ست�سار. وتابع امل�سماري 
ان العمادي كان مت�اجداً يف العا�سمة 
ح��ت��ى ف���رتة ق��ري��ب��ة، وك����ان ي��ق���م بكل 
العمليات  واأه���م���ه���ا  ف��ي��ه��ا،  ال��ع��م��ل��ي��ات 
القاعدة،  ت��ن��ظ��ي��م  وت����ج���ي���ه  امل���ال���ي���ة، 
والأ�سلحة  امل������ادي  ال���دع���م  وت���ق���دمي 
م�سادر  ك�سفت  ذل��ك،  اىل  وال��ذخ��ائ��ر. 

وك����ان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ق��ي��ادة اجلي�ص 
ال��ل��ي��ب��ي، اأح���م���د امل�������س���م���اري، اأ����س���ار يف 
املا�سية،  اجلمعة  تلفزي�نية  مداخلة 
التابعة  الأم�����ن  اأج���ه���زة  “متكن  اإىل 
ل��ل��ج��ي�����ص م����ن احل�������س����ل ع���ل���ى هذه 
على  “دليل  اأن��ه��ا  معترباً  ال�ثيقة”، 
املجم�عات  دع������م  يف  ق���ط���ر  ت��������رط 
الإرهابية«. وقال امل�سماري اإن ال�ثيقة 
بالإنابة  بالأعمال  القائم  من  �سدرت 
القطري  ال���ع���م���ادي  اهلل  ع��ب��د  ن���اي���ف 
العمادي  ب�اإ�سافة  مطالباً  اجلن�سية، 

لقائمة ال�سخ�سيات الإرهابية.

•• باري�ص-اأ ف ب:

النتخابات  من  الأوىل  ال��دورة  يف  باأ�س�اتهم  الإدلء  الفرن�سي�ن  ب��داأ 
الت�سريعية التي يبدو ان الرئي�ص ال��سطي اجلديد اميان�يل ماكرون 
الإ�ساحات  حتقيق  اج��ل  من  فيها  وا�سعة  باأغلبية  للف�ز  طريقه  يف 
ناخب لختيار ممثليهم  ملي�ن   47 من  اك��رث  ودع��ي  بها.  وع��د  التي 
البالغ عددهم 577 نائبا يف اجلمعية ال�طنية، حتى ال�ساعة 18،00 
ماكرون ميكن  ح��زب  ان  اىل  للراأي  ا�ستطاعات عديدة  وت�سري  غ.  ت 
ي�ني�  حزيران   18 يف  �ستجرى  التي  الثانية  ال��دورة  بعد  يح�سل  ان 
بفارق كبري  اكرث  اي  ال�طنية،  400 مقعد يف اجلمعية  على ح���اىل 
يدع�ن  اخل���رباء  ك��ان  وان  املطلقة،  لاأغلبية  املطل�بة  ال289  م��ن 

اىل احلذر خ�س��سا ب�سبب ن�سبة امتناع الناخبني عن الت�س�يت التي 
ميكن ان تك�ن قيا�سية. ويجري القرتاع جمددا و�سط اجراءات امنية 
م�سددة اذ مت ح�سد ح���اىل خم�سني الف �سرطي ودرك��ي ل�سمان امن 
2015 �سل�سلة اعتداءات ي�سنها  الق��رتاع يف فرن�سا التي ت�اجه منذ 
وتعر�ص  قتيا.   239 �سق�ط  ع��ن  ا���س��ف��رت  متطرف�ن  ا���س��ام��ي���ن 
�سرطي لهج�م الثاثاء قام به جهادي ا�ستخدم مطرقة امام كاتدرائية 
ن�تردام يف باري�ص، بينما وقع اعتداء يف و�سط لندن مع انتهاء احلملة 
ليربا�سي�ن  �سحيفة  وت�ساءلت  الربيطانية.  الت�سريعية  لانتخابات 
ال�سبت م�جة ام ت�س�نامي؟ معتربة ان الناخبني يبدون م�ستعدين ملنح 
مفاتيح اجلمعية ال�طنية لميان�يل ماكرون. اما �سحيفة ل�باريزيان 

فقد حتدثت عن تغري كامل يف امل�سهد ال�سيا�سي.

ما  تن�عت  املعتقات  يف  التعذيب  و�سائل  اأن  واأ���س��اف 
احلديدية  بالكابات  وال�سرب  الكهربائي  ال�سعق  بني 

والع�سي وو�سائل اأخرى ت�ستخدم بحق ال�سحايا.
حمات  م��ن  العديد  تنفيذ  امليلي�سيات  ت�ا�سل  بينما 

وقالت  ب��امل�����س���ؤول��ة.   ال�سحيفة  و�سفتها  اإ�سرائيلية 
اخلط�ات  ك��اف��ة  ج��م��دت  الفل�سطينية  احل��ك���م��ة  اإن 
�سد  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف  وال�سيا�سية  الدبل�ما�سية 
النية  اإظ��ه��ار ح�سن  اإىل  ت��ه��دف  خ��ط���ة  اإ���س��رائ��ي��ل يف 
قبل عقد امل�ؤمتر، خا�سة مع دع�ة الرئي�ص الأمريكي 
كربى  مب�ساركة  امل���ؤمت��ر  ه��ذا  لعقد  ت��رام��ب  دون��ال��د 
هذا  لدعم  الأوروب��ي��ة  حتى  اأو  العربية  ���س���اء  ال���دول 

امل�ؤمتر. 

اأزمة فيلم “وندر وومان«
واإىل اأزمة فيلم “وندر وومان” الذي تق�م ببط�لته 
يديع�ت  �سحيفة  لفتت  ج���دوت.  ج��ال  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
لبنان عر�ص هذا  اإىل حظر  لها  تقرير  اأح��رون���ت يف 

•• �صنعاء-وكاالت:

ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  اليمن،  اإىل  الأمم��ي  املبع�ث  قال 
العا�سمة  اإىل  زي��ارت��ه  اإن  الأح����د،  ام�����ص  مبكر  وق��ت  يف 
ال�سع�دية الريا�ص كانت م�فقة، وذلك يف اإطار اجله�د 

للت��سل حلل �سلمي يف اليمن.
وذكر ولد ال�سيخ يف من�س�ر على ح�سابه مب�قع الت�ا�سل 
كانت م�فقة  الريا�ص  زي��ارة  اأن  “ت�يرت”،  الجتماعي 
واجله�د م�ستمرة مل�ساعدة الطرفني )طريف ال�سراع يف 
اليمن( على الت��سل اإىل حل �سلمي على اأمل اأن يلهم 

�سهر رم�سان الأطراف تغليب امل�سلحة ال�طنية.
اإحاطته  ال�سيخ،  ول��د  ق��دم  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  نهاية  ويف 
اأطراف  داع��ي��اً  اليمن،  يف  ال��سع  ح���ل  الأم���ن  ملجل�ص 
حل  اأج��ل  م��ن  املفاو�سات  لطاولة  ال��ع���دة  اإىل  ال�سراع 

الأزمة التي تع�سف بالباد منذ اأكرث من عامني.
ومنذ بدء احلرب يف اليمن، رعت الأمم املتحدة ثاث 
ج�لت من املفاو�سات، غري اأنها ف�سلت كلها يف الت��سل 

اإىل حل لاأزمة ير�سي طريف النزاع.

اىل ذلك، ك�سف تقرير جديد ح�ل و�سع حق�ق الإن�سان 
بداية  منذ  �سخ�ص   1500 “اختطاف  ع��ن  اليمن  يف 
العام احلايل حتى ماي� يف عدد من املحافظات اليمنية 

من قبل النقابيني احل�ثيني واملخل�ع �سالح«.
الخ��ت��ط��اف طالت  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر،  واأ����س���ار 
والعمال،  والن�ساء  والأط��ف��ال  وال�سيا�سيني  الن�سطاء 
يف  التعذيب  اأن����اع  ل�ستى  امليلي�سيات  ممار�سة  اأك��د  كما 

املعتقات.
لر�سد  اليمني  التحالف  ع��ن  ال�سادر  التقرير  و�سمل 
والختطافات  القمع  حالت  الإن�سان،  حق�ق  انتهاكات 
 5 خ��ال  احل���ث��ي  ميلي�سيات  ت��زال  ول  مار�ستها  التي 

اأ�سهر من يناير حتى ماي� املا�سي.
نح�  اختطفت  امليلي�سيات  اأن  اإىل  التقرير،  لفت  كما 
و170  ن��ا���س��ط��اً   318 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ���س��خ�����ص،   1500
�سيا�سياً، ونح� 698 من الفئات العمالية، و42 طفًا 

و33 امراأة. 
واأح�سى التقرير تعذيب 28 مدنياً ونا�سطاً يف �سج�ن 

الإنقابيني احل�ثيني.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اللجان  م��ن  ت�ج�سها  ع��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ق����ى  اأع��رب��ت 

احلركة  تن�سرها  التي  العربية  الإ�سامية  ال�سعبية 
الإ�سامية يف املدن العربية حلمايتها اأمنياً.

ووفقاً مل�اقع ال�سحف ال�سرائيلية بلغ عدد امل�ست�طنني 
األ���ف، وه�   350 يف الأرا���س��ي املحتلة م��ا ي��ق��رب م��ن 

العدد الذي عك�ص خط�رة اأزمة امل�ست�طنني.

ال�شرطة العربية اخلا�شة
ا�ستعل يف الأو�ساط العربية داخل اإ�سرائيل، جدل ح�ل 
جلان احلرا�سات العربية والإ�سامية. وعر�ص م�قع 
�سحيفة يديع�ت اأحرون�ت الي�م تفا�سيل عمل الق�ة 
عدد  يف  ال�سرطة  ع��ن  كبديل  تعمل  التي  الإ�سامية 
�سهدت  والتي  قا�سم،  كفر  مدينة  اأ�سهرها  امل��دن،  من 

م�اجهات �ساخنة انتهت مبقتل حار�ص اأمن.
البلدة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  م���ق��ع  وق����ال 
الإ�سامية  احلركة  يف  امل�س�ؤولني  كبار  مع  وبالتعاون 
للدفاع  املحلية،  بامليلي�سيا  و�سف�ه  ما  ت�سكيل  ق��رروا 

عن امل�اطنني العرب .
هذه  اأن  ال�سحيفة  مل���ق��ع  م�س�ؤولة  م�سادر  وك�سفت 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات حت�����س��ل ع��ل��ى ال��ت��م���ي��ل ال�����ازم ل��ه��ا من 
احل��رك��ة الإ���س��ام��ي��ة، غ��ري اأن وج����د ه��ذه ال��ق���ة من 
الإ�سرائيلية  الن��ت��ق��ادات  يثري  ب��ات  ال��ع��رب  امل�اطنني 
ملا  وفقا  القان�نية،  �سرعيتها  ع��دم  م��ع  خا�سة  ب��ق���ة، 

يق�له الإعام الإ�سرائيلي.
هذه  وج���د  ح�سا�سية  ت�ساعد  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
الق�ات، خا�سة مع مت�سك الق�ى العربية بها، خا�سة 

مع تده�ر الأو�ساع الأمنية يف املدن العربية.

امل�شتوطنون
قال م�قع �سحيفة هاآرت�ص الي�م، اإن عدد امل�ست�طنني 

م��سحة  األ��ف��اً،   380 ر�سمياً  بلغ  الغربية  ال�سفة  يف 
اإىل نهاية عام  العدد يع�د  الإح�ساء اخلا�ص بهذا  اأن 
%44 من  اأك��رث من  اإن  2015 . وقالت ال�سحيفة 
ه�ؤلء امل�ست�طن�ن ي�سكن�ن يف م�ست�طنات تقع خارج 
الكتل ال�ستيطانية. وي�ساف اإليهم ح�ايل 210 اآلف 

ي�سكن�ن يف م�ست�طنات يف مدينة القد�ص.
ك�����س��ف��ت امل���ظ���اه���رات امل�����س��ت��ع��ل��ة ���س��د رئ��ي�����ص ال�������زراء 
ي�سهده  الذي  نتانياه� النق�سام  بنيامني  الإ�سرائيلي 
ال�سارع الإ�سرائيلي بني م�ؤيد ومعار�ص، فيما حتدثت 
و�سائل اإعام عن وج�د جه�د م�سينة لإحياء عملية 

ال�سام. 
ووفقاً ل�سحف اإ�سرائيلية �سادرة اأم�ص الأحد، ترتقب 
بعر�ص  الأردن  ق����رار  اأب���ي���ب  ت���ل  يف  ال��ف��ن��ي��ة  ال���دوائ���ر 
املمثلة  ببط�لته  ت��ق���م  ال���ذي  وومان”  “وندر  فيلم 

الإ�سرائيلية جال جدوت.

تظاهرات �شد نتانياهو
تظاهر  اإىل  هاآرت�ص  �سحيفة  اأ���س��ارت  التفا�سيل،  ويف 
املئات من الإ�سرائيليني قرب منزل امل�ست�سار الق�سائي 
للحك�مة مطالبني بتقدمي ل�ائح اتهام �سد نتانياه�. 
املظاهرات،  ه��ذه  ت��داع��ي��ات  ه��اآرت�����ص  �سحيفة  وحللت 
م�سرية اإىل اأن خروج املظاهرات بهذه الطريقة وهذا 
العدد ي�ؤكد اأن هناك اأزمة اأخاقية يعي�سها نتانياه�، 
�ست�ؤثر �سلباً عليه بالنهاية. والأهم من هذا اأن هناك 
غ�سباً �سعبياً يتزايد وبق�ة �سده، ي�سعى اإىل اإ�سقاطه. 
بني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  انق�سام  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
نتانياه�،  �سد  اتهام  ل�ائح  لتقدمي  ومعار�ص  م�ؤيد 

وه� النق�سام الذي بات وا�سحاً يف الإعام. 

جهود الإحياء ال�شالم 
اآخر، زعمت �سحيفة معاريف يف تقرير  وعلى �سعيد 
ل��ه��ا وج�����د ن��ي��ة ل��ع��ق��د م���ؤمت��ر اإق��ل��ي��م��ي ل��ل�����س��ام بعد 
رم�سان، وهي النية التي باتت وا�سحة بح�سب م�سادر 

لها  مناوئني  وم�اطنني  نا�سطني  تطال  التي  اخلطف 
يف كافة املناطق اخلا�سعة ل�سيطرتها. يف وقت حتدثت 
تقارير اأخرى عن مقتل 440 مدنياً على يد امليلي�سيات 

خال الن�سف الأول من العام 2017. 

الفيلم، م��سحة اأن القرار اللبناين مبنع عر�ص هذا 
الفيلم ال��ع��امل��ي دف��ع ع���دداً م��ن ال���دول الأخ����رى مثل 
الأردن اإىل حماولة اتباع نف�ص ال�سيا�سات ومنع عر�ص 

فيلم “وندر وومان” ب�سبب م�ساركة جدوت به. 
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل ت�سريحات مدير هيئة الإعام 
الأرديّن والذي اأعلن اأن ممثلية هيئة الإعام ا�ستملت 
الفيلم متهيداً لفح�سه، م��سحاً اأن ال�س�ؤال املطروح: 
املتبعة  ال��ق���ان��ني  اأو  املعايري  الفيلم  ه��ذا  �سيلبي  ه��ل 
الأردين  ال�سحيفة اجل��دل  اأم ل.  ور�سدت  الأردن  يف 
اإىل ح�سا�سية  م�����س��رية  ال��ف��ي��ل��م،  ه���ذا  ب�����س��اأن  ال���ا���س��ح 
الق�سية خا�سة مع عاملية الفليم وم�ساركة الكثري من 
يقف  به  اإ�سرائيلية  ممثلة  وج���د  اأن  اإل  فيه،  النج�م 

عائقاً اأمام عر�سه بعدد من الدول العربية. 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267413     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ورق لعب )�سدة(؛ بطاقات تهنئة؛ بطاقات بريدية؛ طابعات غري كهربائية لبطاقات الئتمان؛ ال�رق؛ ال�رق 
وال�رق املق�ى وال�سلع امل�سن�عة منهما وغري ال�اردة فى الأ�سناف الأخرى؛ مطب�عات؛ م�اد جتليد كتب؛ 
اأدوات الفنانني  اأو للغرا�ص املنزلية؛  امل�ستعملة لأدوات الكتابة  �س�ر ف�ت�غرافية؛ قرطا�سية؛ م�اد الل�سق 
والتدريبية )خاف  التعليمية  امل�اد  ؛  الأثاث(  املكتبية )خاف  والل�اذم  الكاتبة  الآلت  التل�ين؛  – فر�ص 
– حروف  الأخ���رى(؛  الأ�سناف  فى  ال����اردة  )وغ��ري  البا�ستيك  من  امل�سن�عة  التغليف  م���اد  الأج��ه��زة(؛ 

الطباعة – الكلي�سيهات؛ اأجهزة طباعة متنقلة )ل�ازم مكتبية( 
ال�اق�عة بالفئة: 16

 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 
بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :267414     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الدعاية والأعان واإدارة وت�جيه الأعمال وت�جيه الن�ساط املكتبي؛ خدمات اأوت�سجيل  ن�سخ اأو حترير اأو 
اإح�سائية،  اأو  ريا�سية  بيانات  اأية  اأو جتميع  ا�ستغال  وكذلك  والت�سجيات اخلطية،  املرا�سات  تنظيم  اأو  جتميع 
اأو  الربيد،  اأو من خال  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  ت�زيع  والإع��ان وكذلك خدمات  الدعاية  وك��الت  خدمات 
ت�زيع العينا ت. وميكن اأن تتناول هذه الفئة اأعمال الدعاية والإعان فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة 
بالقرو�ص امل�سرفية اأو الدعاية والإعان بالرادي�؛ اخلدمات التي يقدمها اأفراد اأو منظمات بغية امل�ساعدة يف تفعيل 
اأو اإدارة عمل جتاري، اأوامل�ساعدة يف ت�جيه ال�س�ؤون الإدارية اأو الفعاليات التجارية مل�سروع �سناعي اأو جتاري، وكذلك 
الإعام  و�سائل  بكل  والإ�سهار  الإع��ان  اأو  باجلماهري  الت�سال  متار�ص  اإع��ان  م�ؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمات 
فيما يتعلق بكافة الب�سائع اأو اخلدمات؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عا مة 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينط�ي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات 
من خال متاجر البيع بالتجزئة، اأ�س�اق البيع باجلملة، كتال�جات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو ب�ا�سطة الأو�ساط 

الإلكرتونية، مثل امل�اقع الإلكرتونية اأو برامج الت�س�ق التلفزي�نية.- ال�اق�عة بالفئة: 35
 )capital letters( الكبرية  الاتينية  ب��الأح��رف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 

بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 
ال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العامات  لإدارة  مكت�باً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267415     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

البث  ال�سناعية؛  الأقمار  عرب  الإر���س��ال  اأو  البث  احلا�س�ب؛  عرب  وال�س�ر  الر�سائل  نقل  الأت�سال؛  و�سائل 
ت������س��ي��ات خ��ا���س��ة ع��رب �سبكة ح��ا���س���ب دول��ي��ة؛ الربيد  ت���ف��ري  ب��ال��رادي���؛  الإذاع�����ة  ال��ك��ب��ل��ي؛  بالتلفزي�ن 
الأخرى(؛  الإلكرتونية  الإت�سال  و�سائل  اأو  التلف�ن  اأو  الرادي�  )عرب  الآيل  النداء  خدمات  الإل��ك��رتوين؛  
)خدمات  الإلكرتونية  الن�سرات  ل�حات  خدمات  الر�سائل؛  اإر���س��ال  احلا�س�بية؛  الطرفيات  عرب  الرتا�سل 

اإت�سالت(؛ ت�فري غرف الدرد�سة عرب الإنرتنت.
ال�اق�عة بالفئة: 38

 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 
بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267416     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

معل�مات  التخزين؛  معل�مات  الب�سائع؛  تخزين  بال�سفن؛  ال�سحن  النقل؛  معل�مات  النقل؛  خ��دم��ات 
الإزدحام؛ تاأجري حاويات التخزين؛ التخزين؛ حفظ ال�ثائق اأو املعل�مات املخزنة اإلكرنونياً؛ النقل اجل�ي؛ 
النقل بال�سيارات؛ النقل البحري؛ النقل بال�سكك احلديدية؛ التخزين يف امل�ست�دعات؛ تغليف ال�سلع؛ تغليف 
الب�سائع؛ تاأجري امل�ست�دعات؛ احلجز للنقل؛ ت�سليم الب�سائع؛ ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي؛ خدمات 
تنظيم  لل�سفر؛   وال�سفر؛ احلجز  الرحات  تنظيم  بال�سفن؛  ال�سحن  الب�سائع(؛  اأو  الر�سائل   )نقل  النقل 
قيادة  خدمات  ال�سيارات؛  تاأجري  ال�سفر؛  مقاعد  حجز  ال�سياحية؛  الرحات  تنظيم   البحرية؛  الرحات 

ال�سيارات؛ النقل ب�سيارات الأجرة؛ نقل الأثاث  
ال�اق�عة بالفئة: 39

 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 
بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 264445     بتاريخ :  2016/12/7
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: ا�سام ي��سف �سعيد ي��سف ن�سر اهلل 
وعن�انه: مكتب 402، ملك عبد اهلل ي��سف ، ديرة ، دبي ؛ المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سرقة؛  اإن��ذار �سد  اأجهزة  اأو م�ساحي؛  ر�سد وم�سح خرائطي  اأجهزة  اإن��ذار؛  اأجهزة  اإن��ذار �س�تي؛  اأجهزة 
معاجلة  اأجهزة  مغناطي�سية؛  بيانات  تخزين  و�سائط  اأج��را���ص؛  اإ���س��ارة؛  اأج��را���ص  كهربائية؛  اإن��ذار  اأج��را���ص 
اأجهزة  )ب�سرية(؛  مرايا  للمعاينة؛  مرايا  طبية؛  لغايات  لي�ست  ليزر  اأجهزة  ال��راأ���ص؛  �سماعات  البيانات؛ 
اإنذار؛  �سفارات  )برامج حا�سب(؛  مراقبة  ب��رام��ج  ح��ا���س���ب(؛  )اأج���زاء  عر�ص  �سا�سات  كهربائية؛  مراقبة 
�س�ر اأ�سعة اإك�ص بخاف امل�ستخدمة لغايات طبية؛ كامريات فيدي�؛ كامريات ت�س�ير �سينمائي؛ كامريات 
الف�ت�غرايف(؛  الهاتفية؛ ه�ائيات؛ كامريات )للت�س�ير  املكاملات  الرد على  اآلت  الف�ت�غرايف(؛  )للت�س�ير 
اأجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات؛ م�ؤ�سرات ال�سرعة؛ نظارات �سم�سية؛ مفاتيح كهربائية؛ ه�اتف حمم�لة؛ 

اجهزة تلفزي�ن؛ اجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة؛ �سا�سات فيدي�؛ ه�اتف فيدي� 
ال�اق�عة بالفئة: 9

. الكلمة  birdie بريدي عينك عليهم بالأحرف الاتينية ال�سغرية والعربية  و�سف العامة : الكلمات 
birdie يف �سطر م�ستقل وا�سفل منها الكلمة بريدي وا�سفل منها الكلمتني عينك عليهم . ف�ق الكلمات 
ر�سم جانبي لع�سف�ر بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د . الأحرف املكت�بة بها العامة والر�سم اجلانبي للع�سف�ر 

