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قرقا�ش: اتفاق اليمنيني مينع التدخل الإيراين والإرهاب
•• اأبوظبي-الفجر:

اعترب معايل الدكت�ر اأن�ر قرقا�ش، وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية، 
اأن خطاب �شالح الأخري ظاهره خالف مع ال�شريك  اأم�ش الثنني، 

احل�ثي ح�ل ال�شلطة يف مناطق النقالب. 
وقال قرقا�ش عرب ح�شابه اخلا�ش على م�قع الت�ا�شل الجتماعي 
اأنه قد ميثل فر�شة لك�شر اجلم�د ال�شيا�شي الذي  »ت�يرت«: »يبقى 
حتقق  اأن  اليمنيني  اإرادة  »باإمكان  واأ���ش��اف  احل���ث��ي«.   تعنت  كر�شه 
اأحداً  ي�شتثني  اأن  يجب  ل  امل�شتقبل  دول��ة  بناء  ال�شيا�شي،  الت��ف��اق 

وعماده التفاق واحل�ار ول ميكن اأن ي�ؤ�ش�ش على النقالب«. 
اأ�شا�ش احلّل يف الأزم��ة اليمنية، اتفاق  ال�شيا�شي  امل�شار  وتابع »يبقى 
الإرهاب  م�شائل  ويعالج  الإي���راين  التدخل  ومينع  اليمنيني  يجمع 

وم�شتقبل اجلن�ب وطبيعة احلكم«. 

الهالل يوقع اتفاقية حلفر بئري مياه بح�ضرموت
•• ح�رضموت-وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�ش اتفاقية لتم�يل حفر بئرين 
مبحافظة  ب��اوزي��ر  غيل  مبديرية  الع�شيبة  مياه  حقل  يف  ارت���ازي��ني 
والزراعة  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لت�فري  ح�شرم�ت �شمن م�شاريعها 
وتنمية الرثوة احلي�انية. و اأكد رئي�ش فريق الهالل الأحمر الإماراتي 
يف ح�شرم�ت اأحمد النيادي اأن حفر البئرين يهدف اىل حت�شني خدمة 
البنية  م�شاريع  باوزير �شمن حزمة من  مناطق غيل  املياه يف  ادخ��ال 
حمافظة  يف  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول��ة  تدعمها  التي  التحتية 

ح�شرم�ت وخمتلف املحافظات املحررة                )التفا�شيل �ش9(
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ق�ات عراقيه تتجه نح� تلعفر )ا ف ب(

رئي�ش الدولة ي�ضدر مر�ضوما بقانون احتادي 
ب�ضاأن ال�ضريبة النتقائية على �ضلع حمددة

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
رئي�ش  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
مر�ش�ما  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ال�شريبة  ب�شاأن  احت��ادي  بقان�ن 
النتقائية والذي ت�شري اأحكامه 
على ال�شلع النتقائية التي ي�شدر 
بها قرار من جمل�ش ال�زراء بناء 

على اقرتاح وزير املالية.
ومب�جب املر�ش�م بقان�ن احتادي 
�� رقم 7 ل�شنة 2017 �� �شتفر�ش 
ال�شريبة النتقائية على الأن�شطة 
النتقائية  بال�شلع  تتعلق  ال��ت��ي 
ال�شلع  ان��ت��اج  على  ت�شتمل  وال��ت��ي 
النتقائية يف الدولة وا�شتريادها 
�شياق  يف  الأن�شطة  هذه  كانت  اإذا 
تفر�ش  كما   .. الأع��م��ال  ممار�شة 
على تخزين ال�شلع النتقائية يف 
الدولة اإذا كان التخزين يف �شياق 

ممار�شة الأعمال.
)التفا�شيل �ش2(

حممد بن را�ضد: القائد احلقيقي ي�ضنع قادة 
وير�ضخ ثقافة الإخال�ش وبناء روح الفريق 

•• دبي-الفجر:

حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأك��د   
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال�زراء حاكم 
دب�����ي اه���م���ي���ة ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي يف 
�شم�ه  وق��ال  ال�احد..  الفريق  اإط��ار 
�شم�ه  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دات  يف 
علمتني  )ت���ي��رت(:  على  ال�شخ�شي 
احل���ي���اة ب�����اأن امل����ؤ����ش�������ش���ات ن����ع���ان.. 
الأوحد،  ال���اح��د  القائد  م�ؤ�ش�شات 
ال�احد  الفريق  م�ؤ�ش�شات  والثانية 
املتعا�شد ..الأوىل م�ؤقتة .. والثانية 
القائد  اأن  احلياة  علمتني   .. دائمة 
وامل�ؤ�ش�شة  ق����ادة..  ي�شنع  احلقيقي 
ثقافة  ت�شنع  ال��ت��ي  ه��ي  احلقيقية 
ت�شمح لأفرادها بالنم�..لي�ش قائدا 
نف�شه..  يف  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ي��خ��ت��زل  م���ن 
احلقيقي  الإرث  اأن  احلياة  علمتني 
لأي قائد يف اأي م�ؤ�ش�شة ه� �شناعة 
الرجال ، وتر�شيخ ثقافة الإخال�ش، 
بذور  وغ���ر����ش  ال��ف��ري��ق،  روح  وب���ن���اء 

التجديد والبتكار.

ت�شاعد اخلالف بني �شريكي االنقالب يف اليمن

نائب الرئي�ش اليمني: اإيران مكمن اخلطر يف بالدنا
•• عوا�صم-وكاالت:

�شن  ال��ي��م��ن، حيث  الن��ق��الب يف  ب��ني حليفي  اخل��الف��ات  وت���ريُة  تت�شاعد 
املخل�ع علي عبداهلل �شالح هج�ما على جماعة احل�ثي متهما  الرئي�ش 
امل�ش�ؤولني ما ي�شمى باللجان الث�رية بالف�شاد واإهدار املال العام، ومهّددا 

يف ال�قت ذاته بعدم مغادرِة �شنعاء يف حال افتعال الف��شى.
ح��ك���م��ة ف�����ق احل��ك���م��ة ب���ه���ذه اجل��م��ل��ة وج����ه امل��خ��ل���ع ���ش��ال��ح �شفعته 
اخلالف  وت��رية  ت�شاعد  على  وا�شحة  دلل��ة  يف  احل�ثيني  لالنقالبيني 
بينهم. ويبدو اأن كل امل�شاريع واخلطط التي ر�شم�ها قبل النقالب وبعده 
م�شريها الف�شل بعد خالف يف امل�شالح نتج على خلفية �شيطرة احل�ثيني 
اإق�شاء  القيادية والعامة يف �شنعاء والتي متح�رت يف  املنا�شب  اأهم  على 

منا�شري املخل�ع من كل الدوائر احلك�مية والقيادات الع�شكرية.
كان اآخرها اإعالن �شالح ال�شماد رئي�ش ما ي�شمى املجل�ش ال�شيا�شي الأعلى 
احلاكم  اأب�علي  الع�شكري  القيادي  بتعيني  ق��رارا  �شنعاء  لالنقالبيني يف 
غري  احلك�مة  يف  الدفاع  وزارة  يف  الع�شكرية  ال�شتخبارات  لهيئة  رئي�شا 
وزارة  على  قب�شتهم  اأحكم�ا  احل�ثيني  ف��اإن  التعيني  وبهذا  بها  املعرتف 

الدفاع.

واتهم �شالح يف الر�شالة املتلفزة احل�ثيني بالف�شاد واإهدار املال العام ما 
ت�شبب بتاأخري دفع الرواتب للم�ظفني عدة اأ�شهر وكاأنه يخلي م�ش�ؤوليته 
ليك�شب تعاطفا جديدا من قبل احل�ش�د والقبائل التي باتت تغ�شب من 
ت�شرفات احل�ثيني كما وت�عد احل�ثيني بال�شيطرة على �شنعاء مهددا 