مميزين من حيث ال�سكل
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 264543     بتاريخ 2016/12/8
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: ه�ك� تكن�ل�جي ديفل�مبنت )�سنزهن( ك�. ليمتد 
وعن�انه: كتب 408، الطابق 4، بل�ك اأ، وايدونغل�نغ بيزني�ص بيلدينغ، ميل�نغ رود، ل�نغه�ا ني� دي�سرتيكت، 

�سنزهن، جمه�رية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ملدجمة؛  الأقرا�ص  ت�سغيل  اأجهزة  الكا�سيت؛  م�سجات  الراأ�ص؛  �سماعات  �سغري؛  حا�س�ب  �سكل  يف  مفكرة 
اأ�سط�انات؛  اأجهزة ت�سغيل  اإبر لأجهزة ت�سغيل الأ�سط�انات؛  DVD؛  اأجهزة ت�سغيل اقرا�ص الدي يف دي 
ملحقة  اأجهزة  ب�سرية؛  بيانات  تخزين  و�سائط  مغناطي�سية؛  بيانات  تخزين  و�سائط  املحم�لة؛  اله�اتف 
باحلا�س�ب؛ اأجهزة حا�س�ب �سخ�سية �سغرية؛ م�اد م�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي )اأ�ساك وكبات(؛ 
اأجهزة  املتكاملة ) بطاقات زكية(؛ بطاريات كهربائية للمركبات؛ كبائن ملكربات ال�س�ت؛  الدارات  بطاقات 
اأجهزة حتكم عن بعد؛ قارنات  اأجهزة مراقبة كهربائية؛  �سم�سية؛  الكهربائية؛ بطاريات  البطاريات  �سحن 

)معدات معا جلة البيانات(؛ نظارات؛ عد�سات للنظارات؛ اأجهزة اإنذار
ال�اق�عة بالفئة: 9

بالل�نني   )small letters( ال�سغرية  الاتينية  بالأحرف     borofone الكلمة   : العامة  و�سف 
الأبي�ص والأ�س�د بنمط خط مميز.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267020     بتاريخ 2017/1/24
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: م�سنع حل�م خزان 
وعن�انه: �ص ب 66335 ، ال�سارقة ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
واخل�سروات  – الف�اكه  اللح�م  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطي�ر  وحي�انات  وال��دواج��ن  والأ�سماك  اللح�م 
املحف�ظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الف�اكهة املطب�خة بال�سكر – البي�ص واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات الألبان – الزي�ت والأدهان ال�ساحلة لاأكل.
ال�اق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة : الكلمات Country Est 1960 Premium Quality Product  بالأحرف 
الاتينية ور�سم. الكلمة Country بحجم كبري ومنط خط مميز و�سط ر�سم هند�سي بي�ساوي. حتتها 
العامة حماطة   .Premium Quality Product الأخ��ري  ال�سطر  ثم يف   Est 1960 الكلمة 
داخل  الأبي�ص  بالل�ن  مكت�بة    Premium Quality Product الكلمات  بي�ساوي.  �سبه  بر�سم 
حافة الر�سم البي�ساوي. يف اعلى الر�سم البي�ساوي ر�سم لبيت امامه �سجرتني وخط�ط مميزة ح�ل البيت 

بال�سكل اعاه
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :267629     بتاريخ :  2017/2/2
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م:حممد حمب�ب عامل عبد العزيز 
وعن�انه:    �ص ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سعر ؛ م�ستح�سرات  التجميل ؛ غ�س�ل  ال�ساب�ن ؛ م�ستح�سرات  ؛  العطرية  الزي�ت  ؛  البخ�ر  ؛  العط�ر 
معاجني  ؛  والك�سط  البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م���اد  من  وغريها  التبيي�ص 

الأ�سنان. 
ال�اق�عة بالفئة:3

  MAMOOL BADAR AL BAHAR و�سف العامة : الكلمات معم�ل بدر البحر وحتتها
بالأحرف العربية والاتينية بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د  

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :267418     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ن�سر  الف�رية؛  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الكتب؛  ن�سر  الرتفيه؛  عن  معل�مات  الرتفيه؛  خدمات 
القابلة  )غ��ري  الف�رية  الإلكرتونية  املطب�عات  ت�فري  والع���ان(؛  الدعاية  ن�س��ص  )خ��اف  الن�س��ص 
الأفام؛ت�سجيل  اإنتاج  ال�سينمائية؛  الأفام  الرقمي؛ تاجري  الت�س�ير  الإع��ارة؛ خدمات  للتنزيل(؛ مكتبات 
اأ�سرطة فيدي�؛ اإعداد اأ�سرطة الفيدي�؛ تاأجري بروجكرتات )اآلت عر�ص ( وملحقاته؛ ا�ست�دي�هات الأفام 
اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن؛ الرتفيه التلفزي�ين؛ تاأجري  ال�سينمائية؛ ت�فري جتهيزات دور ال�سينما؛ 
اإنتاج العرو�ص امل�سرحية؛ الإنتاج امل�سرحي ؛ قاعات م��سيقية؛ خدمات تاأليف  اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن؛ 
خدمات  والتعليم؛  الرتبية  عن  معل�مات  الت�سجيل؛  ا�ستدي�هات  خدمات  بالرادي�؛  الرتفية  امل��سيقى؛ 
تنظيم  حية؛  متثيليات  عر�ص  الفيدي�؛  اأ�سرطة  تاأجري  احلا�س�ب(؛  �سبكة  )من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب 
املباريات الريا�سية؛ تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم  اأو الرتفيه(؛ التدريب العملي )عر�ص(؛ تنظيم 

م�سابقات اجلمال.- ال�اق�عة بالفئة: 41
 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 

بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :267420     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها وخدمات ت�سميم وتط�ير عتاد وبرامج 
كمبي�تر؛  برامج  ن�سخ  ال�سبكة؛  خ���ادم  تاأجري  حا�س�ب؛  برامج  تاجري  حا�س�ب؛  اأجهزة  تاأجري  احلا�س�ب؛ 
الكمبي�تر من  برامج كمبي�تر؛ خدمات حماية  برامج كمبي�تر؛ �سيانة  الإنرتنت؛ حتميل  تفعيل م�اقع 
الفريو�سات؛ اإ�سرتجاع بيانات الكمبي�تر؛ ت�سميم برامج كمبي�تر؛ حتديث برامج كمبي�تر؛ اإن�ساء و�سيانة 
امل�اقع على �سبكة الإنرتنت لاآخرين؛ ال�ست�سارات يف جمال ت�سميم وتط�ير معدات الكمبي�تر؛ حت�يل 
حت�يل  الإنرتنت؛  على  بحث  حمّركات  تزويد  م��ادي(؛  غري  )حت�يل  ومعل�ماته  الكمبي�تر  برامج  بيانات 
الفن�ن التخطيطية؛  ال�سناعي؛ ت�سميم  الت�سميم  اإلكرتونية؛  اإىل  اأو�ساط مادية  ال�ثائق من  اأو  البيانات 
اأنظمة كمبي�تر؛ برجمة  اأنظمة كمبي�تر؛ ت�سميم  البحث والتط�ير لاآخرين؛ الأبحاث التقنية؛ حتليل 

الكمبي�تر         
ال�اق�عة بالفئة: 42

 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 
بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :267410     بتاريخ 2017/1/31
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م
با�س��م: اأمازون تكن�ل�جيز، انك.

وعن�انه: 410  تريي ايف ان ، �سياتل ، وا�سنطن 98109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

واأجهزة  وم��ع��دات  ؛  للت�سجيل  املمغنطة  الدعامات  ؛  ال�س�ت  نقل  اأج��ه��زة  ؛  )م�سجلة(  حا�س�ب  برجميات 
احل�ا�سب ملعاجلة البيانات ؛ و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ؛ و�سائط تخزين بيانات ب�سرية ؛ اأجهزة 
تعليم  اأجهزة  ؛  بيانات(  معدات معاجلة   ( ما�سحات  ؛  بيات(  )معدات معاجلة  قارئات   ؛  البيانات  معاجلة 
– ب�سرية( ؛ قارئات �سيفرات  اأقرا�ص مدجمة ) �سمعية  �سمعية وب�سرية ؛ م�ستقبات �سمعية وب�سرية ؛ 
الأعمدة ؛ من�س�رات اإلكرتونية ) قابلة للتفريغ(؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع ؛ اأجهزة اإر�سال اإ�سارات 
واملاحة  العل�م  فى  امل�ستعملة  والأدوات  الأجهزة  ب�سري(؛  ) وحدات عر�ص  اإلكرتونية  اأقام  ؛  اإلكرتونية 
وم�سح الأرا�سى والكهرباء والت�س�ير ال�سم�سي والت�س�ير ال�سينمائي وعلم الب�سريات ؛ بطاقات مغناطي�سية 
م�سفرة ؛ بطاقات ال��دارات املتكاملة )بطاقات زكية( ؛ بطاقات زكية ) بطا قات ال��دارات املتكاملة(؛ اجهزة 
ت�سجيل ون�سخ وا�ستن�ساخ ال�س�ت اأوال�س�ر – الدعامات املمغنطة للت�سجيل والأ�سط�انات الف�ت�غرافية – 

الأجهزة الآلية للبيع واللآت امليكانيكية التي تدور بقطعة نقدية – م�سجات النقد واللآت احلا�سبة.  
ال�اق�عة بالفئة: 9

 )capital letters( الكبرية  الاتينية  بالأحرف   AMAZON PRIME الكلمات   : العامة  و�سف 
بالل�نني الأبي�ص والأ�س�د 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267623     بتاريخ :  2017/2/2
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: حممد حمب�ب عامل عبد العزيز 
وعن�انه: �ص ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سعر ؛ م�ستح�سرات  التجميل ؛ غ�س�ل  ال�ساب�ن ؛ م�ستح�سرات  ؛  العطرية  الزي�ت  ؛  البخ�ر  ؛  العط�ر 
معاجني  ؛  والك�سط  البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م���اد  من  وغريها  التبيي�ص 

الأ�سنان. 
ال�اق�عة بالفئة:3

و�سف العامة : الكلمات ليلة عربية وحتتها Arabian Night  بالأحرف العربية والاتينية بالل�نني 
الأبي�ص والأ�س�د

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 265992     بتاريخ :  2017/1/4
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: ا�سام ي��سف �سعيد ي��سف ن�سر اهلل 
وعن�انه:مكتب 402، ملك عبد اهلل ي��سف ، ديرة ، دبي ؛ المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
مق�سات �سعر اللحى؛ علب ماكينات احلاقة؛ اأدوات؛ مكاوي �سعر؛ اأدوات جتعيد الرم��ص؛ ماقط لتجعيد 
ال�سعر؛ قرا�سات الب�سرة امليتة؛ ماقط الب�سرة امليتة؛ اأدوات كهربائية وغري كهربائية لزالة ال�سعر؛ ما�ص 
اأظافر  الرم��ص؛ مبارد )ع��دد(؛ ملمعات  نق�ص؛ مق�ساب  اب��ر  ي��دوي��ة(؛ مثاقب؛  ع��دد  )اأج���زاء من  ال��زَج��اج 
اأو غري كهربائية(؛ مكاوي نار؛ مكاوي )غري كهربائية( للماب�ص ؛ مق�سات �سعر لاإ�ستعمال  )كهربائية 
ال�سخ�سي )كهربائية اأو غري كهربائية(؛ اأدوات يدوية غري كهربائية لتجعيد ال�سعر؛ ماقط لإزالة ال�سعر؛ 
عدد يدوية تدار باليد؛ اأطقم العناية باأظافر اليدين؛ اأطقم كهربائية للعناية باأظافر اليدين؛ اأدوات تلميع 
الأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية(؛ مقلمات اأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية(؛ مبارد اأظافر؛ مبارد 
كهربائية لاأظافر؛ مبارد اإبرية؛ م�سلكات اخلي�ط يف الإبر؛ اأطقم العناية باأظافر القدمني؛ اأجهزة ثقب 
اأم�ساط )عدد يدوية(؛ مبارد خ�سب )عدد  الأزن؛ �سكاكني للتقليم؛ مق�سات للتقليم؛ مقرا�سات للتقليم؛ 
حاقة  مكنيات  لاأم�ا�ص؛  جلدية  م�ساحز  احلاقة؛  كينات  ما  علب  احلاقة؛  ماكينات  �سفرات  يدوية(؛ 
اأواين  مق�سات؛  يدوية(؛  )ع��دد  جم��زات  ق�ص؛  �سفرات  احلاقة؛  اأدوات  علب  كهربائية؛  غري  اأو  كهربائية 

ف�سية )�سكاكني و�س�ك وماعق(. ال�اق�عة بالفئة: 8
و�سف العامة : لكلمة MLAY بالأحرف الاتينية بنمط خط مميز

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :266696     بتاريخ 2017/1/19
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�سم:  اور�سني ه�لدنغ�ص انك.
وعن�انه: اجايك رود، اجلتيك ايلند، ماج�رو، مار�سال اياندز م ه� 96960

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات مت�ين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لا�ستهاك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  ال�جبات اخلفيفة  واملقاهي وحمات  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل. 
ال�اقعة بالفئة: 43

 KOUZINA & GRILL حتتها  م�ستقل  �سطر  يف   MYTHOS الكلمة   : ال��ع��ام��ة  و���س��ف 
بالأحرف الاتينية بطرقة كتابة مميزة

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 266695     بتاريخ 2017/1/19
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�سم:  اور�سني ه�لدنغ�ص انك.
وعن�انه: اجايك رود، اجلتيك ايلند، ماج�رو، مار�سال اياندز م ه� 96960

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات مت�ين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لا�ستهاك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  ال�جبات اخلفيفة  واملقاهي وحمات  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل. 
ال�اقعة بالفئة: 43

و�سف العامة : الكلمة NOLA  حتتها الكلمات EATERY & SOCIAL HOUSE وف�قها 
خط افقي يف منت�سفة ر�سم لقبعة واخلط ينتهي بزخرفية هند�سية كما يف ال�سكل. حتت الكلمات ذات اخلط 

 EST 2014 الأفقي ويف و�سطه مكت�ب
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267040     بتاريخ 2017/1/24
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�سم:  برو ف�رت�سن اند�سترييال، ك�. ليمتد
وعن�انه: 14-37 �سيهت�ت�س�، تان�سان يل، تام�س�ي دي�سرتيكت، ني� تايبيه �سيتي، 251، تاي�ان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
�سدمات  واقيات  لل�سيارات؛  �سدمات  واقيات  مركبات؛  هياكل  �سيارات؛  �سيارات؛  هياكل  اإ�سعاف؛  �سيارات 
ل��ل��م��رك��ب��ات؛ ح��اف��ات؛ع��رب��ات ك��ب��ل��ي��ة؛ اأغ��ط��ي��ة خل���زان���ات ال��ب��ن��زي��ن )غ����از( ل��ل��م��رك��ب��ات؛ ع���ارب���ات؛ دراج����ات 
�ساحنات؛  العجات؛  ملحاور  اأغطية  للمركبات؛  اأغطية  املركبات؛  ملكائن  اأغطية  كهربائية؛  ه�ائي؛مركبات 
للمركبات  اله�ئية؛ حمركات  للدراجات  الربية؛ حمركات  للمركبات  دراج��ات بخارية؛ حمركات كهربائية 
ال��ربي��ة؛ واق��ي��ات وح��ل؛ ج����رارات؛ ع��رب��ات لنقل احل��ق��ائ��ب؛ �ساحنات مغلقة )م��رك��ب��ات(؛ واق��ي��ات �سدمات 
للمركبات؛ مركبات كهربائية؛ اأغطية خلزانات البنزين؛ مركبات للنقل الربي اأو اجل�ي اأو املائي اأو ب�ا�سطة 

ال�سكك احلديدية؛ عربات.
ال�اقعة بالفئة: 12

و�سف العامة : الكلمات PRO FORTUNE INDUSTRY بالأحرف الاتينية ، على ي�سارها 
ر�سم هند�سي من خط عري�ص راأ�سي بالل�ن الأزرق تقطعه ثاث خط�ط رمادية ور�سم هند�سي بي�ساوي 

منحني بالل�نني الأ�سفر وال�س�د، كما يف ال�سكل اعاه
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267153     بتاريخ 2017/1/26
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: �سن�ستار ك�.، ليمتد
وعن�انه:    151 ب�جن�س�-دايرو )جاج�ا-دونغ 22845(، �سي�-غ�، ان�سي�ن، جمه�رية ك�ريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الربية(؛مكينات خياطة؛ ماكينات  للمركبات  كان منها  املكنية؛ حمركات ومكائن )عدا ما  املكنات واللآت 
تطريز )اآلت ل�سناعة الن�سيج(؛ ان�سان اآيل )اآلة(؛ حمركات بخاف امل�ستعمل منها للمركبات الربي؛ اآلت 

قطع.    
ال�اق�عة بالفئة: 7

و�سف العامة : الكلمة SunStar  بالأحرف الاتينية بنمط خط مميز.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 267154     بتاريخ 2017/1/26
تاريخ اإيداع الأول�ية:  /  /  200م

با�س��م: �سن�ستار ك�.، ليمتد
وعن�انه: 151 ب�جن�س�-دايرو )جاج�ا-دونغ 22845(، �سي�-غ�، ان�سي�ن، جمه�رية ك�ريا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الربية(؛مكينات خياطة؛ ماكينات  للمركبات  كان منها  املكنية؛ حمركات ومكائن )عدا ما  املكنات واللآت 
تطريز )اآلت ل�سناعة الن�سيج(؛ ان�سان اآيل )اآلة(؛ حمركات بخاف امل�ستعمل منها للمركبات الربي؛ اآلت 

قطع. 
ال�اق�عة بالفئة: 7

و�سف العامة : الأحرف SWF  بالأحرف الاتينية بنمط خط مميز.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم ال�كيل / را�سم حممد اأب� النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العامة التجارية: 

امل�دعة بالرق�م:  95992
باإ�س������م:  �ص. تك�سا�ص فايف بي تي اأي ليمتد

وعن�ان����ه: 9 تيما�سيك ب�ليفارد، 15-01 �سنتيك تاور ت�، 038989 �سنغاف�رة  
وامل�سجلة حتت رقم: 93436               بتاريخ: 2009/02/23  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  املفع�ل  نافذة  احلماية  و�ستظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/06/13 

وفقاً  �سن�ات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويج�ز  هذا 
القان�ن الإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�س��ص عليها  لاأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العامات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  يونيو 2017 العدد 12044
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عربي ودويل
بوكو حرام تتبنى هجومًا ب�صمال �صرق نيجرييا 

•• مايدوجوري-رويرتز:

اأعلنت جماعة ب�ك� حرام النيجريية املت�سددة م�س�ؤوليتها عن الهج�م الذي وقع يف 
مدينة مايدوج�ري ب�سمال الباد ليل الأربعاء املا�سي واأ�سفر عن �سق�ط ما ل يقل 
عن 14 قتيا . ووقع هذا الهج�م بعد �ستة اأ�سهر من اإعان الرئي�ص النيجريي 
حممد بخاري اإن ب�ك� حرام ُهزمت تقنيا يف حملة للجي�ص دفعت متمردين كثريين 
للج�ء اإىل غابة �سامبي�سا النائية قرب احلدود مع الكامريون. ومايدوج�ري هي 
عا�سمة ولية ب�رن� وحم�ر معركة م�ستمرة منذ ثمانية اأع�ام �سد ب�ك� حرام التي 
حتاول اإقامة خافة اإ�سامية يف �سمال �سرق الباد. وقال �س�ت �سخ�ص يف �سريط 
م�س�ر بثته ب�ك� حرام ي�م ال�سبت قتلنا من ا�ستطعنا وظفرنا بغنائم احلرب التي 
نعر�سها الآن مظهرا مقاتلي اجلماعة و�سط اأك�ام من الذخرية واإمدادات اأخرى. 

الق�ساء علينا. وقال م�س�ؤول  باأنه مت  اأح�سن حال على عك�ص الدع��اءات  ونحن يف 
مايدوج�ري  �س�احي  هاجم�ا  ح���رام  ب���ك���  مقاتلي  اإن  اخلمي�ص  ي���م  بال�سرطة 
امل�س�ر  ال�سريط  واأظهر   . انتحاريني  مهاجمني  وع��دة  للطائرات  م�سادة  مبدافع 
مقاتلني من ب�ك� حرام على ما يبدو وهم يتحرك�ن عرب الغابة ببنادق ومركبات 
اأمنية  ت�ساريح  يحمل�ن  وه���  لهم  م�ساهد  اإىل  بالإ�سافة  ثقيلة  اأ�سلحة  تعل�ها 
اأب�  اأن��ه  يبدو  اأي�سا رجا  ال�سريط  وعر�ص  اأخ��رى.  نيجريية  ع�سكرية  واإم���دادات 
بكر �سيكاو زعيم اأحد فرعني لب�ك� حرام وه� يقف اأمام مقاتلني ومركبات تعل�ها 
اأ�سلحة ويتحدث باللغة العربية على الرغم من اإعان اجلي�ص النيجريي مرارا اأنه 
قتله. وُقتل اأكرث من 20 األف �سخ�ص يف حملة ب�ك� حرام لإقامة خافة اإ�سامية 
وفجرت  �سخ�ص  ملي�ن   2.7 ت�سريد  احلملة يف  وت�سببت  ت�ساد.  يف ح��ص بحرية 

واحدة من اأكرب حالت الط�ارئ الإن�سانية يف العامل.

جل�صة ا�صتماع لوزير العدل االأمريكي ب�صاأن رو�صيا
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يديل وزير العدل الأمريكي جيف �سي�سنز ب�سهادته غدا الثاثاء اأمام جلنة ال�ستخبارات يف جمل�ص ال�سي�خ التي �ست�ستج�به ح�ل لقاءاته 
و�سي�سنز الذي كان ع�س�ا يف جمل�ص ال�سي�خ ط�ال �سن�ات قبل ان يعينه الرئي�ص  مع م�س�ؤولني رو�ص خال احلملة النتخابية عام 2016. 
المريكي دونالد ترامب يف من�سب وزير العدل، اعلن ال�سبت يف ر�سالة عن قراره الدلء ب�سهادته م�سريا اىل ت�سريحات املدير ال�سابق ملكتب 
التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( ال�سابق جيم�ص ك�مي الذي حتدث امام اللجنة نف�سها اخلمي�ص. وقال �سي�سنز يف �س�ء التقارير املتعلقة 
بال�سهادة الأخرية التي ادىل بها ك�مي امام جلنة ال�ستخبارات يف جمل�ص ال�سي�خ، من الهم ان ت�سنح يل فر�سة التحدث عن هذه الق�سايا. 
وا�ساف ان هذه اللجنة هي ان�سب منرب ملثل هذه الق�سايا بينما جتري حتقيقا وميكنها احل�س�ل على معل�مات �سرية ودقيقة . وكان يفرت�ص 
ان يديل �سي�سنز باإفادته امام جلنة ت�زيع امليزانية يف جمل�ص ال�سي�خ ب�ساأن ق�سايا مرتبطة بامل�ازنة. لكن بعدما �سرح عدد من اأع�ساء جمل�ص 

ال�سي�خ انهم ين�ون ا�ستج�ابه يف اطار عاقات حمتملة له مع م�س�ؤولني رو�ص، قرر الدلء باإفادته امام جلنة ال�ستخبارات.
وكان وزير العدل جيف �سي�سنز املقرب من ترامب تنحى يف اآذار مار�ص 2017 عن التحقيق ح�ل التدخات الرو�سية يف حملة النتخابات 

الرئا�سية للعام 2016، بعد ان اعرتف بانه التقى ال�سفري الرو�سي مرتني العام املا�سي.

احلك�مة  اأن  اىل  ذل���ك  وي���ع����د     
ا�ستبعاد  ومّت  الأر����س���ي���ة،  ه����ّي����اأت 
تغ�سب  التي  احل�سا�سة  امل�ا�سيع 
ان  اي منذ  البداية  الق�ميني من 
اأغ�سط�ص  يف  الم���رباط����ر  اأع����رب 
ع���ن خم���اوف���ه ب�����س��اأن ق���درت���ه على 
بنف�ص  مهامه  اأداء  يف  ال���س��ت��م��رار 

الق�ة واليقاع.
اليابانيني يجهل�ن  العديد من     
اكيهيت�  ولكن  والتفا�سيل،  العدد 
يقل  ل  املا�سية مب��ا  ال�سنة  يف  ق��ام 
من  ب������دء  م���ه���م���ة،   1700 ع�����ن 
الت�قيع على اأك�ام ال�ثائق املر�سلة 
م����ن ط������رف احل����ك�����م����ة، و����س����ل 
م�����رورا  ل���ل���خ���ارج،  ال�����زي�����ارات  اىل 
با�ستقبال روؤ�ساء الدول وال�سفراء، 
واللتزامات الدينية والت�سريفية، 
اليابان  اأن��ح��اء  جميع  يف  والتنقل 
مل�ا�ساة الفقراء اأو �سحايا الك�ارث 

الطبيعية.
ع�سر  دام  م��ت��ل��ف��ز  خ���ط���اب  ع���رب     
متّكن  املا�سي،  اأغ�سط�ص  يف  دقائق 
العمر  ال��ب��ال��غ م���ن  الم����رباط�����ر، 
جمرى  ت��غ��ي��ري  م����ن  ع����ام����ا،   83
ال���ت���اري���خ، يف وق����ت ق��ي��ا���س��ي. فقد 
اأو�ست جلنة �سكلها رئي�ص ال�زراء، 
�سخ�سيات  تتكّ�ن من  اأبي،  �سينزو 
م���ال��ي��ة ل���ه، اأو����س���ت ب�����س��رع��ة مبا 
دون  يف�سله  احلك�مة  رئي�ص  ك��ان 
خا�ص  ق���ان����ن  ع��ل��ن��ا:  ي��ق���ل��ه  اأن 
ال�ا�سع  والنقا�ص  اجل��دل  لتفادي 
املنظم  ال���ق���ان����ن  اإ�����س����اح  ح������ل 
كان  نقا�ص  الإم��رباط���ري،  للبيت 
ب�ساأن  ال�س�ؤال  ط��رح  اىل  �سُيف�سي 
ن���ظ���ام اخل���اف���ة، وب���ال���ت���ايل طرح 
التي  تلك  للغ�سب،  املثرية  امل�سالة 

تتعلق ب��س�ل املراأة اإىل العر�ص.

يف خانة املقد�س
الت�سديد  من  املعار�سة  تتمكن  مل 
ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ب��ال��ق��در الذي 
كانت تريده، لأن ذلك كان �سي�ؤخر 

يتزوجن  ع��ن��دم��ا  الإم���رباط����ري���ة 
من عامة ال�سعب، فانه من املت�قع 
الم����ري  ال���ع���ه���د  ويل  ي���خ���ل���ف  ان 
ناروهيت� والده يف م�عد �سيقرره 
رئ��ي�����ص ال�������زراء ال����ذي ع��ل��ي��ه اأول 
البيت  جمل�ص  راأي  على  احل�س�ل 
الم��رباط���ري، وه��ي هيئة يت�ىل 
اأ�سخا�ص،  ع�سرة  وت�سم  رئا�ستها، 
واأعلى  املجل�سني،  رئي�سي  بينهم 
ق�ساة املحكمة العليا، ومدير وكالة 
وع�س�ين  الم���رباط����ري،  البيت 

من العائلة المرباط�رية.
   ح��ي��ن��ه��ا، ي��دخ��ل ال���ي���اب���ان حقبة 
جديدة. لقد �سميت حقبة اكيهيت� 
يتم  ال�سام. ومل  ا�ستكمال  هي�سي 
�ستليها،  التي  احلقبة  ت�سمية  بعد 
�ساقة  مهمة  ف��ان  ب��ذل��ك،  وللقيام 
�ستنطلق تتمثل يف انه على اخلرباء 
الذين �سيت�ل�ن املهمة التاأكد، من 
اأن��ه ل ي�جد  اخ��رى،  اأ�سياء  �سمن 
ذاتها  الت�سمية  يحمل  ع�سر  ا�سم 
ن��ط��ق��ا اأو ك��ت��اب��ة، ول��ي�����ص ف��ق��ط يف 
اليابان وامنا اأي�سا يف دول اآ�سي�ية 

اأخرى.

التفاين ج�شدا وروحا
من  ج�����زء  ي��ع��ت��ق��د  ك���م���ا  واإذا،     
ال�����س��ح��اف��ة، ت���ن���ازل اك��ي��ه��ي��ت��� عن 
ال�سلطة دون اختيار التاريخ بنف�سه 
�سيك�ن   ،2019 يناير   1 يف  فاإنه 
قد مر ثاث�ن عاما على العر�ص. 
ع�سرها،  ط��ب��ع��ت  ع���ق����د  ث���اث���ة 
لأن����ه، ح��ت��ى وان ك���ان ك��ت���م��ا، فاإن 
اأغ�سط�ص،  يف  اأ���س��ار  كما  اكيهيت�، 
ق��د ف��ّك��ر ح��ق��ي��ق��ة، وم���ار����ص بتفان 
الدور الذي ي�كله   ، ج�سدا وروحا 
دور   ،1947 ع����ام  د����س���ت����ر  ال���ي���ه 
ال�سعب، حتى  الدولة ووح��دة  رمز 
الأ�سا�سية  ال�ثيقة  حت��دد  مل  وان 

م�سم�نه.
بالكامل  م���ار����ص  م���ن  اأول  وه�����    
ه���ذه ال���ظ��ي��ف��ة، ف��رغ��م ان وال���ده 
رمزا  ر�سميا  اأي�سا  كان  هريوهيت� 
و1989،   1947 ب���ني  ل��ل�����س��ع��ب 
حكمه  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ف����ان 
ات�سمت   )1946-1925(
الع�سكرية،  ال����ن����زع����ة  ب�������س���ع����د 
ينته  واحل��رب، ومل  والإمربيالية، 
م�س�ؤوليته،  ح�����ل  ب��ع��د  ال��ن��ق��ا���ص 
كرئي�ص للدولة، عن القرارات التي 
اتخذتها احلك�مة اليابانية املحبة 

للحرب يف ذاك العهد.
مطلقا  اك��ي��ه��ي��ت���  ي��ت��ع��ر���ص  مل     
ل���ان���ت���ق���ادات، وع���اق���ة الح����رتام 
ار�ساءها  ا���س��ت��ط��اع  ال��ت��ي  امل��ت��ب��ادل 
فيها  �ساهمت  وال��ت��ي  ال�سعب  م��ع 
مي�سيك�  امل��ت��م��ي��زة  الإم����رباط�����رة 
فقط  لي�ص  فر�سة  ال��ي���م  متنحه 
الإعداد لنتقال �سل�ص، ولكن اأي�سا 
نف�سه  ه�  عانه  ما  عائلته  جتنيب 
ب�سكل م�ؤمل عام 1989: املرا�سم 
الط�يلة يف احلداد  الربوت�ك�لية 
اإمرباط�ر ل  التي يفر�سها رحيل 

يزال يف من�سبه.

املناق�سات على ح�ساب المرباط�ر، 
يف حني اأن ما مي�ص اكيهيت� يتنزل 
يف خ���ان���ة امل���ق���د����ص، خ�����س������س��ا ان 
ه��ذا الأخ���ري حت�سل مب��ه��ارة على 

القان�ن الد�ست�ري.
  ويف انتظار مناق�سة م�ساألة و�س�ل 
الن�ساء اأم ل للعر�ص، اأو على الأقل 
ب��ن��ات ال�سرة  اق�����س��اء  ب��ن��د  ال���غ���اء 

وحري�سة على عدم تعطيل املبادرة 
حتى ل ينفرها امل�اطن�ن، واكتفت 
ي�سمن  الربملان  من  ق��رار  مبجرد 
اأن املناق�سات ب�ساأن ق�اعد اخلافة 

تعاطف ال�سعب جتاهه.  فل� اخذت 
احلك�مة مت�سعا اأط�ل من ال�قت 
ل�اجهت خماطر هب�ط �سعبيتها، 
وك����ان����ت امل���ع���ار����س���ة اأي�������س���ا ح����ذرة 

التي  امل�سكلة  هي  العر�ص،  اعتاء 
يف  ن��اأم��ل  ك��ن��ا  اإذا  معاجلتها  ي��ج��ب 
الإمرباط�ري،  ال��ن��ظ��ام  ا���س��ت��م��رار 
ي��ق���ل ���س���ت��ا ك��ي��م���را، اخل��ب��ري يف 

�س�ف ُتطرح يف وقت لحق.
اأو  الب�����ق�����اء  ح������ل  ال���ن���ق���ا����ص  اإن   
مراجعة ما يجري به العمل حاليا 
من اأنه يحق فقط لاأبناء الذك�ر 

ع�سر دقائق كانت كافية لتغيري جمرى التاريخ اليابت ي�ستعد حلقبة جديدة

 متكن االمرباطور البالغ من العمر 83 عاما 
من تغيري جمرى التاريخ يف وقت قيا�صي

موعد التنازل عن العر�س وخالفة ويل العهد 
االمري ناروهيتو يقررهما رئي�س الوزراء

المرباط�رة مي�سيك� �ساهمت يف �سعبية المرباط�ر

ويل العهد ناروهيت� ي�ستعد خلافة والده بالزواج من م�اطن عادي فقدت المرية ماك� لقبها المرباط�ري

�سينزو ابي مرر قرار التنازل وميلك قرار حتديد م�عده

 تاأجيل النقا�س حول االبقاء اأو مراجعة م�شالة اعتالء االأبناء الذكور فقط العر�س
 مل يتم بعد ت�شمية احلقبة اجلديدة التي يجب اال ت�شبه �شابقاتها نطقا اأو كتابة

االمرباطور اكيهيتو ميكنه التنازل عن العر�س

اليابان ي�صتعد حلقبة جديدة باإم�صاء االأمري ناروهيتو
اكيهيتو اأول امرباطور ميار�س بالكامل وظيفته كرمز للدولة ووحدة ال�شعب

امل�شالة  ت��ع��د  مل  االآن  م��ن     
�شنوات:  اأو  اأ�شهر  م�شالة  �شوى 
اكيهيتو،  الياباين  االمرباطور 
منذ  العر�س  على  يجل�س  الذي 
28 عاما ون�شف العام، �شيتخلى 
عن لقبه يف غ�شون ثالث �شنوات 
كحد اأق�شى. فقد مت الت�شويت 
ال�شيوخ  جمل�س  يف  باالإجماع 
على القانون اال�شتثنائي الذي 
عر�س  ع��ن  التخلي  ل��ه  يجيز 
االأكرب  ابنه  ل�شالح  االقحوان 
ذات  اجتاز  ان  بعد  ناروهيتو، 
النواب  القانون اختبار جمل�س 

دون �شعوبة.

ني�صيمورا  كارين   - الفجر   ••
بوبيه - ترجمة خرية ال�صيباين

ا�صرتاليا تبنى اأول �صجن لعزل املت�صددين 
بالإرهاب داخل �سبكة �سج�ن ني� �ساوث ويلز .

اإ�ساميني  من  م�ستلهمة  منفردة  هجمات  من  �سل�سلة  ا�سرتاليا  و�سهدت 
ال�سرطة  لأ�ساليب  مراجعة  اإىل  دف��ع  مم��ا  الأخ���رية  الآون���ة  يف  مت�سددين 

و�سلطات ال�ليات وال�سلطات الحتادية.
وقالت برييجيكليان اإننا حك�مة ل ندع �سيئا لل�سدفة �سنتاأكد من م�ا�سلة 

مكثف .
الثاث  ال�سن�ات  دولر على مدى  ملي�ن   47 �سنقدم  لل�سحفيني  وقالت 
من  الذين  ال�سجناء  ه���ؤلء  لعزل  الإ�سافية  ال��ق��درة  لدينا  لتك�ن  املقبلة 

املرجح اأن يحاول�ا ن�سر التطرف عرب �سبكة ال�سج�ن .
تتعلق  جل��رائ��م  م�سج�ن�ن  �سخ�سا   33 ه��ن��اك  اإن  احل��ك���م��ة  ب��ي��ان  وق���ال 

•• �صيدين-رويرتز:

قالت جادي�ص برييجيكليان رئي�سة وزراء ولية ني� �ساوث ويلز ال�سرتالية 
ام�ص اإن ا�سرتاليا �ستبني اأول �سجن يهدف اإىل عزل املت�سددين ومنع انت�سار 
الأفكار املتطرفة عرب �سبكة ال�سج�ن يف اإطار اجله�د الرامية اإىل الق�ساء 

على الإرهاب.
واأ�سافت برييجيكليان اإن هذه ال�حدة �ستك�ن داخل �سجن عليه اإجراءات 
اأمن م�سددة وتت�سع لأربعة وخم�سني نزيا �سيتم عزلهم ومراقبتهم ب�سكل 

اتخاذ اأ�سد امل�اقف فيما يتعلق بتقلي�ص الن�ساط الإرهابي والق�ساء عليه .
واأ�سار رئي�ص ال�زراء ال�سرتايل مالك�مل ترنب�ل الأ�سب�ع املا�سي اإىل حملة 
الإفراج  على  حظر  فر�ص  ذل��ك  يف  مبا  امل�سروط  الإف���راج  ق�انني  لتعديل 
اأعقاب  بالت�سدد يف  التي لها �سلة  العنيفة  امل�سروط عن مرتكبي اجلرائم 

ح�سار دام اأعلن تنظيم داع�ص م�س�ؤوليته عنه ي�م الثنني.
كان مفرجا عنه  ،ال��ذي  يعق�ب خريي  امل�سلح  بالر�سا�ص  ال�سرطة  وقتلت 
ب�سروط ، يف مدينة ملب�رن بعد اأن قتل رجا يف مبنى �سكني واحتجز امراأة 

رهينة لعدة �ساعات.



االثنني   12   يونيو    2017  م   -   العـدد  12044  
Monday  12   June   2017  -  Issue No   1204416
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 يف  الق�سية  رقم  2017/337  جتاري جزئي 

دع�ة اىل املرف�عة �سده �سركة اجك� لان�ساءات العامة 
نعلمكم باأنه مت حتديد جل�سة اخلربة يف الق�سية املرف�عة �سدكم 
من �سما كجرات لرتكيب الباط والرخام وحددنا جل�سة اخلربة 
واملعاينة ي�م الثنني 2017/6/12 ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف م�قع 
امل�سروع بني اجل�سرين والذي يت�جب عليكم ح�س�رها م�سطحبني 

معكم ال�ثائق التي تخ�ص الدع�ى.   
  هاتف اخلبري 
050-792169

اإعــــــالن اإجتمـــــــاع خبـــــــرة 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
يف الدعوى رقم 2016/1930 جتاري جزئي - ابوظبي

ال��ع��ام��ة - )جمه�ل  ل��ل��م��ق��اولت  م��ا���ص  اك�����ا  ���س��رك��ة  ع��ل��ي��ه��ا الوىل /  امل���دع���ي  اىل 
ال���ه����ي���ة( ح��ي��ث ان امل���دع���ي / اح���م���د ح�����س��ن ي������س��ف اح���م���د احل��������س���ن���ي   ق���د اقام 
م   2017/6/19 امل�افق  الثنني  ي�م  املنتدب  اخلبري  وح��دد  اأع��اه  املذك�رة   الدع�ى 
يف متام ال�ساعة التا�سعة �سباحا  م�عدا لجتماع اخلربة الهند�سية رقم )1(  وذلك 
 - باأب�ظبي  ال�سرعية  باملحكمة  اخل���رباء  ب���ادارة  الكائنة  الجتماعات  غرفة  مبقر 
او ب�ا�سطة وكيل  اأم��ام اخلبري �سخ�سيا  الطابق الول،  لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر 
�سيق�م  تخلفك  حالة  ويف   ، امل�ستندات  من  و�س�ر  دفاعك  مذكرة  واإح�سار  معتمد 

اخلبري مببا�سرة مهامة املكلف بها طبقا للقان�ن املخ�ل له. 
مهند�س/ عماد حممد احمد ابو اخلري - اخلبري الهند�شي املنتدب 

اإعالن بالن�سر 
اإعالن للح�سور امام اخلربة 

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
انذار عديل بالن�سر

 رقم   2017/1/3671    
املنذر : عاء �سامي كاظم ال بريج ، عراقي اجلن�سية 

العن�ان : دبي - اجلمريا الثانية - �سارع الثنية - فيا رقم 2 - متحرك 0508082222 
ب�كالة املحامي/م�سلم املحرمي  - العن�ان :اب�ظبي - �سارع حمدان - بناية برج الظبي - الطابق الثالث - 

مكتب )301( ت :026222557 - متحرك : 050415514 
املنذر اليه : �سركة ج�هرة ال�سرقية للتجارة العامة - �ص ذ م م ، وميثلها مديرها/ حممد بن عبداهلل بن 
ابراهيم ال�س�يلم ، �سع�دي اجلن�سية ، وعن�انها : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع املكت�م رقة البطني بازا - 
قطعة رقم )124-226( عقار اأمنه غامن عبداهلل الفا�سي - مكتب رقم )1005( ت : 042555674 - متحرك 

: 0505721243 - 0557119000 - �ص ب : 184350
امل�ؤرخ  الدوحة  بنك  على  امل�سح�ب   )243766( رق��م  ال�سيك  قيمة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
2016/11/14م مببلغ اجمايل وقدره )367.000( درهم )ثاثمائة و�سبعة و�ست�ن الف درهم( ، وذلك خال 
الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�سطر  �س�ف  وال   ، الن���ذار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  اي��ام  خم�سة  اق�ساه  مهلة 
القان�نية �سده مبا فيها اقامة الدع�ى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�س�م 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
يف الدعوى رقم 2016/163  بيع عقار مرهون 

م��س�ع الق�سية :  طلب اذن بيع عقار مره�ن عبارة عن قطعة الر�ص رقم 4331- رقم البلدية 
امل�ساحة 7751.95 قدم مربع - 720.18  ال�سبا -  ام��ارة دبي - منطقة ندا  الكائنة يف   8475-600

مرت مربع   
طالب العان : طالب التنفيذ : بنك اب�ظبي التجاري - �ص م ع  

املطل�ب اعانه : املنفذ �سدهما : 1- جاني�ص كه�رانا بلديب راج كه�رانا )ال�سم طبقا ملا ه� وارد 
بالقامة( جاني�ص ك�رانا )ال�سم طبقا ملا ه� وارد مبلكية العقار( 2- �سارو ك�رانا جاني�ص كه�رانا   
- جمه�ل حمل القامة.  م��س�ع الإعان : - نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�سة وهي 
عبارة عن ار�ص مبنطقة : ند ال�سبا - رقم الر�ص : 4331-امل�ساحة : 7.751.95 قدم مربع ، مببلغ 

املطالب به )4.249.530.15( درهم ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خ�رفكان  : ال�سيد/ 
حممد ب�سري عبدالرحمن علي - اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري ملحمة ال�سباب ، ن�ساط 
الرخ�سة ملحمة ، بيع اللح�م املربدة وامل�ست�ردة فقط ، واملرخ�ص من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خ�رفكان رخ�سة مهنية رقم 241425 ال�سادر بتاريخ  1991/6/4 يف 
دائرة التنمية القت�سادية بخ�رفكان  اىل ال�سيد/عبد اهلل ب�سري عبدالرحمن علي ، 
اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خ�رفكان 
�سيق�م بالت�سديق على ت�قيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذك�ر بعد انق�ساء ا�سب�عني 

من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

فقدت �سهادات ا�سهم �سادرة عن �شركة ابوظبي لبناء ال�شفن 
)�سركة م�ساهمة عامة(  لل�سيد/ 

 يرجى ممن يعرث عليها الت�سال على الهاتف 
رقم )0508117000(

    فقدان �سهادات ا�سهم

   اال�شماء 
جمعه �سعيد جمعة الكعبي 

�سعيد جمعه �سعيد جمعه الكعبي
عبداهلل جمعه �سعيد جمعه الكعبي 

حمد جمعه �سعيد جمعه الكعبي 
احمد جمعه �سعيد جمعه الكعبي  
حممد جمعه �سعيد جمعه الكعبي  

رقم ال�شهادة   
8498
8519 
8520
8521
8522
8523

عدد اال�شهم   
 312
302
302
302
302
302

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة 

ا�سم ال�سركة : كمفورت �شو - �س ذ م م  
م�س�ؤولية  ذات   : القان�ين  ال�سكل   - بردبي   - وايف  44 ملك مركز  رقم  العن�ان :حمل 
حمدودة  رقم الرخ�سة : 228804  رقم القيد بال�سجل التجاري : 40510 مب�جب هذا 
التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائرة  تعلن 
بتاريخ 2017/5/3   اأع��اه، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي  املذك�رة  ال�سركة  باإنحال 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/3  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
املعني  بيه كي اف - ت�شارترد اكاونتنت�س - فرع  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة 
دبي - العن�ان : مكتب رقم )1801( ملك �سديقي واولده لا�ستثمار - بردبي /املركز 
التجاري 2 -  هاتف  3888900-04 فاك�ص : 3552070-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : �شركة جي دبليو جي للكمبيوتر - ذ م م 
العن�ان : حمل رقم 7 ملك ورثة احمد عبداهلل عبا�ص - بردبي - ال�س�ق الكبري   ال�سكل 
القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة: 683518  رقم القيد بال�سجل التجاري: 
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1109897
اأع��اه، وذلك مب�جب قرار حماكم  املذك�رة  ال�سركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل 
دبي بتاريخ 2016/10/18  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2016/10/18  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  ايه & ام االن�شاري 
العن�ان :  مكتب رقم 710  ملك جمم�عة �سلطان لا�ستثمار -  لتدقيق احل�شابات 
ب�ر �سعيد   هاتف  5515605-04 فاك�ص: 5515606-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/بيه كي اف - ت�شارترد اكاونتنت�س - فرع دبي 
العن�ان : مكتب رقم )1801( ملك �سديقي واولده لا�ستثمار - بردبي /املركز التجاري 
2 -  هاتف  3888900-04 فاك�ص : 3552070-04  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاه لت�سفية كمفورت 
�شو - �س ذ م م   وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/5/3 وامل�ثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذك�ر اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خال 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ايه & ام االن�شاري لتدقيق احل�شابات 
هاتف   �سعيد    ب���ر   - لا�ستثمار  �سلطان  جمم�عة  ملك    710 رق��م  مكتب    : ال��ع��ن���ان 
5515605-04 فاك�ص: 5515606-04   مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاه لت�سفية �شركة جي دبليو جي 
بتاريخ 2016/10/18  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مب�جب  م   م  ذ  للكمبيوتر - 
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2016/10/18   وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العن�ان املذك�ر اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/2677   م�ستعجل  ال�سارقة 

اىل املدعى عليه : حممد عبداهلل املا - اإمارات اجلن�سية 
حيث ان املدعي : منى بنت فليح اجلادر العنزي - �سع�دي اجلن�سية  

فيها  وتطالب   ، املحكمة  هذه  لدى  اعاه  رقمها  املذك�ر  الدع�ى  عليك  اقامت  قد 
بندب خبري هند�سي تك�ن مهمته القيام باملهمة ال�ادرة بائحة الدع�ى ، بال�سافة 

للر�س�م وامل�ساريف 
لذلك يقت�سي ح�س�رك امام هذه املحكمة )دائرة الأم�ر امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من �سباح ي�م 2017/6/18 وذلك لاجابة على الدع�ى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر او عدم ار�سال وكيل عنكم يف ال�قت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدع�ى يف غيابكم. 
   قلم الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/3684   
املنذر : �سامل �سعيد �سامل النقبي )اإماراتي اجلن�سية( 

ب�كالة املحامي/ احمد ح�سن املازمي  
 املنذر اليها : 1- فاينان�سال �س�فت وير ديفيل�مبنت ان�ستيتي�ت منطقة حرة  - ذ م م  ،

2- حممد �سامي �ساكر  )امريكي اجلن�سية( 
ينذر املنذر املخطر اليهما ب�ج�ب �سداد قيمة ال�سيك البالغ قيمته 240.000 درهم 
للمخطر وذلك خال خم�سة ايام من تاريخه ، وال �س�ف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ 
الجراءات القان�نية بحقكم وعلى م�س�ؤوليتكم ونفقكتكم ، حمتفظني بكافة حق�ق 

املخطرة من اي ن�ع كانت. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3693   

املنذر : اأحمد عبدالرحيم احمد العطار - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : مطعم �ساوكينغ اأورينت - فرع )جمه�ل حمل القامة( 

مب�جب هذا النذار  ينبه املنذر - املنذر اليه وينذره ويكلفه ب�سرورة اخاء 
ال�حدات ارقام 15 ، 16 ، 17 ،18 الكائنة مبركز العطار للت�س�ق وت�سليمها 
الراهن  الن��ذار  تاريخ  �سهرا على  اكتمال مدة 12  "املالك" بعد  املنذر  اىل 
خالية من ال�س�اغل وال�سخا�ص والأم�ال وذلك لا�ستعمال ال�سخ�سي مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر الخرى ب�جه عام. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3690   

املنذر  : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه :  �سال�ن �سكيب للرجال )فرع(  - )جمه�ل حمل القامة(

مب�جب هذا النذار - ينذر املنذر - املنذر اليه وبناء عليه ويكلفه ب�سرورة ال�فاء 
ب�اقع  تاأخريية  قان�نية  ف�ائد  من  عليه  يرتتب  وما  دره��م   )100.000( مببلغ 
12% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ هذا النذار 
حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القان�نية حيال الزامكم بدفع املبلغ مع 
يتكبده  وما  ا�سرار  وتع�ي�سات عما حلقه من  ف�ائد  ذلك من  ما يرتتب على 

من ر�س�م.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3692   

املنذر  : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : ال�سحي خلدمات النرتنت - �ص ذ م م   - )جمه�ل حمل القامة(

مب�جب هذا النذار - ينذر املنذر - املنذر اليه وبناء عليه ويكلفه ب�سرورة ال�فاء 
مببلغ )92.400( درهم وما يرتتب عليه من ف�ائد قان�نية تاأخريية ب�اقع %12 
�سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ هذا النذار حتى 
ل ي�سطر املنذر لتخاذ الج��راءات القان�نية حيال الزامكم بدفع املبلغ مع ما 
يرتتب على ذلك من ف�ائد وتع�ي�سات عما حلقه من ا�سرار وما يتكبده من 

ر�س�م.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3691   

املنذر  : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : مركز اأر�ص امل�ساج للتدليك وال�سرتخاء  - )جمه�ل حمل القامة(  
مب�جب هذا النذار - ينذر املنذر - املنذر اليه وبناء عليه ويكلفه ب�سرورة ال�فاء 
ب�اقع  تاأخريية  قان�نية  ف�ائد  من  عليه  يرتتب  وما  دره��م   )194.040( مببلغ 
12% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خال �سبعة ايام من تاريخ هذا النذار 
حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القان�نية حيال الزامكم بدفع املبلغ مع 
يتكبده  وما  ا�سرار  وتع�ي�سات عما حلقه من  ف�ائد  ذلك من  ما يرتتب على 

من ر�س�م.  
  الكاتب العدل

العدد 12044 بتاريخ 2017/6/12   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    
                        اىل املدعي عليه/ �س�ء املدينة لعمال النق�ص والزخرفة 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/6/18   ال�ساعة 8.30 

باحل�س�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات 
ايام على القل. بال�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف  للمحكمة قبل اجلل�سة بثاث 
ويف حال تخلفكم �س�ف ي�سدر احلكم مبثابة احل�س�ري وامرت املحكمة بتق�سري 

مدة الإعان.    
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2655/2017/13 
 2656/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
كمال حممد تاج ال�سام 

ر�س�ان �سيخ عبدالقادر �سيخ 

مبلغ املطالبة
4413 درهم + تذكرة الع�دة 
4230 درهم + تذكرة الع�دة

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1161  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - �سركة انتجريتد با�ستيك�ص للتغليف - �ص ذ م م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
/ خالد ح�سن حممد ا�سماعيل مبا ان املدعي / خالد ح�سن حممد ا�سماعيل  قد اقام الدع�ى املذك�رة 
اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/5/29 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
باجلدول  ال��دور  �ساحب  املخت�ص  احل�سابي  اخلبري  بندب  امل��س�ع  يف  الف�سل  وقبل  احل�س�ري  مبثابة 
يقدمه اخل�س�م  ان  ع�سى  وم��ا  فيها  املقدمة  وامل�ستندات   الدع�ى  ملف  على  الط��اع  وتك�ن مهمته   -
واللكرتونية  الورقية  واملرا�سات  املنتظمة  واللكرتونية  ال�رقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجات  وكذا 
ون وجدت لبيان ما اذا كان هناك معامات جتارية قد متت بني طريف الدع�ى من عدمه ويف احلالة 
الدع�ى  التي  ربطت طريف  املعامات  ن�ع   - الدع�ى  ال�اقع بني طريف  : - عاقة  الت��ي  بيان  الوىل 
و�سندها و�سببها وما ترتب عليها. وحددت مبلغ �سبعة الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات 
اخلبري واتعابه الزمت املدعية ب�سدادها خلزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�سة ي�م الثنني  امل�افق 

Ch1.C.13 2017/6/12  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2932 جتاري جزئي

م  جمه�ل  م  ذ  ���ص   - ال����رق  ل��ت��ج��ارة  انرتنا�سي�نال  مي�نيخ  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك���م  اىل 
املنعقدة بتاريخ  2017/3/12  يف  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
بان  عليها  املدعي  بالزام   : احلي�ي  لل�ق�د  ل�تاه  ل�سالح/  اع��اه  امل��ذك���رة  الدع�ى 
ت�ؤدي للمدعية مبلغ �ستني الف ومائة وثاثة دراهم واثنني وثمانني فل�سا والفائدة 
وحتى   2016/10/23 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
ال�سيخ  ال�سم�  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��ان �سدر  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2515  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- اي�ستنت�ص منطقة حرة - ذ م م  جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سايل ادوار ب� ج�ده وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي   
للمدعية  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام  الدع�ى وم��س�عها  عليك  اأق��ام  قد 
مبلغ وقدره 285508 درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة 
وامل�سروفات  بالر�س�م  عليها  املدعي  وال���زام   ، التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء  امل�افق 2017/6/21 ال�ساعة 
اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  لذا    Ch1.A.2  : بالقاعة  8.30 �ص 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2013/201  ا�ستئناف عقاري   
ان  الدالتي  جمه�ل حمل القامة مبا  املدخل/ 1-رام��ا  اىلاخل�سم 
امل�ستاأنف /�سركة ايرث ديفل�برز ذ م م وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب 
 : رقم  بالدع�ى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  علي  اآل  الناخي 
ي�م  جل�سه  لها  وح��ددت   2013/3/19 بتاريخ  كلي  عقاري   2010/277
رقم  بالقاعة  10.30  �سباحا   ال�ساعة  امل�افق 2017/6/21   الرب��ع��اء  
ويف  قان�نيا  ميثلكم  من  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/48  ا�ستئناف تظلم مدين 

اأوك���ى جمه�ل حمل  ازو�س�ك�  دونالد  1-م��اك  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /ادم�ن بدري رزق وميثله : حكمت حمم�د 
فيا�ص   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم : 2016/129 
الربعاء   ي���م  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/11/28 بتاريخ  م��دين  تظلم 
 ch1.B.7 بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساء   امل�افق 2017/6/14  
تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�س�ركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2031  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ن�ر الندي ل�سيانة املباين - �ص ذ م م   جمه�ل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ هاين جمال حممد ربيع عبداحل�سيب   
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )8130( درهم اىل طالب 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س���م  دره���م   900 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12044 بتاريخ 2017/6/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3389   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- كريت�رز انرتنا�سي�نال ترينكي بروجيكت�ص - �ص ذ م م
2- غام واري�ص قادر حممد عبدالقادر  جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية  ان طالب التنفيذ/قي�ص �سانت�س�  قد 
املذك�رة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36230( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حرب �صوريا م�صتمرة...بال رابح وال خا�صر
•• وا�صنطن-وكاالت:

ال��درا���س��ات الأمنية يف جامعة  ب��ارز ل��دى مركز  ب��ي��ار، زميل  ب���ل  ح��ذر 
بروكينغز، من  ال�سيا�سة اخلارجية لدى معهد  وباحث يف  ت��اون،  ج���رج 
اأنه بعد �ست �سن�ات من حرب اأهلية معقدة ومتعددة الأطراف يف �س�ريا، 

تراجعت فر�ص بقاء ذلك البلد م�حداً. 
مدع�ماً  الأ���س��د،  نظام  اأن  اإىل  اإنرت�ست  نا�س�نال  جملة  يف  بيار  ولفت 
بعدة حلفاء، جنا من �سق�ط بدا و�سيكاً قبل عامني، ولكنه لن ي�ستطيع 
اأط���راف  ال��ت��ي ت�سيطر عليها ع���دة  ال�����س���ري��ة  ا���س��ت��ع��ادة ك��ام��ل الأرا����س���ي 
معار�سة، وذلك بالرغم من تاأكيدات اأطلقها الرئي�ص ب�سار الأ�سد يف هذا 
ال�سياق. و�سارت �س�ريا خارطة متن�عة حيث ي�سيطر فيها النظام على 

فيما  اأك��رب مدنها،  فيه  بال�سكان، مبا  املكتظ  �س�ريا  الغربي من  اجل��زء 
تهيمن جمم�عات معار�سة خمتلفة على بقية اأرا�سيها. 

ال�س�ري، دوراً  اأهم حليف للنظام  وبح�سب بيار، تلعب م�سالح رو�سيا، 
رئي�سياً يف هذا املاأزق. فقد جنحت رو�سيا، وبثمن مقب�ل بالن�سبة لها، يف 
حتقيق اأهدافها يف اإنقاذ النظام ال�حيد امل�ايل لها يف ال�سرق الأو�سط، 
ويف حماية قاعدتها البحرية وت�اجدها اجل�ي يف ذلك البلد، والتاأكيد 
اأنها ما زال��ت لعباً يح�سب لها ح�ساب يف ذلك اجل��زء من العامل.  على 
لي�ص من �سالح  ول��ذا  املكا�سب.  تلك  ومل��سك� م�سلحة يف احلفاظ على 
رو�سيا ال�سعي لل�سيطرة على كامل �س�ريا، واإحلاق الهزمية مبا تبقى من 
اأثماناً  اأفغان�ستان يف الثمانينات، وه� ما يكلفها  املعار�سة، كما فعلت يف 

لن يقبلها الرو�ص. 

الآخر  اخل��ارج��ي  ال��داع��م  لإي���ران،  اإن  الباحث  ويق�ل  م�سابهة  ح�سابات 
لاأ�سد، ح�سابات م�سابهة.

� ال�س�ري، مل يكن ي�ماً عاقة ودي��ة، بل بداأ كرد   فالتحالف الإي��راين 
بزعامة �سدام  العراق  البعث يف  نظام  امل�سرتك،  على عدوانية عدوهما 
ح�سني. وا�ستمرت م�سلحة اإيران يف الحتفاظ مب�قع لها يف هذا اجلزء 
من امل�سرق متجاوزة نظام �سدام.، لكن كما ه� احلال مع رو�سيا، �سرتتفع 
كلف امل�سي قدماً يف حماربة املعار�سة ال�س�رية، ولن تك�ن مقب�لة اأي�ساً 

بالن�سبة لاإيرانيني.
اأط��راف جذابة يف  املنظ�ر الأمريكي، لي�ست هناك، بح�سب بيار،  ومن 
يف  معار�سة  ليربالية  دميقراطية  حركة  اأي��ة  ت��ربز  ومل  ال�سراع.  ذل��ك 
�س�ريا. كما اأن فكرة �سياع الفر�سة لتط�ير معار�سة مقب�لة لي�ست اإل 

افرتا�ساً تاريخياً، ذلك اأن التاريخ ي�سهد على اأن اليد الط�يل يف حروب 
اأهلية وح�سية، كانت دائماً ملن متتع بال�ستعداد للقتل ل لاعتدال. 

وي�سري بيار اإىل اأن التعنت الذي ي�سبب ب�ستمرار احلرب، ومنع الت��سل 
اإىل حل عرب التفاو�ص، لي�ص مق�س�راً على جانب واحد منه. ومن اخلطاأ 
العتقاد اأن مفتاح احلل يتحقق عرب ال�سغط على النظام ب�ا�سطة امل�سي 
يف معاقبته. فقد اأدى الت�سلب والتعنت بني اأو�ساط اجلماعات املعار�سة 

الداخلية ملزيد من التعنت من جانب النظام. 
اأن تركز على ما بعد طرد  ال�سيا�سة الأمريكية يجب  اأن  الباحث  ويرى 
عن  تنتج  قد  التي  الف��سى  من  احل��د  على  والعمل  ال��رق��ة،  من  داع�ص 
فراغ يحدثه فرار التنظيم، بهدف حماية املدنيني واإعادة حتريك قن�ات 

ديبل�ما�سية مت�فرة للت��سل اإىل حل يعيد ال�سام اإىل �س�ريا. 

 يف خطابه امل�جه ل�زير اخلارجية 
الربملان،  املنبثقة عن  احلك�مة  يف 
اأن جلنته رفعت  ال��داي��ري،  حممد 
والكيانات  الأ����س���م���اء  م���ن  ع������دداً 
لعر�سها على الدول، التي اأ�سدرت 
البيان اخلليجي امل�سري لإ�سافتها 
لفتاً  كاإرهابيني،  امل�سنفني  �سمن 
�ستخ�سع  الليبية  القائمة  اأن  اإىل 

لتحديث دوري.
وال�سركات  الكيانات  ب��ني  وم��ن      
الليبية املرتبطة بقيادات تنظيمات 
اإره��اب��ي��ة وال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���ص اأن 
يف  عربية  ع��ق���ب��ات  �سدها  ت�سدر 
���س��رك��ة الأجنحة  وق���ت لح���ق ه��ي 
ل����ل����ط����ريان ال����ت����ي مي���ل���ك���ه���ا اأم�����ري 
ع��ب��د احلكيم  امل��ق��ات��ل��ة  اجل���م���اع���ة 

بلحاج.
اأورده م�قع  تقرير مف�سل     ويف 
ب����اب���ة اف��ري��ق��ي��ا الخ���ب���اري���ة، فان 
ال�سركة التي انطلقت يف العمل عام 
امل�سري  و���س��ام  ويديرها   ،2015
ابن عم عبد احلكيم باحلاج وذراعه 
م��ط��ار معيتيقة  م��ن  تتخذ  امل���ايل، 
الذي  طرابل�ص  الليبية  بالعا�سمة 
املتطرفة  امللي�سيات  عليه  ت�سيطر 

مركزاً لأعمالها.
ال�سحيفة  ت���ق���ري���ر  يف  وج������اء     
اأ�س�ص  ب��ل��ح��اج  ان  الل���ك���رتون���ي���ة، 
قطر  دول��ة  م��ع  بال�سراكة  �سركته 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��اإق��را���س��ه ع��ن طريق 

اأبرز  اأح��د  وه�  ليبيا،  القطرية يف 
املقاتلة  الليبية  اجلماعة  ق��ي��ادات 
الفرتات  م���ن  ف���رتة  يف  واأم���ريه���ا 
و�سارك  تاريخها،  الأ�سد دم�ية يف 

يف احلرب يف اأفغان�ستان.
املقاتلة  ال��ل��ي��ب��ي��ة  واجل���م���اع���ة      
تاأ�س�ست يف ليبيا يف عقد الت�سعينات 
م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي، وه���ي تنظيم 
بعد  ليبية  عنا�سر  اأ�س�سته  ارهابي 
اأفغان�ستان.  يف  القتال  ع�دتها من 
يف  بلحاج  احلكيم  عبد  اعتقال  مت 
عن   2004 ف��رباي��ر  يف  م��ال��ي��زي��ا 
والهجرة  اجل����ازات  مكتب  طريق 
الأمريكية،  املخابرات  من  بتدخل 
للتحقيق  بانك�ك  اإىل  ترحيله  ثم 
املخابرات  وك���ال���ة  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��ه 
ليبيا  اإىل  ترحيله  ثم  الأمريكية، 
حيث   ،2004 م��ار���ص   8 ب��ت��اري��خ 
ل�ست  �سليم  اأب�����  ���س��ج��ن  يف  ���س��ج��ن 
�سن�ات، قبل اأن يفرج عنه يف مار�ص 

.2010
   وتعد اجلماعة الإ�سامية املقاتلة 
الق�ة الرئي�سية او الذراع الع�سكري 
حيث  بليبيا،  امل�سلمني  ل��اإخ���ان 
حت��ظ��ى امل��ق��ات��ل��ة ب��دع��م ك��ب��ري من 
ح�����زب ال���ع���دال���ة وال���ب���ن���اء ال������ذراع 
ال�سيا�سي لاإخ�ان امل�سلمني بليبيا 
ي���رتاأ����س���ه حم��م��د ����س����ان وال����ذي 
حمد  م��ع  وثيقة  ع��اق��ات  تربطه 
بن جا�سم، كما املقاتلة اأ�س�ست حزباً 
�سيا�سيا تراأ�سه عبد احلكيم بلحاج 
�سارك  ال�طن،  حتت م�سمي حزب 

من خاله يف احل�ار ال�سيا�سي.

 750 مبلغ  طرابل�ص  يف  �سفريها 
التي  ال�سركة  لإن�ساء  ي���رو  ملي�ن 
تعمل يف ليبيا وخارجها، م�ستفيدًة 
اإ�سامية  جمم�عات  �سيطرة  من 
معيتيقة  م���ط���ار  ع��ل��ى  م��ت��ط��رف��ة 
وم�����س��ت��ف��ي��دة م���ن و����س����ل حك�مة 
فجر ليبيا اإىل ال�سلطة يف 2014 
الطريان  تراخي�ص  منحت  والتي 
لل�سركة بعد اأن امتنعت احلك�مات 

ال�سابقة عن ذلك.
   وح�سب التقرير، يبدو اأن بلحاج 

واإطالة  العنف  بت�سعيد  �ساهم  ما 
الليبية واإزهاق املزيد  عمر الأزمة 
ب��ني ه����ؤلء عبد  م��ن الأرواح، م��ن 
كافة  تلقى  ال���ذي  ب��ل��ح��اج  احل��ك��ي��م 
اأ�سكال الدعم القطري يف ال�سن�ات 

املا�سية.

راعي امل�شالح القطرية
ب���اب��ة افريقيا  ت��ق��ري��ر  ���س��دد       و 
ع��ب��د احلكيم  ان  ع��ل��ى  الإخ���ب���اري���ة 
للم�سالح  راٍع  باأنه  ي��سف  بلحاج 

ر�سالة بريد اإلكرتوين من اخلادم 
والآلف من  )ال�سريفر(  الداخلي 
الرتكية  للحك�مة  املرفقة  امللفات 
احلاكم،  والتنمية  العدالة  وح��زب 
م�س�ؤول  تلقاها  مرا�سلة  بينها  من 
ع��ب��د احل��ك��ي��م بلحاج،  م���ن  ت��رك��ي 
الع�سكري  املجل�ص  رئي�ص  ب�سفته 

بطرابل�ص.
   واأب��دى بلحاج يف مرا�سلته التي 
مر�سلة  ر����س���ال���ة  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����ي 
ب��ال��ربي��د الإل����ك����رتوين رغ��ب��ت��ه يف 

الذي غنم الكثري من الأم�ال من 
م�ؤ�س�سات الدولة الليبية يف اأعقاب 
 2011 يف  ط���راب���ل�������ص  ����س���ق����ط 
و�سيطرت جمم�عته امل�سلحة على 
العا�سمة، قد ا�ستثمر جزًء منها يف 

ال�سركة اجلديدة.

تركيا على اخلط
   وكان م�قع ويكيليك�ص قد ك�سف 
من  دف��ع��ة  اأول   ،2016 ي�لي�  يف 
األ����ف   300 ي���ق���رب م����ن  ب����ني م����ا 

واأ�سار  الع�سكري.  امل�س�ؤول  ب�سفته 
نقل  م���ن  اأن�����ه مت��ك��ن  اإىل  ب��ل��ح��اج 
مب�ساعدة  ل��ي��ب��ي��ا  خ����ارج  الأم��������ال 

�سركة حملية ليبية.
وم�سر  ال�����س��ع���دي��ة  اأن  ي���ذك���ر     
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  والإم��������������ارات 
وال��ب��ح��ري��ن، اأدرج�����ت اأ���س��م��اء 59 
و12 كياناً مرتبطني بقطر  ف��رداً 
يف ق�ائم الإرهاب املحظ�رة لديها، 
ليبيني  اأ���س��خ��ا���ص   5 ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
امل�سب�هة،  الأدوار  اأ���س��ح��اب  م���ن 

حت�يل ح�سته من مال مت العث�ر 
ح�ساب  اإىل  العزيزية  باب  يف  عليه 
الرتكية  احل��ك���م��ة  اأع�����س��اء  اأح����د 
عم�لة  نظري  ه��ن��اك،  لا�ستثمار 
ين�ي  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  يف   25%
الر�سالة  يف  وج������اء  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا. 
 2013 اأغ�سط�ص   24 يف  امل�ؤرخة 
ال��ي��ه ه�  امل�����س��ار  املبلغ  اإج��م��ايل  اأن 
يف  وح�����س��ت��ه  دولر،  م��ل��ي���ن   75
دولر،  م���ل���ي����ن   15 ه����ي  امل���ب���ل���غ 
بلحاج  ب��ا���س��م  م���ق��ع��ة  وال��ر���س��ال��ة 

�شركة للطريان حتلق باأجنحة م�شتعارة:

�صراكة بني االإرهابي بلحاج وقطر باأموال الدولة الليبية...!
تعد اجلماعة االإ�شالمية املقاتلة الذراع الع�شكري لالإخوان امل�شلمني بليبيا
يو�صف بلحاج باأنه راٍع للم�صالح القطرية يف ليبيا واأمري اجلماعة الليبية املقاتلة 

ال�سام القذايف.
ي�سار اإىل اأن كتيبة اأب�بكر ال�سديق، 
اأع��ل��ن��ت ال�����س��ب��ت الإف�����راج ع��ن �سيف 
تطبيًقا  ال���ق���دايف  م��ع��م��ر  الإ�����س����ام 
ل��ق��ان���ن ال��ع��ف��� ال���ع���ام ال�����س��ادر من 
ملرا�سات  وتنفيذا  ال��ن���اب  جمل�ص 
امل�ؤقتة  ب��احل��ك���م��ة  ال���ع���دل  وزي�����ر 
ب�سرورة الإفراج عن �سيف الإ�سام 

القذايف واإخاء �سبيله.
�سيف  الزائدي حمامي  وق��ال خالد 
ال��ق��ذايف يف ت�سريح  الإ���س��ام معمر 
خا�ص لب�ابة اأفريقيا الإخبارية، اإن 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  جنل 
اأ�سبح حراً طليقا مب�جب  القذايف، 
ق��ان���ن ال��ع��ف��� ال�����س��ادر م��ن جمل�ص 
ذات  م�����ؤك����دا يف  ال���ل���ي���ب���ي،  ال����ن�����اب 

يت�اجد  ال���س��ام  �سيف  اأن  ال�سياق 
باإحدى  الزنتان  حاليا خارج مدينة 
املدن الليبية ملمار�سة دوره من اأجل 

اإنقاذ الباد دون حتديد مكانه.
ات�ساله  يف  الليبي  املحامي  واأو���س��ح 
ال����ه����ات����ف����ي م�����ع ب������اب�����ة اأف���ري���ق���ي���ا 
الإخبارية، اأن �سيف الإ�سام ي�ستمد 
يف  ال��ك��ب��رية  �سعبيته  م��ن  ���س��رع��ي��ت��ه 
من  ي�ستمدها  ول  الليبي،  ال�����س��ارع 
التي  الأخرى  الأج�سام  اخلارج مثل 
ال�سن�ات  طيلة  ليبيا  على  تعاقبت 
حد  ع��ل��ى   2011 ع��ق��ب  امل��ا���س��ي��ة 

ق�له.
اأن �سيف  اإىل  ال��زائ��دي  واأ���س��ار خالد 
والتقدير  الإ�سام يحمل الح��رتام 

اإىل كل الدول العربية. 

امل�ؤ�س�سة  رئ��ي�����ص  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
للحك�مة  التابعة  للنفط  ال�طنية 
اإن��ه من حق  املغربي،  ناجى  امل�قتة، 
�سيف الإ�سام معمر القذايف الع�دة 
للحياة ال�سيا�سية طاملا مل يت�رط يف 

اأي اأعمال عنف اأو اإرهاب.
واأكد املغربي، خال ح�ار تلفزي�ين 
اأي  اأن  ten امل�سرية،  على ف�سائية 
ع�دة لنجل القذايف لل�سيا�سة لبد اأن 
اأي  تك�ن م�سروطة بعدم ت�رطه يف 
اأكد  اإره��اب. يف حني  اأو  اأعمال عنف 
اأحمد  الليبي  با�سم اجلي�ص  الناطق 
للجي�ص  ت��ع��ل��ي��ق  اول  يف  امل�����س��م��اري 
القذايف  الإ�سام  �سيف  مغادرة  على 
م��دي��ن��ة ال��زن��ت��ان، ان���ه ي��ح��ق ل�سيف 
الطبيعية  حياته  ممار�سة  الإ���س��ام 

وذلك  وبكل حرية،  امل��ج��الت  كل  يف 
يف اإ�سارة للن�ساط ال�سيا�سي، يف حال 
مل تكن عليه اأي مطالبات خا�سة اأو 

جنائية من اأي م�اطن ليبي.
وقال اإن �سيف ال�سام م�اطن ليبي 
ا�ستفاد من قان�ن العف� العام الذي 
اأقره جمل�ص الن�اب و ه� الآن خارج 

مقر العتقال ال�سابق يف الزنتان.
واأو�سح امل�سماري اأن كل من ه� غري 
او  جنائية  او  مالية  بجرائم  متهم 
ت�سر ب��ال��ب��اد ي��ع��د ���س���اء ك���ان من 
اأو غ��ريه��م، وتنطبق  ال��ن��ظ��ام  رم����ز 
ف��ه��� م�سم�ل  امل��ع��اي��ري  ه����ذه  ع��ل��ي��ه 
ب��ق��رار ال��ع��ف��� ال�����س��ادر ع��ن جمل�ص 
اجلي�ص  م����ن  وب��ت�����س��ج��ي��ع  ال����ن�����اب 

الليبي.

•• الفجر – ليبيا - خا�ص

خ������رج م����ئ����ات امل�����اط����ن����ني يف ع���دد 
يف  ال�سبت،  ليلة  الليبية  امل���دن  م��ن 
م�������س���ريات اح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ع��د اإط����اق 
ال��ق��ذايف من  ���س��راح �سيف الإ����س���ام 

�سجنه مبدينة الزنتان.
الخبارية  اف��ري��ق��ي��ا  ب���اب��ة  واأك�����دت 
ن�سطاء  ن�سرها  ف��ي��دي���  م��ق��اط��ع  اأن 
الت�ا�سل  مب���اق��ع  ح�ساباتهم  على 
الجتماعي اأظهرت احتفالت ليلية 
و�سبها  غ����ات  م����دن  م���ن  مل����اط���ن���ني 
واجلفرة  ال�ساطئ  وب��راك  واأوب���اري 
يحمل�ن  ول����ي����د  وب����ن����ي  وال����ك����ف����رة 
الأع�����ام اخل�����س��راء ولف���ت���ات تعرب 
�سيف  ���س��راح  ب��اإط��اق  ع��ن فرحتهم 

جلنة  اق��رتح��ت     
ال����دف����اع واالأم������ن 
مبجل�س  ال���ق���وم���ي 
ال����ن����واب ال��ل��ي��ب��ي 
ق��ائ��م��ة اإ���ش��اف��ي��ة 
ت�شم  ل�����الإره�����اب، 
�شخ�شًا   75 اأ�شماء 
و9 كيانات ارتبطت 
بدولة  ب�شخ�شيات 
بهدف  وذل��ك  قطر، 
قائمة  اإىل  �شمها 
اخلليجي.  ال��ب��ي��ان 
واأكد رئي�س اللجنة، 

طالل امليهوب،
بلحاج رجل قطر وزعيم اجلماعة ال�سامية املقاتلةالجنحة الليبية �سراكة ارهابية قطرية

امل�سماري ي�ؤكد وي��سحاطاق �سراح جنل القذايف

•• الفجر – ليبيا - خا�ص

قامت قطر باإقرا�شه عن طريق �شفريها يف طرابل�س مبلغ 750 مليون يورو الإن�شاء ال�شركة 
حّول ح�شته من مال عرث عليه يف باب العزيزية اإىل ح�شاب ع�شو يف احلكومة الرتكية لال�شتثمار هناك

اجلي�س الليبي يعلن موقفه:

اأي دور ل�صيف االإ�صالم القذايف بعد اإطالق �صراحه...! 
حتالف املحافظني الربيطانيني وحزب ايرلندي يثري قلق دبلن

•• لندن-اأ ف ب:

اتفاق حك�مي بني حزب املحافظني بزعامة  اثار م�سروع 
ترييزا ماي واحلزب الدمي�قراطي ال�حدوي اليرلندي 
ال�سمايل، الحد قلق دبلن التي تخ�سى ان ي�ؤثر ذلك على 

عملية ال�سام يف ايرلندا.
كيني  اي��ن��دا  اي��رل��ن��دا  وزراء  رئي�ص  با�سم  متحدث  وق���ال 
ات�����س��ال هاتفي م��ع م���اي، املنهكة  ان الخ���ري ع��رب خ��ال 
م�سروع  ازاء  قلقه  ع��ن  اخلمي�ص،  النتخابية  بهزميتها 
جدا  امل��ح��اف��ظ  واحل���زب  املحافظني  ح��زب  ب��ني  التحالف 
�سيرتك  ال��ذي  كيني  وح��ذر  لربيك�ست.  امل�ؤيد  اليرلندي 
مكانه خللفه ال�سب�ع املقبل، من انه ل ينبغي ان ي�ؤثر اي 
 1998 انهى يف  ال��ذي  العظيمة  اتفاق اجلمعة  امر على 

ثاثني عاما من اعمال العنف يف ايرلندا ال�سمالية.
يف  املطلقة  اغلبيته  م��ق��ع��دا(   318( م���اي  ح���زب  وخ�����س��ر 
اليرلندي  احل���زب  ن����اب  رهينة  وب���ات  اخلمي�ص  اق���رتاع 
ال��ع�����س��رة ل��ي��ح�����س��ل ع��ل��ى الغ��ل��ب��ي��ة )326 م���ق���ع���دا( يف 
املحافظني  ح��زب  بني  التحالف  م�سروع  ويثري  ال��ربمل��ان. 
ال�سمايل  اليرلندي  ال���ح��دوي  الدمي�قراطي  واحل��زب 
املحافظة  امل�اقف  ب�سبب  النتقادات خ�س��سا  الكثري من 
اجتماعيا للحزب اليرلندي املعار�ص بق�ة لزواج املثليني 
والجها�ص. ولكن اي�سا لن مثل هذا التفاق مي�ص من 
املنطقة  ال�سمالية  ايرلندا  الربيطانية يف  حياد احلك�مة 
ال��ت��ي ت�����س��ه��د ت����ت���را ���س��دي��دا ب��ع��د 20 ع��ام��ا م���ن انتهاء 

ال�سطرابات فيها.
ال�سمايل  اليرلندي  رئي�سة احلزب  ف��سرت  ارلني  وقالت 
للت��سل  املقبل  ال�سب�ع  �ستت�ا�سل  املفاو�سات  ان  الح��د 
اىل اتفاق ، م��سحة انه من املقرر ان تلتقي ماي الثاثاء 

يف لندن.
تتعر�ص  التي  م��اي  م�ساكل  اىل  دبلن  حتفظات  وا�سيفت 
ال�سابق ج�رج اوزب�رن  املال  ل�سغط �سديد. واعترب وزير 
انها احرتقت �سيا�سيا، م�سيفا ال�س�ؤال ال�حيد الباقي ه� 

معرفة كم من ال�قت �ستم�سي يف رواق امل�ت.
ورات ال�سحافة الربيطانية الحد انه �سيك�ن من ال�سعب 
على ماي ال�ستمرار يف من�سبها لكرث من ب�سعة ا�سهر. 

ي�ستعد  ج�ن�س�ن  ب�ري�ص  ان  ت�ؤكد  تاميز  �سنداي  ان  بل 
خلافتها. غري ان وزير اخلارجية نفى ذلك وقال انه مئة 

باملئة خلف ترييزا ماي.
بريك�ست،  ظ��رف  ازاء  ال�ستقرار  اىل  باحلاجة  ومتذرعة 
كما  ال��ب��دء  على  عزمها  واك���دت  ال�ستقالة  م��اي  رف�ست 
ا�سب�عني  غ�����س���ن  يف  بريك�ست  م��ف��او���س��ات  يف  م��ق��رر  ه��� 
وذلك اثناء حمادثة هاتفية مع امل�ست�سارة الملانية انغيا 

مريكل.
و�ستمين�سرت  يف  اول  اجلديد  ال��ربمل��ان  يجتمع  والثاثاء 
ي�ني�  ح��زي��ران   19 يف  ل��دورت��ه  ر�سمي  افتتاح  حفل  قبل 

وه� التاريخ املقرر اي�سا لبدء مفاو�سات بريك�ست.
احلك�مة  مقر  ق��رب  ال�سبت  ال���س��خ��ا���ص  م��ئ��ات  وت��ظ��اه��ر 
الدمي�قراطي  احل��زب   ، املثليني  و�سد  عن�سري  هاتفني 
ي���رح���ل. وح�����س��ل��ت ع��ري�����س��ة تندد  ال�����ح����دوي ي��ج��ب ان 
مبحاولة يائ�سة و�سادمة للبقاء يف ال�سلطة على اكرث من 

ت�قيع. الف   680
ديفيد�س�ن  روث  طالبت  املحافظني  ح��زب  داخ���ل  وح��ت��ى 
ب�سمانات يف حال  ال�سكتلنديني،  املحافظني  تتزعم  التي 
الت��ف��اق م��ع احل���زب الي��رل��ن��دي ال�����س��م��ايل ب�����س��اأن حق�ق 
�سديقتها  م��ن  قريبا  �ستتزوج  وان��ه��ا  خ�س��سا  املثليني، 

اليرلندية.
وق����ال م��اي��ك��ل ف���ال����ن وزي����ر ال���دف���اع ل��ن��ك��ن وا���س��ح��ني، ل 
يدعمنا  ان  ال�حدوي  الدمي�قراطي  احل��زب  قب�ل  يعني 
يف ال��ق�����س��اي��ا الق��ت�����س��ادي��ة والم��ن��ي��ة، ان��ن��ا م��ت��ف��ق���ن مع 
يتعلق  الم��ر ل  ان  ال���زي��ر  وا���س��اف  بالكامل.  برناجمهم 
بار�ساء حتالف ر�سمي مع احلزب الدمي�قراطي ال�حدوي 
بل بابرام اتفاق ين�ص على دعمه اثناء عمليات الت�س�يت 

املهمة يف الربملان على غرار امليزانية مثا.
وملح اىل ان اململكة املتحدة ميكن ان تغري خطابها يف هذه 
اىل  الت��سل  اهمية  اىل  باخل�س��ص  م�سريا  املفاو�سات، 

اتفاق ح�ل الهجرة يقبل به اجلميع.
اجلمعة،  منا�سبهم  يف  ال�سا�سيني  وزراءه��ا  ابقت  وبعدما 
التغيريات  وم���ن  الح����د.  ج��دي��دة  بتعيينات  م���اي  ق��ام��ت 
ال��ن��ادرة تعيني دام��ي��ان غرين يف من�سب وزي��ر دول��ة اول 

يت�ىل مهمات نائب رئي�ص ال�زراء.
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اخل��ت��ام��ي  يف  مناف�سات  الإم�����ارات  ج�جيت�س�  ت�����س��در 
الأومل���ب���ي���اد  ف��ع��ال��ي��ات  اجل���ج��ي��ت�����س���،  �سمن  ب��ط���ل��ة 
ال��رم�����س��اين ل��ن��ادي ���س��ب��اط ال���ق����ات امل�����س��ل��ح��ة ، حتت 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  رع��اي��ة 
،  التي  الرئا�سة  �س�ؤون  وزي��ر   ، ال����زراء  رئي�ص جمل�ص 
اأقيمت على مدار ي�مني على ال�سالة الريا�سية  بنادي 
الدولة  اأن��دي��ة  م��ن  003 لع��ب��ا  مب�ساركة  ال�����س��ب��اط، 
والعاملية  والعربية  اخلليجية  والكادمييات  والأن��دي��ة 
.وخ�����س�����ص ال���ي����م الخ����ري مل��ن��اف�����س��ات احل�����زام  الزرق 

البنف�سجي والبني والأ�س�د للكبار والأ�ساتذة .
وت�ج  الفائزين الفريق » م » حممد هال الكعبي رئي�ص 
اللجنة املنظمة لوملبياد ال�سباط الرم�ساين ، وحممد 
�سامل الظاهري نائب رئي�ص اإحتاد اجل�جيت�س� ، وفهد 
وي��سف   ، ل��اإحت��اد  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  علي 

البل��سي مدير الإدارة الفنية يف الإحتاد .
وقدم الفريق م  حمد هال الكعبي درع تذكاري لحتاد 

اجل�جيت�س� ت�سلمه حممد �سامل الظاهري .
وت�سدر ج�جيت�س�  الإمارات   البط�لة  ب 21 ميدالية 
و2 برونز. وحلت  و5 ف�سيات  مل�نة ، منها 5 ذهبية  
اإكادميية ك�ماندو  الك�ل�مبية يف املركز الثاين بر�سيد 
9 ميداليات مل�نة منها 4 ذهبيات و2 ف�سة و3 برونز 
بر�سيد  الثالث  املركز  على  تيم  ن�غريا  دبي  وح�سل   ،
3 مدياليات منها ذهبية وف�سية وبرونزية .  وحظيت 
البط�لة بح�س�ر جماهريي مميز على مدار ي�مني ،  

مما اأ�سفى ج� من احلما�ص على املناف�سات . 
وظهر من خال البط�لة ان  الندية واملراكز يف الدولة 
قطعت �س�طا بعيدا يف جتهيز لعبيها للبط�لت ، وهذا 
الظه�ر  اىل  بال�سافة  لاإحتاد   ودع��م  اإ���س��اف��ة  يعني 
الافت لكادمييات اجل�جيت�س� يف املنطقة اخلليجية 
وال��ع��رب��ي��ة ت�����س��ه��د ت���ط����را م��ذه��ا م���ن خ���ال ت�اجد 
العربية  اململكة  اثنني من  5 اكادمييات من  اكرث من 
ال�سع�دية ، واثنني من البحرين وواحدة من الردن ، 

ونال لعبيها عدد مقدر من امليداليات املل�نة .
من  املزروعي  �سعيد  ف�ز  عن  املباريات  نتائج  واأ�سفرت 
كلغ   06 وزن  يف  الذهبية  عجمان    بامليدالية  ن���ادي 
ج�جيت�س�  من  املهريي  جمعة  ون��ال  الأزرق  ،  احل��زام 
الإمارات الف�سية ، وح�سل كارل��ص اأورينا من اكادميية 
حممد  76 ف����از  وزن  ويف   ، ك��ل���م��ب��ي��ا  م���ن  ك����م���ان���دو 
بالذهبية  ،  فالك�ن  ال�سع�دية  اكادميية  غمراوي من 
ونال اأب��س�بيان مدزيدوف من اكادميية القتال رو�سيا 
�س�يف  ارت  اكادميية  من  ه���ن��اردار  ،  بهمان  الف�سية 
57 كلغ  ف��از حمزة  ال��ربون��زي��ة ، ويف وزن  اي���ران  م��ن 

 ، بالذهبية  البحرين   يف  مما  اكادميية  من  الك�هجي 
اي��ران على  اأ���س���ري من اكادميية ارت يف  وح��از فاهيد 
اكادميية  م��ن  خمينيز  ك��ارل������ص  وح�����س��ل   ، الف�سية 
ك�ماندو  يف ك�ملبيا الربونزية ، ويف وزن 38 كلغ ت�ج 
ار�سان اأنايف من اكادميية دبي  ن�غريا تيم بالذهبية 
اك��ادمي��ي��ة فالك�ن  ، وح�سل   على ع��ب��داهلل غ��ازي م��ن 
ال�سع�دية على امليدالية الف�سية ، ونال  ح�سني �سريف 

حممدي من اكادميية ارت يف ايران الربونزية .
ارت  اك��ادمي��ي��ة  م��ن  اك��رب  ف��از علي  29 كلغم  ويف وزن 
نادي  م��ن  ليكييف  ون����ال حم��م���د   ، ب��ال��ذه��ب��ي��ة  اي����ران 
ال��ن�����س��ر ال��ف�����س��ي��ة ، وح�����س��ل ي��ا���س��ر ع��ب��دال��رح��م��ن من 
801 كلغ  وزن  ويف   ، الربونزية  امل�سارع�ن  اكادميية 
فاز مبارك الكندي من ج�جيت�س� الإم��ارات بالذهبية 
كل�مبيا  غ��اراي من ك�ماندو  األيك�ساندر  ج���ن  ون��ال   ،
كل�مبيا  ك�ماندو  من  ك��روز  ج�ين  وح�سل   ، الف�سية 

على الربونزية .
ت�ج  الزرق لا�ساتذة  57 كلغم احل��زام  ويف وزن وزن 
بالذهبية  امل�����س��ارع���ن  اك��ادمي��ي��ة  م��ن  بالفقيه  حممد 
، وحاز  الف�سية  الكربي من �ساح اجل�  زينال  ون��ال   ،
ان�ار �سييتا من اكادميية امل�سارع�ن  على الربونزية ، 
املن�س�ر ي من  1 ف��از عبداهلل  38 ال�ساتذة  ويف وزن 
نادي اجلزيرة  على الذهبية ، ونال عبداهلل الكعبي من 
، وح�سل عمر بن دوري�ص  الف�سية  فريق  �ساح اجل� 
من ج�جيت�س� المارات على الربونزية ، ويف وزن 29 
1 ت�ج ل�ي�ص ج�رادان�  كلغم احلزام الزرق  ال�ساتذة 
الفحمي جرار  ، وفاز  بالذهبية  من ك�ماندو كل�مبيا 
خ�ان  وح�����س��ل   ، بالف�سية  ح���ارب  ارت  اك��ادمي��ي��ة  م��ن 
ويف   ، الربونزية  على  كل�مبيا  ك�ماندو  على  اورب��ان��� 
ت�ج   1 ال���س��ات��ذة  البنف�سجي  احل���زام  كلغم   57 وزن 
حممد البكري من فريق مريزا بالذهبية ، فاز �ساهي 
التمريي من ج�جيت�س� الم��ارات بالف�سية ، ويف وزن 
كلغم احلزام البنف�سجي كبار فاز ول�س�ن كانغا   801
من ك�ماندو كل�مبيا بالذهبية ، وحاز ا�سام اب�روب 
من فريق مريزا على الف�سية ، ونال احمد الزعبي من 

فريق امل�سارع�ن على الربونزية .
 1 ل��ا���س��ات��ذة  البنف�سجي  احل����زام  ك��ل��غ   57 وزن  ويف 
بالذهبية  كل�مبيا   ك�ماندو  كامب��ص من  ت�ج  وليان 
، وفاز جا�سم مبارك من فريق �ساح اجل� بالف�سية  ، 
الردن على  ارت  اك��ادمي��ي��ة  م��ن  ق��ا���س��ت���  وح����از ح�����س��ام 

الربونزية .
ال��ك��ن��دي م���ن ج�جيت�س�  اأع�����رب م���ب���ارك  م���ن ج��ان��ي��ه 
عن  كلغم   801 وزن  ذهبية  على  واحل��ائ��ز  الم����ارات 
�سعادته باحل�س�ل على املركز الول يف بط�لة اوملبياد 
وانه  ق�ية  كانت  املناف�سات  ان  اىل  م�سريا   ، ال�سباط 

جنح يف تغلب على اثنني من جن�م اكادميية ك�ماندو 
وال�ستعداد  امل��درب  تعلميات  تنفيذ  بف�سل   ، الك�ملبية 
من  كامب��ص  ول��ي��ان  ق��ال  وب����دروه   . للبط�لة  اجل��ي��د 
اكادميية ك�ماندو الكل�مبية واحلائز على ذهبية وزن 
كلغ يف احلزام الزرق انه �سعيد بامل�ساركة والف�ز   57
وانه ح�سل  كانت ق�ية  املناف�سات  ان  ، م�ؤكدا  بالذهب 
العالية  امل�ست�يات  ظ��ل  يف  ب�سع�بة  الول  امل��رك��ز  على 
نائب  الظاهري  �سامل  حممد  وثمن    . املناف�سني  لدي 
رئي�ص اإحتاد اجل�جيت�س� ، رعاية  �سم� ال�سيخ من�س�ر 
وزير  ال����زراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  ال  زاي��د  ب��ن 
ال�سباط  لوملبياد  الكرمية  لرعايته  الرئا�سة  ���س���ؤون 
ينتظره جميع  ريا�سي  الرم�ساين،  مما جعله حمفل 

الريا�سيني من داخل وخارج الدولة .
على  ي��ح��ر���ص  اجل�جيت�س�  ان  على   ال��ظ��اه��ري  واأك����د 
اك���رب حم��ف��ل وجتمع  ال�سباط   اومل��ب��ي��اد  امل�����س��ارك��ة يف  
ابراز  اهمية   اىل  م�����س��رياً   ، رم�����س��ان  �سهر  يف  ري��ا���س��ي 
الريا�سية  البط�لت  قلب  يف  اجل�جيت�س�   مناف�سات 
املتميزة يف الدولة ملا و�سلته اليه اللعبة من مكانة لدي 

اجلمه�ر الإماراتي  .
اوملبياد  يف  اجل�جت�س�  م�ساركة  ان  الظاهري   واأو�سح 
ال�سباط  ت�سهد تط�را كبريا  من خال تزايد اعداد 
عام  من  الرم�سانية   البط�لة  يف  امل�ساركة  الاعبني 
اىل اخر حتى و�سل يف الن�سخة احلالية اىل 003لعب 
من 03 دولة ، م�سريا اىل ان اإقامة البط�لة يف ال�سالة 
الريا�سية الكربى يف النادي �ساهم يف اإجناح البط�لة 
وع����ن الق����ب����ال اجل���م���اه���ريي ال�����ذي ب���ات���ت حت��ظ��ي به 
التي  الكبرية  الع���داد  خ��ال  م��ن  وظهر  اجل�جيت�س� 
اجلمه�ر  ان  بالتاكيد  ق��ال:  املناف�سات  افتتاح  �سهدت 
رغ��ب��ت��ه يف م�ساهدة  ب��ج��ان��ب  امل��م��ي��ز  ال�����س��ئ  ع��ن  يبحث 
لعبي  منتخب المارات الذين حقق�ا  الجنازات  يف 
وج�د  بجانب  الخ��رية  واخلارجية   املحلية  امل�ساركات  
الدولة  خ��ارج  من  اللعبة  ابطال  من  مميزين  لعبني 
اوملبياد  ب��ه  يتمتع  وم���ا  الم������ارات  يف  ال��ل��ع��ب��ة  �سمعة   ،
ال�����س��ب��اط م��ن م��ك��ان��ة وزخ����م  ج��ع��ل��ه ي��ج��ذب جماهري 

وحمبي اجل�جيت�س� .
ووجه نائب رئي�ص الأحتاد ال�سكر اىل الفريق م  حممد 
نادي  لبط�لة  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  الكعبي  ه��ال 
ال�سباط  ، على املجه�دات الكبرية التي تبذل لإجناح 

احلدث على مدار ال�سن�ات ال� 12 املا�سية .
اإحتاد  يف  الفنية  الإدارة  مدير  البل��سي  ي��سف  ي��رى 
اجل�جي�س�،  اأن بط�لة اجل�جيت�س�يف اأوملبياد ال�سباط 
للم�ساركة  والأن���دي���ة  املنتخب  لاعبي   ج��ي��د  جتهيز 
البط�لة  ان  اىل  م�سريا   ، اخلارجية  الإ�ستحقاقات  يف 
يف  ي�سارك  ال��ذي  جيدة  للمنتخب  بروفة  الرم�سانية 

البط�لة ال�ساطئية يف تاياند.
الها�سمي  برئا�سة عبداملنعم  الحتاد  روؤية  وقال  كانت 
م�فقة يف اأن تك�ن  مناف�سات البط�لة  بدون البدلة ، 
لأن هذا الن�ع من املناف�سات مهم ويحتاج فيه لعبينا 
البط�لة  ج��اءت  وبالتايل   ، اإ�سافية  خ��ربات  لكت�ساب 
اإعداد جيد للم�ساركة يف البط�لة ال�ساطئية يف تاياند 
والتي يحتاج فيها لعبينا لتجميع نقاط لل��س�ل اىل 

البط�لة العاملية يف �سانتياغ� .  
اوملبياد  ،   ان  الحت���اد  يف  الفنية  الاإدارة  م��دي��ر  واأك���د 
وينال  اخر   اىل  ع��ام  من  النجاح  نح�  ي�سري  ال�سباط 
ويحظى   ، امل�ست�يات  جميع  على  الهتمام  من  مزيدا 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن ���س��م��� ال�����س��ي��خ م��ن�����س���ر ب���ن زايد 
�س�ؤون  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان،  اآل 
الرئا�سة.  واأعرب  البل��سي عن �سعادتهم بامل�ساركة  يف 
اأوملبياد نادي ال�سباط يف ن�سخته ال� 12  م�سريا اىل اأن 
ا�سرتاتيجية  نف�ص  امل�سلحة لديه  الق�ات  نادي �سباط 
مع  ال��ن��اج��ح��ة  ال�����س��رك��ات  خ��ل��ق  اجل�جيت�س� يف  احت���اد 

امل�ؤ�س�سات وال�سركات مبا يخدم الريا�سة يف المارات .
واأ�سار  اإىل اأن الإقبال اجلماهريي الكبري على بط�لة 
اجل�جيت�س� كان �سبباً يف بث احلما�ص يف الاعبني، ما 

كان له الأثر البالغ يف الرتقاء مب�ست�ى الأداء .
لوملبياد  املنظمة  اللجنة  اىل  بال�سكر  البل��سي  وتقدم 
 ، الكعبي  » م » حممد هال  الفريق  ال�سباط برئا�سة 
على املجه�دات املقدرة يف تنظيم احلدث وت�فري جميع 
ال�سالة  وجتهيز  اجل�جيت�س�  بط�لة  لجن��اح  املعينات 
الريا�سية وفق املعايري التي تتطلبها بط�لت الحتاد 

الرماية  خ��ت��ام بط�لة  يف حت��دي  ورام��ي��ة  رام��ي��ا   52
الي�م

ببط�لة  الرماية  نهائي   اإىل  ورام��ي��ا  52 راميا  تاأهل 
مرتا،   02 مل�سافة  ال��ي���م  يقام  ال��ذي  ال�سباط،   ن��ادي 
الرجال  م��ن  و51  ال�سيدات  م��ن  ع�سر  تتناف�ص  حيث 
البط�لة  م���ن  احل��ال��ي��ة  للن�سخة  ف��ئ��ة  ك���ل  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
الق�ات  �سباط  بنادي  كاراكال  ن��ادي  ي�ست�سيفها  التي 
الأوملبياد  يف  الدائم  ح�س�ره  بذلك  لي�ا�سل  امل�سلحة، 
الريا�سة  هذه  ن�سر  يف  املهم  دوره  بجانب  الرم�ساين، 

و�سط خمتلف قطاعات املجتمع.
وت�����س��در ك��ل م���ن  ه��ن��د امل���رزوق���ي و�سعيد ���س��امل املري 
مناف�ساته  اأقيمت  وال��ذي  االأول  اأم�ص  النهائي  ن�سف 
اإىل خروج  اأدى  مل�سافة 51 مرتا و�سهدت تناف�سا ق�يا 
و51 من الرجال من ال�سباق نح� اللقب  01 �سيدات 
هند  حمافظة  �سهدت  التي  الأخ���رية  قبل  املحطة  من 
اأي�سا  حققتها  ال��ت��ي  ال�����س��دارة  على  امل��رزوق��ي  حممد 
 69 وجمعت  01 م���رت،   مل�سافة  التمهيدي  ال���دور  يف 
با�سلمان  عمر  فاطمة  وحلت  01 رم��ي��ات،  م��ن  نقطة 

ثانية  بالر�سيد نف�سه من النقاط متقدمة من املركز 
الرابع الذي نالته يف التمهيدي، وجاءت هبة العطا�ص 
نقطة(   19( العجمي   وح�سة   نقطة(،   29( ثالثة 
رابعة، وبالر�سيد نف�سه فاطمة اأحمد خام�سة، واميان 
البل��سي   ل�را ك�ت ومرمي  �ساد�سة، فيما حلت  حممد 
و�سيماء  نقطة(  ب�)98  ال��ت���ايل  على  وث��ام��ن��ة  �سابعة 
التا�سع  املركزين  عبا�ص )88 نقطة( يف  وهبة  الكتبي 

والعا�سر.
كالعادة  ق�يا  التناف�ص  جاء  فقد  الرجال  �سعيد  وعلى 
اأق��ل عنه  51 مرتا  النقاط يف م�سافة  واإن كان معدل 
املري علي  �سامل  �سعيد  01 اأمتار، وحافظ  بقليل عن 
معدله املرتفع من القناط وح�سد )89 نقطة( لينهي 
القبي�سي  بالقمة،  وجاء علي  النهائي حمتفظا  ن�سف 
وماجد املنهايل يف املركزين الثاين والثالث وحقق كل 
مهما )69 نقطة(، ثم تاهما حميد عبد اهلل املزروعي 
�سلطان  الجم���ان  امل��ن��ه��ايل،  وخ��ال��د  البل��سي  وم��اج��د 
بر�سيد )59 نقطة(، وكينيث مان�يل وحممد مبارك  
املرر  املن�س�ري وع��ص حممد  ،�سلطان  )49 نقطة(، 
وبخيت املنهايل ودروي�ص حممد ولكل )39 نقطة(، ثم 
بخيث علي ورا�سد �سلطان يف املركزين 41 و51 ولكل 

منهما )29 نقطة(.
وي�����س��ع��ل ت���ق���ارب امل�����س��ت���ي��ات وال���ن���ق���اط ال��ع��ال��ي��ة التي 
حققها الرماة يف ن�سف النهائي، الإثارة حا�سرة بق�ة 
تكثيفا  �سهد  اأم�����ص  ي���م  اأن  خا�سة  ال��ي���م  النهائي  يف 
ال�سيدات  م�ست�ي  علي  امل�ساركني  قبل  من  للتدريبات 
للمناف�سة  قمتها  يف  ال���س��ت��ع��دادات  لتك�ن  وال���رج���ال، 

الق�ية هي ال�سعر الذي يرفعه الرماة يف ي�م اخلتام.
» اأدن�ك » يحكم قب�سته على املجم�عة الثانية

خ��ط��ف ف��ري��ق م���ؤ���س�����س��ة ال��رم��ي��ث��ي  ����س���دارة املجم�عة 
“ بثمانية  لاأ�سنان  “ي�ر  فريق  اكت�سح  بعدما  الأوىل 
اأم�������ص، �سمن  اأه�����داف م��ق��اب��ل ه����دف، م�����س��اء اأول م��ن 
ملناف�سات  املجم�عات  ب���دور  الثالثة  اجل���ل��ة  م��ب��اري��ات 
خما�سيات كرة القدم للرجال التي تقام �سمن فعاليات 
�سباط  نادي  اأوملبياد  من  والع�سرين  احلادية  الن�سخة 

الق�ات امل�سلحة يف العا�سمة اأب�ظبي.
اأك����رب نتيجة يف  ال��رم��ي��ث��ي » ث���اين  وح��ق��ق » م���ؤ���س�����س��ة 
خما�سيات كرة القدم للرجال حتى الآن بف�زه العري�ص 
الأوىل  املجم�عة  الفريق  ليت�سدر  لاأ�سنان  ي�ر  على 

بر�سيد 7 نقاط، ويخطف املركز الأول من بن حم�دة 
لل�سيارات الذي خا�ص مباراتني فقط وميلك 6 نقاط 
يف جعبته، فيما جاء �سينريز لإدارة العقارات يف املركز 
ال���ق����ات اجل�ية  ب��ع��د تغلبه ع��ل��ى  4 ن��ق��اط  ب���  ال��ث��ال��ث 
�سمن اجل�لة ذاتها بثاثة اأهداف مقابل هدف واحد، 
لتنح�سر املناف�سة على التاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي 
بني الثاثي الرميثي وبن حم�دة  و�سينريز للعقارات، 
بينما يتذيل ي�ر لاأ�سنان والق�ات اجل�ية املجم�عة يف 

املركزين الرابع واخلام�ص من دون ر�سيد.
عرو�سه  م�ا�سلة  يف  الرميثي  م�ؤ�س�سة  ف��ري��ق  وجن��ح 
الق�ية، وتاأكيد تف�قه، وعزمه على املناف�سة على لقب 
الفريق  يجد  مل  حيث  للرجال،  القدم  ك��رة  خما�سيات 
اأن  بعد  ي���ر لاأ�سنان  اأدن��ى �سع�بة يف جت��اوز مناف�سه 
�سيطر على جمريات املباراة بالكامل، وو�سل مهاجم�ه 
ب�سه�لة اإىل مرماه املناف�ص، وجاءت الأهداف الثمانية 
عن طريق كرمي اأحمد هاتريك، خالد عبد اهلل هدفني، 
اإبراهيم جمدي، حممد  �سيف،  اأحمد  وهدف لكل من 

من�س�ر، ونادر حممد.
اأدن���ك قب�سته على  اأحكم فريق  ويف املجم�عة الثانية 
بر�سيد  وا�ستحقاق  بجدارة  �سدارة  ووا�سل  املجم�عة 
انت�سارات متتالية بعد ف�زه على  ثاثة  من  9 نقاط 
امل�سرار،  �سفيان  ط��ري��ق  ع��ن  نظيفة  بثاثية  ال�سيف 
ونبيل حبيل، وحممد ج�اد، و�سمن الفريق تاأهله اإىل 
الدور ن�سف النهائي، اإذ اأنه الفريق ال�حيد الذي حقق 

العامة الكاملة يف دور املجم�عات حتى الآن.
واقرتب فريق هيلثي �سب�رت من حجز بطاقة التاأهل 
باأربعة  جالكتيك��ص  فريق  عقبة  تخطيه  بعد  الثانية 
اأه������داف م��ق��اب��ل ه���دف���ني، ل��ي��ح�����س��د ال��ف��ري��ق النقطة 

ال�ساد�سة يف ر�سيده يف املركز الثاين خلف اأدن�ك.
هدفني  اأو�سايفي  زهري  �سب�رت  هيلثي  رباعية  و�سجل 
وم�سطفى املراوعي وحممد حب��ص، فيما �سجل هديف 

جالكتيك��ص فرا�ص اأحمد وت�جن نك�جن.
حيث  املجم�عات  دور  مباريات  الثنني  الي�م  وتختتم 
ال���ق����ات اجل����ي���ة، يف مباراة  ل��اأ���س��ن��ان م��ع  ي����ر  يلعب 
مبثابة حت�سيل حا�سل بعد اأن ودع الفريقان املناف�سات، 
فيما يلتقي بن حم�دة لل�سيارات مع م�ؤ�س�سة الرميثي 
يف م�اجهة �س�ف ت�سهد �سراعاً مثرياً من اأجل خطف 

�سدارة املجم�عة الأوىل.

اختتمت م�ساء اأم�ص الول ال�سبت يف اأوبرا دبي 
بتت�يج  ال�سك�ا�ص  حم��رتيف  بط�لت  نهائيات 
امل�����س��ري حم��م��د ال�����س���رب��ج��ي ب����اأول ل��ق��ب ل��ه يف 
ما�سارو  ل�را  الربيطانية  جنحت  فيما  احلدث 

يف الدفاع عن لقبها.

ق���دم ال�����س���رب��ج��ي، امل�����س��ن��ف ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��اً، يف 
ال��ن��ه��ائ��ي ع���رو����س���اً ق����ي���ة  مت��ك��ن خ��ال��ه��ا من 
ويل�سرتوب  ج��ي��م�����ص  ب��ال��ربي��ط��اين  الإط����اح����ة  
لقبه  وان��ت��زاع   ،)8-11  ،9-11  ،01-21(
ال�سك�ا�ص،  ملحرتيف  العاملية  ال�سل�سلة  يف  الأول 

بط�لة  منذ  العاملية  اجل���ل��ة  يف  ل��ه  لقب  واأول 
و�سجل  ن�فمرب.  يف  املفت�حة  املتحدة  ال�ليات 
ال����ث����اين يف احل������دث على  ف�������زه  ال�������س����رب���ج���ي 
ويل�سرتوب بعد اأن تغلب عليه �سابقاً يف ت�سفيات 
املجم�عة )ب(، واأ�سبح ثالث م�سري ينجح يف 

اإحراز لقب ال�سل�سلة.
ه�  البط�لة  بهذه  الف�ز  اإن  ال�س�ربجي:  وقال 
فقداين  بعد  م�ؤثر  واإجن��از  انتظاره،  حلم طال 
ل��ب��ع�����ص ال��ث��ق��ة ب��ن��ف�����س��ي خ���ال امل������س��م، ولكن 
اأريد  اأ���س��ع��ر اأين ع���دت ب��ق���ة ه���ذا الأ���س��ب���ع، ل 
اخل�����س��ارة واأك����ره ال��ه��زمي��ة، مل ق���دم اأف�����س��ل ما 
بع�دتي هذا  اأين فخ�ر  امل��سم، غري  ه��ذا  ل��دي 
الأ�سب�ع وبتقدمي اأف�سل عرو�سي منذ ت�سدري 
الت�سنيف الأول عاملياً. اأ�سعر اأين خذلت الكثري 
من النا�ص هذا امل��سم واأهدي هذا اللقب اإليهم 

وعلى وجه اخل�س��ص اإىل والدتي.
بها  لعب  التي  الطريقة  ال�س�ربجي:  واأ���س��اف 
جيم�ص ه��ذا الأ���س��ب���ع ك��ان��ت رائ��ع��ة، وه���ذا اأول 
هذه  معه  باللعب  وت�سرفت  ب��ه،  جمعني  نهائي 
الليلة، مقر احل��دث رائ��ع، ووق���يف هنا وف�زي 

باللقب يعني يل الكثري.
الف�ز،  باإمكاين  اأنه  اعتقدت  ويل�سرتوب:  وقال 

وبذلت ق�سارى جهدي لذلك، كانت جمم�عة 
ق����ي���ة ه����ذا الأ����س���ب����ع، و���س��ع��ي��د ب������س���يل اإىل 
بكل  ا�ستمتعت  اخل�سارة  عن  ومبعزل  النهائي، 
ال��ي���م م��ن الرد  حلظة يف احل���دث، وق��د متكن 
تقديري، جنح  كامل  وله  به،  ما قمت  على كل 

يف اإيقايف ول ت�جد اأية ماآخذ.
ث��اأرت ما�سارو -33 �سنة- يف ثالث  من جانبها 
ح�����س���ر ل��ه��ا ع��ل��ى ال���ت����ايل يف ن��ه��ائ��ي بط�لت 
حمرتيف ال�سك�ا�ص، من الهزمية التي اأحلقتها 
ت�سفيات  يف  ال�سربيني  ن���ر  ال��ع��امل  بطلة  بها 
املجم�عة )ب(، وتغلبت يف النهائي على الأخرية 
)11-8، 21-01، 11-5( يف م�اجهة مثرية 
لعبة  ث��اين  واأ�سبحت  53 دقيقة،   ا�ستغرقت 
بعد املاليزية نيك�ل ديفيد تف�ز بلقب نهائيات 

ال�سل�سلة العاملية مرتني.
وقالت ما�سارو: اأنا را�سية جداً عن اأدائي ب�سكل 
الرتكيز  م��ن  الكثري  الأم���ر مني  واح��ت��اج  ع���ام، 
الدفع  علي  وك��ان  اجل���اد،  والعمل  والن�سباط 
مبزيد من ال�سغط ط�ال املباراة، كانت املناف�سة 
يف اأول �س�طني �سديدة وجنحت يف زيادة الفارق 
اأعترب جمرد  اإن��ه ف�ز رائ��ع لأين كنت  بالثالث، 
واأنا  طيباً،  اإجن���ازاً  املجم�عات  دوري  يف  تاأهلي 

ا�سرتاحة  اأخ����ذ  الآن  ب��اإم��ك��اين  وب����ات  ���س��ع��ي��دة 
لب�سعة اأيام . 

وقدمت ال�سربيني اأداء دفاعياً رائعاً يف ال�س�ط 
اأن تعاود  4-1 ق��ب��ل  ب��ه  ت��ق��دم��ت  ال��ت��ي  ال��ث��اين 
ال�س�ط  نتيجة  وحت�سم  بق�ة  التقدم  م��ا���س��ارو 
ويبدو  ا�سطرارية،  غري  خطاً  اأي  ارت��ك��اب  دون 
اأ�سعفت من مقاومة  الثاين  ال�س�ط  نتيجة  اأن 
ما�سارو  ح�سمته  ال���ذي  ال��ث��ال��ث  يف  ال�سربيني 
22 يف  ال����  ل��ت��ن��ت��زع لقبها  ب�����س��رع��ة،  ل�����س��احل��ه��ا 

م�سريتها. 
باأن مناِف�ستها كانت الأف�سل  ال�سربيني  واأقرت 
نتيجة، ل�را لعبت  اأف�سل  حيث قالت: مل تكن 
ب�سكل رائ���ع وك��ان��ت الأف�����س��ل، ك��ان ي���م��اً �سيء 
يل، اقرتفت العديد من الأخطاء غري املربرة، 
ورمبا كانت خططي غري منا�سبة، وكانت اأكرث 
التحدي  التقينا قبل ي�مني وكان  �سربا مني، 
وق��ت مبكر  الهج�م يف  تغيري اخل��ط��ة، ح��اول��ت 

وارتكبت الكثري من الأخطاء.

ختام ناجح لبطولة اجلوجيت�شو يف اوملبياد ال�شباط

» جوجيت�صو االإمارات« يف ال�صدارة واأكادميية »كوماندو« و�صيفا
حممد الظاهري: اأوملبياد ال�شباط حمفل ريا�شي بارز

يو�شف البلو�شي : بروفة جيدة للبطولة ال�شاطئية يف تايالند

 ( �سركة  تنظمها  التي  ال�سالت  لكرة  الرم�سانية  م�ل  املارينا  بط�لة  تدخل 
ترفيه ب�سالة قرية الإمارات للب�لينغ،مبركز املارينا م�ل التجاري، مبنطقة 
كا�سر الأم�اج بك�رني�ص اأب� ظبي( م�ساء الي�م مرحلة ح�سم �سدارة املجم�عة 
الأوىل والتاأهل للدور الثاين اقرتابا من املباراة اخلتامية التي حتدد لها ي�م 
اللجنة املنظمة  ا�ستعدت لها  املقبل بنف�ص ال�سالة ،يف احتفالية خا�سة  الأحد 
برئا�سة ح�سني العي�س�ي مدير عام الأن�سطة الريا�سية  ب�سركة ترفيه وامل�سرف 

العام على قرية الإمارات للب�لينغ رئي�ص اللجنة املنظمة للبط�لة.
فريقي  ب��ني  يجمع  ال���ذي  ال�����س��دارة  ل��ق��اء  الليلة  البط�لة  مناف�سات  وت�سهد 
ابرز  احد  حم�دة  بن  فريق  مع  الأوىل  للمجم�عة  املت�سدر  غنت�ت  جمم�عة 
الفرق املر�سحة للقب البط�لة بعد الأداء الرائع الذي قدمه فريق جمم�عة 
غنت�ت بف�زه على فريق املارينا العنيد 6/7  وجاء ف�ز جمم�عة غنت�ت املهم 

ا�ستثمارا جلماعية الفريق الذي ي�سم ك�كبه من جن�م الكرة امل�سرية وي�سرف 
وقيادة  مهران  ع��اء  الفريق  وم��درب  البل��سي  علي  ومانع  وفيق  قتيبه  عليه 
الاعب حممد املليجي والتي اأدارها بنجاح احلكم املغربي حممد اأمني جندوب 

ويف الت�سجيل حممد ب�سار.
بعد  نظيف  بهدف  التم�يل  دار  على  بف�زه  بن حم�دة  فريق  تف�ق  ج��اء  فيما 
اأداء اأنيق لفريق بن حم�دة بقيادة هداف الليلة اإ�سام �سبلي وه� الف�ز الثاين 
ي�سهد  التي  البط�لة  نهائي  وبل�غ  املجم�عة  ل�سدارة  يتطلع  ال��ذي  للفريق 
افتتاح مبارياتها الليلة الذي يجمع بني فريقي املارينا مع فريق دار التم�يل 
بحثا عن الف�ز الأول وجتدد الأمل خا�سة فريق دار التم�يل الذي اأ�سهم بقدر 
الزاهية خال مباريات  الرائعة و�س�رته  البط�لة بجماهريه  اإجناح  كبري يف 

البط�لة التي يختتم دورها التمهيدي ي�م غد الثاثاء.

غنتوت يواجه بن حمودة ل�صدارة بطولة )مارينا( اأبو ظبي

ال�صوربجي وما�صارو يتوجان بلقب نهائيات دبي لبطوالت حمرتيف اال�صكوا�س  
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الفجر الريا�ضي

•• العني – الفجر
ت�س�ير – حممد معني

ت�ج معايل ال�سيخ �سعيد بن طحن�ن اآل نهيان راعي 
على  الأول  اأم�����ص  م�ساء  الرم�سانية  العني  بط�لة 
اأبطال خم�ص  القطارة  با�ستاد  ال��رتاث  قرية  م�سرح 
الدكت�رعبداهلل  بح�س�ر  وذل��ك  خمتلفة  م�سابقات 
�سامل ال�ح�سي رئي�ص اللجنة املنظمة العليا للبط�لة 
خمي�ص  ومب�ساركة  التنفيذي  املدير  اأحمد  وم�سلم 
الهجن  �سباق  جلنة  رئي�ص  ال��ظ��اه��ري  خ�سيبة  ب��ن 
وحم��م��د اأم���ني ال���زرع����ين رئ��ي�����ص جل��ن��ة ال�سطرجن 
التفاعلية  الأل���ع���اب  رئ��ي�����ص جل��ن��ة  امل���رزوق���ي  وع��ل��ي 
وع���ب���داهلل احل���م���ادي رئ��ي�����ص جل��ن��ة ���س��ب��اق  اخ���رتاق 

ال�ساحية وي��سف الزعابي رئي�ص جلنة الب�لينغ.
وكانت ال�ساهينية ل�ساحبها مطر بن ن�سيب الكتبي 
قد حققت الف�ز باملركز الأول يف �سباق الهجن الذي 
ومل�سافة  اأب��سمرة  مب�سمار  الأول  اأم�ص  �سباح  اأقيم 
ثاثة كيل�مرتات وحلت الهمال ل�ساحبها �سلطان 
الثاين  امل��رك��ز  يف  العميمي  كحيد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن 
اأن قطعت  بعد  ت�قيت  اأف�سل  »ال�ساهينية«  وحققت 

م�سافة ال�سباق يف 43.4 دقيقة.
ويف بط�لة ال�سطرجن لل�سيدات  مت تكرمي الإماراتية 
والتي  الأول  باملركز  الفائزة  املعمري  دروي�ص  وافية 
املباريات  الكاملة بعد ف�زها يف كل  حققت العامة 
امل���رك���ز الثاين  ن���ب���ال اجل���ل���دة يف  ال�������س����ري���ة  ت��ل��ت��ه��ا 
والإماراتية اأمل فا�سل ال�سام�سي يف املرتبة الثالثة. 
زياد  ال�س�ري خالد  الرجال فقد فاز  اأم��ا يف بط�لة 
باملركز الأول وجاء الفلبينيان ل�بي لكاب وم�رتيل 

مارل�ن يف املركزين الثاين والثالث على الت�ايل.
ويف كرة القدم التفاعلية »فيفا« حقق العراقي عمر 
ي���زار ماريا  ال��ربي��ط��اين  امل��رك��ز الأول وت���اه  ع���ادل 
والإماراتي �سامل حممد الدرعي  يف املركزين الثاين 
والثالث على الت�ايل. وت�سدر اجلزائري عادل عن�ج 
حمققاً  ف��اي��رتز  �سرتيت  التفاعلية  ال��ق��ت��ال  األ��ع��اب 
املرتبة الأوىل وح�سد الأردين اأجمد ال�سلبي مركز 

ال��سيف وجاء اليمني ي��سف مريزا ثالثاً.  
وعلى �سعيد مناف�سات �س�بر �سما�ص برو فاز الك�يتي 
�سع�د �ساهني باملركز الأول  وجاء الإماراتيان را�سد 
الثاين  امل��رك��زي��ن  يف  ال�ساعر  وع��ب��داهلل  ال��ه��رم���دي 

والثالث على الت�ايل.
مل�سافة  لل�سيدات  ال�ساحية  نتائج اخرتاق  واأ�سفرت  
الأول  باملركز  الكينية �سيبك��ص فيذ  4 كم عن ف�ز 
يف  كالي�  وي��سي  تيفريا  مهرت  الأثي�بيتان  تلتها 
فئة  ويف   . ال��ت���ايل  على  والثالثة  الثانية  املرتبتني 
امل�اطنني مل�سافة 8 كم حقق مبارك را�سد املرا�سدة 
املركز الأول وحل علي خليفة ال�ح�سي ثانياً  وخليفة 
حممد النعيمي ثالثاً. اأما يف فئة املحرتفني فقد فاز 
الأثي�بي  ت��اه  الأول  باملركز  مت��ري  اأحمد  املغربي 
ع��ل��ي ع��ب��دو���ص يف امل��رك��ز ال��ث��اين ث��م امل��غ��رب��ي الآخر 

�سمري اأج�اهر يف املركز الثالث.
وعلى �سعيد بط�لة الب�لينغ نال  �سعيدان الأحبابي 
املركز الأول وجاء �ساكر علي حممد يف املركز الثاين 

بينما احتل ح�سني ال�س�يدي املركز الثالث.
ويف ت�����س��ري��ح ل��ه اأك���د م��ع��ال��ي��ه راع���ي ب��ط���ل��ة العني 

اأنه را�ٍص كل الر�سا عن ما حتقق من  الرم�سانية، 
انق�ساء  بعد  اللحظة،  حتي  للبط�لة  كبري  جن��اح 

ثاثة اأرباع املدة الزمنية .
وقال: اأعتقد اأن البط�لة جنحت حتي الآن بدرجة 
فيها  ك��ان  ال��ت��ي  املا�سية  بال�سنة  م��ق��ارن��ة  الم��ت��ي��از، 
اأن  ال���اج��ب علينا  ب��درج��ة جيد ج���داً، وم��ن  النجاح 
تنظيمها   ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  ك��ل  اإىل  بال�سكر  ن��ت���ج��ه 
باللجان  وم���روراً  العليا  املنظمة  اللجنة  من  بداية 
و�سحافة  تلفزي�ن  من  الع��ام  وو�سائل  املختلفة، 
الكبرية  ال�س��سال ميديا جله�دهم  واإذاع��ة وكذلك 
يف ال��س�ل بالبط�لة اإىل هذه الدرجة املتميزة من 
النجاح، مع متنياتنا بالت�فيق جلميع امل�ساركني يف 
والرواج  البط�لة   انت�سار  وعن  املناف�سات.  خمتلف 
الكبري الذي حتقق لها داخل وخارج دولة الإمارات، 
اأكد معاليه اأن الف�سل يف ذلك يع�د بعد اهلل �سبحانه 
جه�داً  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  املنظمة  اللجنة  اإىل  وت��ع��ايل، 
الإعام  اإىل  وك��ذل��ك  البط�لة،  واأث��ن��اء  قبل  كبرية 
ال��رتوي��ج لها عرب و�سائله  ك��ان له الف�سل يف  ال��ذي 
القائمني  اإىل  وكذلك  وامل�سم�عة،  واملرئية  املقروءة 
اأجهزتهم   والقابع�ن خلف  الإلكرتوين،  امل�قع  على 
مب�اقع الت�ا�سل الجتماعي، وكل من حاول و�ساهم 
ال��ب��ط���ل��ة، وع����ن احل��ف��ل اخلتامي  اإجن�����اح ه����ذا  يف 
اآل  طحن�ن  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  اأك��د  للبط�لة، 

نهيان اأنه �سيك�ن مفاجاأة تبهر وت�سعد اجلميع.
اأربع فرق ت�شل اإىل الدور ربع النهائي

التي جرت  ال��ق��دم  ك��رة  �سباعيات  م��ب��اري��ات  اأ���س��ف��رت 
ال��دور ربع  اإىل  4 فرق  تاأهل  اأم�ص الأول عن  م�ساء 
اأول مقعد بف�ز �سعب  النهائي وحجز فريق احلزم 
ت�قيع  حمل  يتيم   بهدف  نعمة   فريق  على  حققه 
ن��زار ج��رياو وج��اء يف الدقيقة الآخ���رية من  لعبه 
يف  الق�ية  والرغبة  احلما�ص  �سادها  التي  امل�اجهة 

التاأهل ومتابعة امل�س�ار يف البط�لة.
بعد  الثانية  امل��ب��اراة  امل��ف��اج��اأة يف  امل��ق��ام  وحقق فريق 
 2-4 بنتيجة  الأردن��ي��ة  اجلالية  ف��ري��ق  على  تغلبه 
الطرف  املقام  وكان  واف��راً  الفريقان جمه�داً  وقدم 
للمقام   هدفني  حممد  عمر  �سجل  تنظيماً.  الأك��رث 
وكل من بندر الهاجري  وي�ن�ص هدفاً بينما �سجل 
ه���ديف اجل��ال��ي��ة الأردن����ي����ة ع���ب���داهلل ال���ع���ام���ري. كما 
فريق  على  ف���زه  بعد  ف���ت«  »فريلي�ص  فريق  تاأهل 
3-1 بعد مباراة ات�سمت  جمم�عة الأج���ر بنتيجة 
بالندية والإثارة واللعب الرج�يل الق�ي وا�ستمتع 
ب��ه��ا ك��ل م��ن ���س��اه��ده��ا. �سجل ال��ث��اث��ي��ة اأدي���ن���اي يف 
الدقائق 7 و 71 و72 ، بينما �سجل الهدف ال�حيد 
لفريق جمم�عة الأج���ر عبداهلل داوؤود يف الدقيقة 
الحت���اد  ف��ري��ق  ���س��ع��د  ال��راب��ع��ة  امل���ب���اراة  ويف   .61
الريا�سي للجامعات اإىل دور الثمانية بعد اأن اأمطر 

�سجل  اأه��داف مقابل هدفني.  �سباك هيلي بخم�سة 
اأ�سامة جن�ي يف الدقيقة الأوىل  الأهداف اخلم�سة 
واحل�سني عل�ي يف الدقيقة 02  ودي�ب يف الدقيقة 
الدقيقة  اأ�سام�اه يف  ودان��ي��ال  ج��زاء  ركلة  من   22
فيما   ،03 ال��دق��ي��ق��ة  يف  رم�����س��ان  وع��ب��داهلل   ،92
اأهداف هيلي فرا�ص �سالح واأر�سد العل�ي يف  �سجل 

الدقيقتني 11 و 61.
وتقام م�ساء الي�م 4 م�اجهات ق�ية يتاأهل بنهايتها 
الفائزون اإىل الدور ربع النهائي حيث يلتقي فريقا 
و�سيتي  امل�سرية  واجلالية  لاإعام  اأب�ظبي  �سركة 
�سيزون وباتيني�م ، واملدفعجية ال�س�داين والحتاد 

ثم مزيد وت�ت� ف�ر.
اأحمد  احلكام  الأول  اأم�ص  مباريات  اإدارة  يف  �سارك 
م�سبح ورا�سد م�سبح وع��ص م�سري وعلى �سمان 

وعلي واحد ، وراقبهم اأحمد ال�سام�سي.

لنهائي  يتاأهالن   « اأ   « واأبوظبي   « » ب  روي��ال   
ال�شيدات

يف  الي�م  م�ساء  اأ   واأب�ظبي  ب  روي��ال  فريقا  يلتقي 
القدم  ك��رة  �سباعيات  بط�لة  م��ن  النهائية  امل��ب��اراة 
بينما  وال��ث��اين  الأول  امل��رك��زي��ن  لتحديد  لل�سيدات 
م��ب��اراة حتديد  اأ يف  وروي����ال  ك������س��ت  ف��ري��ق��ا  يلتقي 
املركزين الثالث والرابع. وتاأهل طرفا النهائي بعد 

ف�ز فريق رويال ب على ك��ست بهدف نظيف �سجلته 
اأ  اأب���ظ��ب��ي ب على روي���ال  ف��ري��ق  بينما تغلب  م����ره 
هدفني  فريناندا  الثاثية  اأح��رزت   ، 2-3 بنتيجة 
وحليمات� هدفاً، و�سجلت �سارة اأويل و�سارة ي�هاين 
املباراتني طاقم احلكمان جناة  اأدار   اأ.  هديف رويال 

ح�سن واأحمد الغي�ص.
 

�شيدات  بطولة  يت�شدرن  اجل��زي��رة  بنات 
اليد

املجم�عة  ق��م��ة  اجل����زي����رة  ����س���ي���دات  ف���ري���ق  اع��ت��ل��ى 
لفريق  تخطيه  بعد  ال��ي��د  ���س��ي��دات  ببط�لة  الأوىل 
اجل�لة  م��ب��اراة  يف   3/43 بنتيجة  ت�ن�ص  ���س��ي��دات 
التي  الأوىل  للمجم�عة  والثانية  للبط�لة  الثالثة 
الريا�سية  ال�سالة  الأول  اأم�����ص  م�ساء  احت�سنتها 
ر�سيده  لريفع  ال��زي��ن  ب��دار  الهمم  اأ�سحاب  ب��ن��ادي 
نف�ص  ويف  الكاملة.  العامة  حمققاً  ن��ق��اط   4 اإىل 
اجل�لة الثالثة حقق فريق ن�س�ر قرطاج الف�ز على 
فريق بلدية دبي بنتيجة 01/31 ما منحه و�سافة 
الأه����داف عن  وب��ف��ارق  4 ن��ق��اط  بر�سيد  املجم�عة 

فريق �سيدات اجلزيرة.
ومل جتد لعبات فريق �سيدات اجلزيرة �سع�بة يف 
يف  ت���ن�����ص،  ���س��ي��دات  ف��ري��ق  على  ف�زعري�ص  حتقيق 
البط�لة يف ظل ت�اجد نخبة  م�س�ارهن نح� لقب 

من الاعبات من بنات الإمارات اإىل جانب العديد 
بنتيجة  املباراة  املحرتفات، ليح�سمن  الاعبات  من 
ك��ب��رية وب��ف��ارق 13 ه��دف��اً واأن��ه��ني ال�����س���ط الأول 
باروت  و�سالح  �سامل  اإ�سماعيل  املباراة  1/61 .اأدار 
واملراقب  ال��زي��ن  واأم  الع�سر  جمعة  ال��ط��اول��ة  وعلى 

يا�سر �سليم.
مل يكن طريق فريق ن�س�ر قرطاج �سهًا اأمام فريق 
حيث  البط�لة،  يف  الثاين  ظه�رهما  يف  دب��ي  بلدية 
مقارنة  ملح�ظاً  ت��ط���راً  دب��ي  بلدية  ف��ري��ق  اأظ��ه��ر 
اجل��زي��رة، وجن��ح يف  ف��ري��ق  اأم���ام  الأوىل  مبباراتهم 
ح�سم نتيجة ال�س�ط الول مل�سلحته بنتيجة 7/8. 

وا�ست�سعر فريق ن�س�ر قرطاج باخلطر يف ظل ت�اجد 
نخبة من الاعبات ذوات اخلربات وجنحن يف قلب 
 3 ب��ف��ارق  مل�سلحتهن  ال��ث��اين  ال�����س���ط  يف  النتيجة 

اأهداف وبنتيجة 01/31.
الأوىل  يف  يلتقي  مباراتني  الليلة  ال�سالة  وت�سهد 
فريقا �سيدات ت�ن�ص مع بلدية دبي، وتعقبها املباراة 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ف��ري��ق��ي اجل��زي��رة ون�س�ر 

قرطاج يف �سراع ال�سدارة.

 �شرطة دبي تتاأهل لنهائي �شد احلبل
ت���اأه���ل ف��ري��ق ���س��رط��ة دب����ي ل��ل��ج���ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة من 
بعد   ، الأوىل  املجم�عة  �سد احلبل �سمن  مناف�سات 
�س�طني  بنتيجة  م���ان  ���س��رتوجن  ف��ري��ق  ع��ل��ى  تغلبه 
نظيفني يف اجل�لة الأوىل التي اأقيمت على م�سمار 
بالقطارة م�ساء اجلمعة.  ا�ستاد طحن�ن بن حممد 
وكرر الفريق �سيناري� الف�ز م�ساء اأول اأم�ص �سمن 
»كلنا  ف��ري��ق  متخطياً   امل��ج��م���ع��ة  نف�ص  مناف�سات 
اأداًء  اأظهر  حيث  نظيفني  �س�طني  بنتيجة  خليفة« 

جماعياً ومرونة وروحاً عالية.
ال��ث��ان��ي��ة يلتقي  ف��ري��ق��ا �سرطة  امل��ج��م���ع��ة   و���س��م��ن 
ي�اجه  لي���ف  وفتن�ص   ، اخل��ل��ي��ج  وف��ط��ائ��ر  اأب���ظ��ب��ي 
فطائر اخلليج ، وُتختتم املناف�سات ي�م اجلمعة املقبل 
جمم�عة  ك��ل  م��ن  املت�سدرين  الفريقني  مب�اجهة 
لتحديد البطل ، بينما يتناف�ص ث�اين املجم�عتني 

على املركز الثالث وامليدالية الربونزية.
 

خليفة ال�شام�شي: نادي تراث االإمارات �شريك 
ر�شمي بالبطولة

العني  مركز  مدير  ال�سام�سي،  حممد  بطي  خليفة 
يف نادي تراث الإمارات، اإن النادي �سريك ر�سمي يف 
الرتاثية لهذا  القرية  الرم�سانية يف  العني  بط�لة 
ب��الإ���س��اف��ة بي�ت  ال��ع��ام، وك��ذل��ك يف ج���ائ��ز الهجن 
ال�سعار احلظرية واحلرفيني ومركز زايد للدرا�سات 
ك��ال�����س���ق القدمي،  امل��ح��ات  اإىل ج��ان��ب  وال��ب��ح���ث، 
القرية  ف�سهادتنا جمروحة يف  لنا  بالن�سبة  وق��ال:  
م��ن اجلمه�ر  ال�سهادة  ت��ك���ن  ان  ون��اأم��ل  ال��رتاث��ي��ة، 
اأن يك�ن را�سي  البط�لة، فيهمنا  والع��ام، وراعي 
عن م�ساركة نادي تراث الإمارات وم�ساركته بالقرية 
بالت�فيق  متنياته  عن  وعرب  البط�لة،  يف  الرتاثية 
امل��سم،  ه��ذا  العني  رم�سانية  يف  امل�ساركني  جلميع 
واأ�ساد بالتنظيم واجله�د الكبرية املبذولة من قبل 
هذا  لإجن���اح  املختلفة  اللجان  ذل��ك  يف  مب��ا  اجلميع 

�شعيد بن طحنون يتوج الفائزين يف خم�س بطوالت على م�شرح قرية الرتاث با�شتاد القطارة

راعي البطولة يعلن عن جناح البطولة باأمتياز وي�صيد بدوراللجنة املنظمة واالإعالم موؤكدا ان احلفل اخلتامي �صيكون مفاجاأة تبهر وت�صعد اجلميع
بنات اجلزيرة يت�شدرن بطولة �شيدات اليد بعد تخطيهم لفريق �شيدات تون�س بنتيجة 3-43



فطرية بيتزا بطول 2300 مرت
كاليف�رنيا  ولي��ة  يف  قريباً  100 خباز  م��ن  اأك��رث  يجتمع  اأن  امل��زم��ع  م��ن 

الأمريكية، يف حماولة منهم ل�سناعة اأط�ل فطرية بيتزا يف العامل. 
تخطط �سركة اإيتالروين الأمريكية لت�سنيع الأفران التجارية وال�سناعية 
طهاة  من  ع�سرات  جلمع  اأوفنز” الإل��ك��رتوين  “بيتزا  م�قع  مع  بالتعاون 
م�سمار  يف  م��رت  كيل�   2 ط�لها  ي��ت��ج��اوز  ف��ط��رية  لإع����داد  البيتزا  فطائر 
�سبيدواي لل�سيارات ال�سبت القادم.  وُطرحت فكرة �سناعة اأط�ل بيتزا يف 
العامل من قبل مدير �سركة اأفران فا�سن اأ�سفادي، واإيتالف�رين يف 2015، 
من  فريق  ب��اإع��داد   2016 منت�سف  يف  ر�سمياً  امل�سروع  بتنفيذ  البدء  ومت 
اأمهر طهاة البيتزا يف ال�ليات املتحدة مثل ت�ين جيمناين وج�لي� اأدرياين 
وجيمي دي�سي�ست�.  و�سي�ستخدم الطهاة ح�ايل 8000 رطل من العجني، 
و5600 رطل من ال�سل�سة، و3600 رطل من اجلنب يف �سناعة فطرية 
البيتزا العماقة. ومن املت�قع اأن حت�سر جلنة خا�سة مب��س�عة غيني�ص 
امل��س�عة  يف  وت�سجيلها  البيتزا  فطرية  ط���ل  لقيا�ص  القيا�سية،  ل��اأرق��ام 
“اأط�ل فطرية بيتزا يف العامل”، بح�سب ما ورد يف م�قع “ي�  حتت لقب 

بي اآي” الإلكرتوين. 

خملوق غريب يثري الرعب يف اأمريكا
حذرت ال�سرطة يف ولية كاليف�رنيا الأمريكة من خمل�ق �سخم مت�ح�ص 
القدم  ذا  يك�ن  ب��اأن  البع�ص  وي�ستبه  الغابات،  بني  يتج�ل  م���ؤخ��راً  �س�هد 

الكبرية الذي طاملا اأثار جدًل بني امل�سدقني وامل�سككني ب�ج�ده.
اأ�س�د،  بل�ن  وال��ذي ظهر  الغريب،  للمخل�ق  بالفيدي�  ومت ت�ثيق م�ساهد 
ب�لية  لكر�ستينا  يف  الأ�سجار،  بني  يتج�ل  وه���  وال��ق��ردة،  الب�سر  وي�سبه 

كاليف�رنيا الأمريكية، بح�سب ما ذكرت �سحيفة مريور الربيطانية.
وقال جاك غارديرن الذي متكن من ت�ثيق هذا املخل�ق بالقرب من مكان 
املحم�ل  هاتفه  اإىل حمل  دف��ع��ه  ي��راق��ب��ه، مم��ا  اأح���داً  ب���اأن  �سعر  اإن���ه  عمله، 
بني  غريبة  �س��ساء  �سمعت  ال��ب��داي��ة،  يف  وي�سيف:  ال��ك��ام��ريا.  وت�سغيل 
الأ�سجار، واعتقدت اأنها ناجتة عن بع�ص الطي�ر، اأو �سيء من هذا القبيل، 
لكن تبني يل �سيء اآخر بعد ذلك. وحظيت ق�سة غارديرن بدعم من اأندرو 
ه�غان اخلبري يف احلياة الربية، والذي حذر ال�سكان ب�سرورة البتعاد عن 
املكان الذي ظهر فيه املخل�ق، واأ�ساف اأن من املرجح اأن يك�ن حي�اناً ي�سبه 
الغ�ريا متكن من الهرب بعد اأن خرج عن ال�سيطرة. ومل ي�ستبعد ه�غان 
اأن يك�ن هذا املخل�ق ن�عاً من القردة، ويف نف�ص ال�قت اأكد �سرورة البتعاد 
يهاجمه،  �سخ�ص  ب��اأي  الأذى  اإحل��اق  اأو  قتل  ب�سه�لة على  ق��ادر  لأن��ه  عنه، 

وميكن اأن ي�سبح عدائياً ب�سرعة اإذا كان ي�سعر باجل�ع اأو اخل�ف.
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جي�صكا �صا�صتني
 تتزوج لوكا با�صي 

جي�سكا  الأمريكية  املمثلة  تزوجت 
الإيطايل  �سديقها  م��ن  �سا�ستني 
بريب��س�ل  دي  با�سي  ل�كا  جيان 
يف اإيطاليا . وذكرت �سحيفة ديلي 
اأن  الأح��د  الي�م  الربيطانية  ميل 
مدينة  يف  ت��زوج��ا  وج��ي��ان  جي�سكا 
من  بالقرب  الإيطالية،  تريفي�س� 
زوجها.  اأ���س��رة  م��ن��زل  يف  فيني�سيا 
وي�سار اإىل اأن العاقة بني جي�سكا 
عاماً(   34( وج��ي��ان  ع��ام��اً(   40(
ح�سر  وق���د   .2012 ع���ام  ب�����داأت 
املمثلني  من  ع��دد  الزفاف  مرا�سم 
واأ�����س����دق����اء ال����زوج����ني م��ن��ه ومن 
اآن هاثاواي وزوجها  املمثلة  بينهم 
اآدام �س�ملان واملمثلة اإميلي بانت.

توم هاردي حزين 
على فقدان كلبه

هاردي  ت����م  ال�����س��ه��ري  امل��م��ث��ل  خ�سر 
ال����ذي ع���رث ع��ل��ي��ه عام  ك��ل��ب��ه وودي 
يف  ال�سريع  ال��ط��ري��ق  على   2011
ت�س�ير  خ��ال  ج���رج��ي��ا،  بيكرتي، 
ك���ت���ب على  ت������م   . ل����ل���ي�������ص  ف��ي��ل��م 
اأن وودي  امل�اقع  اأحد  �سفحته على 
الكثري  وعا�سا  املقرب  �سديقه  ك��ان 
�س�ياً وكان ماكه. وعرب اأي�ساً ت�م 
مدى  وع��ن  للكلب  عائلته  حب  عن 
حزنهم على فقدانه. وقد ت�يف ودي 
الذي كان يبلغ من العمر 6 �سن�ات 
يف وقت �سابق من هذا الأ�سب�ع بعد 
اأن عانى من التهاب الع�سات، وه� 
اللتهابية،  الع�سات  يف  ا�سطراب 

خال الأ�سهر ال�ستة املا�سية.

ا�صرتت خامتًا بـ10 جنيهات 
وباعته بـ650 األفًا

بيع خامت من الأملا�ص كان يعتقد اأنه من جم�هرات الزينة 
املقلدة عندما مت �سراوؤه بع�سرة جنيهات ا�سرتليني خال 
الثمانينيات، يف مزاد اأم�ص الأربعاء باأكرث من 650 األف 
�سراء اخلامت  دولر(. ومت  األف  ا�سرتليني )843  جنيه 
26.29 قرياط من �س�ق ل�سيارات متج�لة،  وه� عيار 
اخلامت  �ساحبة  وك��ان��ت  ل��ل��م��زادات.  �س�ثبي  ل���دار  وف��ق��اً 
قد طلبت من دار املزادات تقدير ثمن اخلامت يف الأ�سهر 
القليلة املا�سية، ومت تقييم الثمن مبا يرتاوح بني 250 
اإن  األف جنيه ا�سرتليني. وقالت �س�ثبي   350 اإىل  األفا 
اخلامت بيع مقابل 656 األفا و750 جنيهاً ا�سرتلينياً. 

كلب يتابع فيلم رعب ويحذر �صحاياه 
الت�ا�سل  للده�سة على م�اقع  ن�سر مقطع فيدي� مثري 
الجتماعي، يظهر كلباً وه� ي�ساهد فليم رعب، ويحاول 
حتذير �سخ�سياته من الأخطار املحدقة بهم عرب النباح.  
واأظهر الفيدي� على م�قع ي�تي�ب الإلكرتوين من قبل 
امل�ستخدم اإلفي�ص وكالي�سي، الكلب وهم يتابع اأحداث فيلم 
الرعب باهتمام بالغ.  ويظهر الكلب يف حالة من التحفز 
الفيلم على  امل�ج�دة يف  باأن الطفلة  احل��ذر، فكلما �سعر 
و�سك التعر�ص للخطر، يبداأ بالنباح بهدف حتذيرها من 
اخلطر املحدق بها، بح�سب ما ورد يف م�قع “ي� بي اآي” 
الفيدي�  على  الكلب معلقاً  وق��ال �ساحب  الإل��ك��رتوين.  
دائماً  وي��ح��اول  ال��رع��ب،  اأف���ام  م�ساهدة  كلبي  “يحب 
عندما  وخا�سة  وتنبيههم،  حمتملني  �سحايا  اأي  حماية 

ي�سعر باأن الأطفال يف خطر، كما راأينا يف هذا املقطع«.

طفلة تغري جلدها ب�صكل يومي 
تعاين طفلة اأمريكية مل تتجاوز من العمر 6 �سن�ات من 
ي�مي،  ب�سكل  جلدها  تبدل  يجعلها  ن��ادر،  وراث��ي  مر�ص 

وذلك لأن اجللد ينم� ب�سكل اأ�سرع بكثري من املعتاد.
و���س��خ�����ص الأط���ب���اء اإ���س��اب��ة ه��ان��ا ب����اروت ب���داء “ال�سمك 
اجللد  خايا  يجعل  جيني،  ا�سطراب  وه�  الرقائقي”، 
تنم� ب�سرعة كبرية. وجاء ت�سخي�ص احلالة التي يعاين 
منها اأكرث من 600 األف �سخ�ص بجميع اأنحاء العامل، 
م��ن اجللد  �سميكة  ط��ب��ق��ة  م��ع  ال��ط��ف��ل��ة  ُول����دت  اأن  ب��ع��د 
مريور  �سحيفة  بح�سب  الك�ل�دي�ن”،  “غ�ساء  ت�سمى 
الربيطانية. وحتتاج هانا اإىل جل�ستني ي�مياً من ترطيب 
بالإ�سافة  والنزيف،  والت�سقق  اجلفاف  من  ملنعه  اجللد، 
اإىل اح��ت��م��ال الإ���س��اب��ة ب��ال��ع��دوى ال��ق��ات��ل��ة، وي��ق���م والدا 
ال�ساعة،  م��دار  على  مبراقبتها  وتاي�س�ن  ميغان  الطفلة 
وذلك خ�فاً من ارتفاع حرارتها، لأن ذلك قد ي�ؤدي اإىل 
وفاتها. وت�سطر هانا ووالدها ل�سرح حالتها لاآخرين، 
وذلك نتيجة النظرات والتعليقات ال�سلبية التي تتعر�ص 

لها ب�سكل دائم ب�سبب �سكلها.

ابتالع �صمكة حية ملعاجلة الربو
األ�سنتهم لكي  اآلف هندي يف ط�ابري، الي�م اخلمي�ص، فيما ارت�سم القرف على وج�ههم وقد مدوا  وقف خم�سة 
اأ�سخا�ص  املاأل�ف. ففي ي�ني� من كل �سنة، يتجمع  ت��سع يف فمهم �سمكة �سغرية حية يف عاج للرب� خارج عن 
يعان�ن من الرب� يف حيدر اآباد يف جن�ب الهند لبتاع ال�سمكة احلية التي ت��سع يف فمها عجينة �سغرية م�سن�عة 
من الأع�ساب يف اإطار عاج تقليدي.  ويعتقد اأن هذا الأمر ي�سمح بالتنف�ص ب�سه�لة اأكرب. وت�ؤكد عائلة باتيني غ�د، 
اأن ال�سمكة تنظف احلنجرة خال نزولها وت�سفي نهائيا من الرب� ومن م�ساكل تنف�سية  التي ت�فر هذا العاج، 
العام  هندو�سي  قدي�ص  من  تعلمتها  اإنها  تق�ل  التي  ال�سرية  ال��سفة  ه��ذه  عن  الك�سف  العائلة  وترف�ص  اأخ��رى. 
اأنفه  ب�سرعة وي�سدون  املري�ص ويغلق�ن فمه  اآن معا يف حنجرة  ال�سمكة والعاج يف  املتط�ع�ن  ويقحم   .1845
لإرغامه على البتاع. وي�سطر بع�ص الأهل اإىل الإم�ساك باأولدهم الذين يبك�ن عند روؤية ال�سمكة احلية. وياأتي 
اآلف الأ�سخا�ص من كل اأرجاء الهند خال عملية الت�زيع التي ت�ستمر ي�مني والتي حتدد م�اعيدها �سن�يا وفقا 
حلل�ل م��سم الأمطار. وتندد الأو�ساط الطبية بهذه املمار�سات وتق�ل اإنها غري علمية وتقلق من غياب النظافة اإل 
اأن العائلة تدح�ص هذه التهامات. وتخ�س�ص احلك�مة الهندية قطارات ملهرجان طب ال�سمك هذا وتن�سر تعزيزات 

لل�سرطة لاإحاطة باحل�س�د.
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طالبة تنتحر ب�صبب م�صروع درا�صي
نف�سها،  ب�سنق  النتحار  اأقدمت طالبة جامعية بريطانية على 
اإنهاء حياتها  اإىل  درا�سي دفعها  وذلك حتت �سغ�طات م�سروع 
ب�سكل غري مت�قع. وكانت مي�سيا هاركني قد ات�سلت ب�الدتها 
وهي يف طريقها من املحا�سرات اإىل املنزل، وقالت اإنها وجدت 
وب���داأت  ال��درا���س��ي،  يتعلق مب�����س��روع��ه��ا  فيما  ج��دي��داً  م��ن��ظ���راً 
بال�سحك. وبعد اأقل من اأربع �ساعات، و�سلت الأم روث هاركني 
نف�سها،  �سنقت  ق��د  ابنتها  لتجد  ت�س�ق،  رحلة  م��ن  امل��ن��زل  اإىل 
وت�فيت بامل�ست�سفى يف وقت لحق. وفتحت ال�سرطة حتقيقاً يف 
واقعة وفاة مي�سيا التي وقعت يف 7 يناير ، لكنها مل تعرث على 
اأية م�ؤ�سرات ميكن اأن تق�د اإىل الأ�سباب التي اأدت اإىل احلادثة، 
بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. وكانت مي�سيا تدر�ص 
اللغات احلديثة يف جامعة برمنغهام، وكانت حت�سل ب�سكل دائم 
على درجات ممتازة، وعُرف عنها اجتهادها وتفانيها يف الدرا�سة، 
ومل تكن تقبل باأقل من التميز عن باقي زمائها. وتق�ل عمة 
مي�سيا اأنيتي ك�رويل كانت فتاة نزيهة وتتحلى بروح الدعابة، 
كما كانت �سابة ناب�سة باحلياة، وُعرف عنها النهم جتاه القراءة، 
وكانت تقراأ اأي �سيء يقع حتت يديها، وم�ؤخراً بداأ بتعلم ريا�سة 
الكاراتيه . وت�سيف ال�سيدة ك�رويل كان لديها معايري مرتفعة 
فيما يتعلق بدرجاتها اجلامعية، وكانت ترهق نف�سها لتحقيق 
اأ�سرار تخفيها عن والداتها،  اأف�سل الدرجات. ومل يكن هناك 
اإىل الأخ��رى عن كل ما يحدث  حيث كانت كل منهما تتحدث 
معها. واأملحت ك�رويل اإىل اأن مي�سيا مل حتاول اأو تتحدث يف 
الأي��ام ح�ل رغبتها يف النتحار، لذلك ج��اءت وفاتها  ي�م من 
ك�سدمة على كل من اأحبها، دون اأن يعلم اأحد بالظروف التي 

دفعتها اإىل الإقدام على ذلك.

ولدت بال قزحية تعي�س على 
النظارات ال�صم�صية

تعاين طفلة بريطانية من حالة وراثية نادرة جعلتها م�سطرة 
اأن ولدت  بعد  وذل��ك  دائ��م،  ب�سكل  ال�سم�سية  النظارات  لرت��داء 
بدون قزحية يف عينيها. ومنذ ولدتها، تعاين ل��سي باملر من 
بالكامل، مع عدم وج�د  �س�داوين  عيب وراث��ي، جعلت عينيها 
اأنرييديا  با�سم  احلالة  ه��ذه  وُتعرف  للعينني،  ب�ؤب�ؤ  اأو  قزحية 
وحتدث يف الفرتة بني الأ�سب�ع الثاين ع�سر والرابع ع�سر من 
احلالة  ه��ذه  وتعني  ال��ك��روم���زوم��ات.  يف  ب�سبب طفرة  احلمل، 
ق��ادرة على  العمر عامني، غري  البالغة من  ل��سي  اأن  ال��ن��ادرة، 
ويت�جب  عينيها،  اإىل  ال��داخ��ل��ة  ال�����س���ء  بكمية  التحكم  على 
لت�سفية  عالية،  م�ا�سفات  ذات  �سم�سية  نظارات  ارت��داء  عليها 
مريور  �سحيفة  بح�سب  ال�����س��ارة،  البنف�سجية  ف����ق  الأ���س��ع��ة 
بيتي  ل��سي  وال��د  ا�سطر  احل��ال��ة،  ه��ذه  ونتيجة  الربيطانية. 
و�سارمن اإىل النتقال من املنزل 3 مرات، بحثاً عن مكان اأقل 
لبنتهما.  منا�سب  لعب  ومكان  الظل  وي�فر  لل�سم�ص،  تعر�ساً 
ل��سي، لحظت  ول��دت  بيتي عندما  ال�سيد  ل��سي  وال��د  ويق�ل 
ل�ن،  اأي  فيهما  يكن  ومل  بالكامل،  �س�داوين  كانتا  عينيها  اأن 
الأرج��ح فهي متلك  الأم��ر طبيعي، وعلى  اأن  النا�ص  واأخ��ربين 
عينني بنيتني داكنتني. ومع مرور ال�قت، بداأنا ن�سك اأن هناك 
�سيء لي�ص على ما يرام، حيث كانت تنام ط�ال النهار وت�ستيقظ 

يف الليل، وكانت تبكي ب�سكل دائم.
الفنانة زز وارد خال ح�س�رها العر�ص الأول ل� “�سيارات 3” يف مركز امل�ؤمترات يف كاليف�رنيا.  )رويرتز(

حوتان يقدمان
 عر�صًا مده�صًا 

ح�تان  ق����دم  م���ذه���ل  م�����س��ه��د  يف 
�سياحي  ق��ارب  ام��ام  رائ��ع��اً  عر�ساً 
ن����رث هيد،  �ساطئ  م��ن  ب��ال��ق��رب 

مبدينة �سيدين الأ�سرتالية.
ور���س��د امل�����س���ر ج���ن��ا���ص ليب�سرن 
ب��ك��ام��ريت��ه اخل��ا���س��ة ل��ق��ط��ات من 
هذا العر�ص الفريد، وخا�سة باأن 
يرى  التي  الثانية  امل��رة  ه��ذه هي 
تقفز  وه��ي  حيتان  ج�نا�ص  فيها 
يف  املده�ص  ال�سكل  بهذا  امل��اء  من 

نف�ص البقعة. 
اأملانيا  يف  امل����ل����د  ج���ن��ا���ص  وق���ال 
�سركة  ل�������س���ال���ح  ي��ع��م��ل  وال��������ذي 
م���اح���ة ب��ح��ري��ة م���ن ال����ن����ادر اأن 
ن�����س��ادف ح���ت��ني ي��ق���م��ان بنف�ص 
احلركات يف اآن معاً، لقد كان �سيئاً 
ن�ساهد  ما  ع��ادة  بالفعل.  مده�ساً 
احليتان يف مياه هذه املنطقة مرة 

اأو مرتني يف م��سم هجرتها . 
وا�ستطرد ج�نا�ص عادة ما ن�جه 
ل�ساعات  البحر  نح�  ك��ام��ريات��ن��ا 
دون اأن يظهر اأي �سيء مميز، ويف 
هذه املرة خرج احل�تان من املياه 
وبدءا بالقفز فجاأة، وهنا �سارعت 

للتقاط ال�س�ر لهما.
العام  ه����ذا  م���ن  ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
ت����ن����اق����ل����ت م�������اق������ع ال����ت�����ا�����س����ل 
مثري  فيدي�  مقطع  الجتماعي، 
ي�ؤدي  وه���  ح�تاً  يظهر  للده�سة 
ت�سجيع  و����س���ط  رائ����ع����ة  ق����ف����زات 
بح�سب  ورف��اق��ه،  الفيدي�  م�س�ر 

�سحيفة مريور الربيطانية. 

وفاة بامتان  !
غّيب امل�ت املُمثل اآدم وي�ست، الذي 
لعب دوربامتان يف امل�سل�سل ال�سهري 

يف ال�ستينيات.
ون��ق��ل��ت جم��ل��ة ف��اراي��ت��ي ع��ن بيان 
ت�يف  ق��د  املُمثل  وي�����س��ت،اأّن  لعائلة 

عن عمر ُيناهز 88 عاًما.
اإن  اإىل  للمجلة  امل��ت��ح��دث  واأ����س���ار 
بعد �سراع مع مر�ص  وي�ست ت�يف 

�سرطان الدم )ل�كيميا(.
املُتحدث  ي���رّد  ال�����س��اع��ة، مل  وح��ت��ى 
على اي ات�سال هاتفي اأو اأي ر�سالة 

الكرتونية .
ُيذكر اأّن وي�ست ه� ممثل اأمريكي 
يف   1928 اأي����ل�����ل   19 يف  ول�����د 
م���دي���ن���ة وا����س���ن���ط���ن، م����ّث����ل يف 6 
اأج��زاء من م�سل�سل بامتان والذي 
ك���ان ُي��ع��ر���ص ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة 
م���ؤدي �س�ت يف  الأمريكية وعمل 

م�سل�سل فاميلي غاي.

ك��ث��رياً م��ا ي�سك� امل��ت��زوج���ن م��ن اأع��ب��اء وق��ي���د احلياة 
ال���زوج���ي���ة، وق����د ي��ع��ت��ربون اأن ال������زواج ه���� ال�����س��ب��ب يف 
الكثري  ت�ساأل  وح��ني  الأم��را���ص،  من  بالكثري  اإ�سابتهم 
ول�سحتكم؟  لكم  مفيًدا  ال���زواج  تعتربون  ه��ل  منهم: 

ي�سارع�ن بق�ل: ل.
ل��ك��ن رمب����ا ك����ان ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف تلك 

الفرتا�سات بعد قراءة ال�سط�ر التالية..
مدينة  يف  “اأ�ست�ن” للطب  كلية  يف  باحث�ن  ق��ام  فقد 
ب��رم��ن��ج��ه��ام ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ت��ح��ل��ي��ل ب��ي��ان��ات اأك����رث من 
الن�ع  ال�سكري من  األف مري�ص يعان�ن من داء   900
الك�لي�سرتول  وارتفاع  الدم  ارتفاع �سغط  ومن  الثاين 
يف الدم، واكت�سف�ا اأن املتزوجني من ه�ؤلء املر�سى كانت 
حظ�ظهم اأكرب لتجنب الإ�سابة باأزمات قلبية مقارنة 

بغري املتزوجني!
هذه هي احلقيقة بح�سب نتائج الدرا�سة التي ن�سرت يف 
امل�قع الإلكرتوين ل�سحيفة ذي جارديان الربيطانية .

اأن هناك درا�سات اأخرى خل�ست اإىل  وذكرت ال�سحيفة 
الك�رتيزول،  من  اأق��ل  م�ست�يات  لديهم  املتزوجني  اأن 
اأو هرم�ن الإجهاد، مقارنة بنظرائهم غري املتزوجني، 

اإىل   10% مب��ق��دار  املبكر  للم�ت  عر�سة  اأق���ل  واأن��ه��م 
%15 مقارنة بالآخرين. واإذا كنت من العزاب و�سعرت 
اأن  امل��س�ع، فعليك  اأثناء قراءة هذا  والقلق  بالكتئاب 
للمعاناة  عر�سة  اأق��ل  املتزوج  �سديقك  اأن  اأي�ساً  تعرف 

من الكتئاب والقلق.
وتتناق�ص نتائج هذه الدرا�سات مع كثري من الأبحاث 
ذلك،  عك�ص  واأظ��ه��رت  ال�سابق  يف  ج��رت  ال��ت��ي  العلمية 
وكان اآخرها درا�سة �س�ي�سرية ن�سرت يف وقت �سابق هذا 

العام.
واأفادت تلك الدرا�سة باأن املتزوجني اأ�سبح�ا اأقل �سحة 
 11 اإجابات  بتحليل  وذلك  العزاب،  بنظرائهم  مقارنة 
األف �سخ�ص كان يتم ا�ستج�ابهم ب�ساأن حالتهم ال�سحية 

مرة كل عام على مدى 16 عاماً.
اتفقت على �سيء  النتائج لكنها  الدرا�سات يف  واختلفت 

واحد وه� اأن ال�سعادة الزوجية هي العامل الأهم.
اأن ال���زواج امل��ل��يء بالت�ترات  فقد وج��دت ع��دة درا���س��ات 
بالن�بات  الإ�سابة  خطر  من  يزيد  اأن  ميكن  وامل�ساكل 
القلبية وال�سكتة الدماغية مقارنة بالزواج الذي ت�س�ده 

امل�دة والألفة.

هل الزواج مفيد لل�صحة؟

�صلمى حايك بطلة فيلم عن ق�صية الهجرة 
بط�لته  ت���ؤدي  ال��ذي  الأمريكي  الع�ساء  على  ديرن” بياتري�ص  اآت  “بياتري�ص  فيلم  يتطرق 
�سلمى حايك اإىل الطبقية والتمييز والدمار البيئي، يف ال�قت الذي تعاين فيه ال�ليات 
اأزمة مهاجرين بعد و�س�ل الرئي�ص الأمريكي ترامب اإىل احلكم. وت�ؤدي  املتحدة من 
تنف�سل  املتحدة  ال���لي��ات  يف  مقيمة  مك�سيكية  مهاجرة  دور  الفيلم  يف  حايك  �سلمى 
مدينتها  من  كرث  �سكان  تهجري  اإىل  عقاري  م�سروع  ف�سل  اأدى  بعدما  عائلتها،  عن 
العمل  تختار  وبدينة  وع��ج���ز  قبيحة  باأنها  نف�سها  ت�سف  التي  امل���راأة  ال�سغرية. 
كاليف�رنيا.  جن�ب  يف  كاونتي  اوراجن  منطقة  يف  الأث��ري��اء  اأو���س��اط  يف  كمدلكة 
وتلعب حايك دور بياتري�ص مع اأزياء مت�ا�سعة ومن دون تربج وب�سعر مهمل، يف 
مظهر بعيد كل البعد عن اإطالتها يف اأفام مثل فروم دون ت� دا�سك 1996 
اأو�سكار. وبعد  دوره��ا فيه تر�سيحاً جلائزة  نالت عن  الذي   2002 اأو فريدا 
اإنهاء جل�سة تدليك يف منزل رجل اأعمال ثري، تتعطل �سيارة بياتري�ص.  ومبا 
اأنها بعيدة عن مكان اإقامتها حيث تعي�ص مع كابها وحي�ان ماعز �سغري، 

يدع�ها زب�نها اإىل م�ساركته مائدة الع�ساء بانتظار حل م�سكلتها.