باأن من �شيخلق الف��شى يف �شنعاء لن ي�شتطيع مغادرتها.
اىل ذلك، �شدد نائب الرئي�ش اليمني الفريق الركن علي حم�شن  الأحمر 

على اأن اإيران هي مكمن اخلطر  وم�شدره الذي يهدد  م�شتقبل اليمن.
كما اأكد  الفريق حم�شن بح�شب ما اأفادت وكالة الأنباء اليمنية الر�شمية 
اأن  اإىل  اإي��ران يف اليمن، م�شرياً  اأداة  اأن جماعة  احل�ثي النقالبية متثل 

اليمنيني جميعاً يعرف�ن تبعية احل�ثي  وولئه لإيران.
واأعرب عن ثقته باأن اليمنيني جميًعا مبختلف م�شاربهم يعرف�ن مكمن 
ال�شتجابة  �شريف�ش  اليمني  اجلي�ش  اأن  اإىل  م�شرًيا  وم�شدره،  اخلطر 
لأوام����ر م��ن ا���ش��ت��ه��دف حياتهم وع��ت��اده��م ال��ع�����ش��ك��ري، واأح����ل ب���دًل عنهم 
اليمنيني ومع  اإخ�انهم  الزج بهم يف حروب عبثية مع  ميلي�شيات وحاول 
�شبتمرب  جي�ش  اإن  بالق�ل:  اليمني  الرئي�ش  نائب  واأ���ش��اف  اجل���ار.  دول 
واأكت�بر لن ي�شتجيب ملن قتل جن�ده وقادته وا�شتبدله بامليلي�شيات ونهب 

مع�شكراته و�شالحه وعتاده و�شخره يف العتداء على اليمنيني والأ�شقاء.

27 قتيال مدنيا يف ق�شف للتحالف الدويل على الرقة

املعار�ضة ال�ضورية ت�ضعى اإىل ت�ضكيل جبهة موحدة 
�ضيارة  اقتحام  يف  �ضيدة  مقتل 
مبر�ضيليا حللافللالت  حمطتي 

•• مر�صيليا-وكاالت:

ام�ش  الفرن�شية،  ال�شرطة  اأع��ل��ن��ت 
الثنني، اأن �شيارة �شدمت اأ�شخا�شاً 
مدينة  يف  ح����اف����الت  حم��ط��ت��ي  يف 
امراأة،  واأف��ادت عن مقتل  مر�شيليا. 
و اعتقال ال�شائق. فيما رجح النائب 
النف�شي  ال�شطراب  فر�شية  العام 

يف عملية الده�ش.
ال�قت  يف  اإن������ه  ال�������ش���رط���ة  وق����ال����ت 
عن  معل�مات  لدينا  لي�ش  ال��راه��ن 

دوافع هذا ال�شخ�ش.
تتعامل  ت������زال  ل  اأن����ه����ا  واأ�����ش����اف����ت 
امل�اطنني  ون�����ش��ح��ت  ال���اق��ع��ة،  م��ع 

بالبتعاد عن املنطقة.
اأوردتها  التي  الأولية  املعل�مات  ويف 
ال�شيارة  اأن  فرن�شية  اإع��الم  و�شائل 
�شدمت حافلتني، ما اأدى اإىل وق�ع 
ع���دد م��ن اجل���رح���ى، وم��ق��ت��ل �شيدة 

اأربعينية.
مقتحم  اأن  اإىل  ت��ق��اري��ر  واأ�����ش����ارت 
حمطتي احلافالت يبلغ من العمر 

عاما.  35
واأو�����ش����ح ج����ل���ي���ان راف���ي���ي���ه، عمدة 
والثانية  ع�شرة  احلادية  الدائرتني 
اأن  ت��ي يف(  اف  ام  )ب��ي  لقناة  ع�شرة 
كانت  الأربعينات  يف  ام���راأة  القتيلة 

تنتظر مبفردها يف امل�قف.
ويف التفا�شيل، �شدم ال�شائق حمطة 
 8:15 ال�شاعة  ح���ايل  يف  حافالت 
 0615( املحلي  بالت�قيت  �شباحا 
الثالث  بت�قيت غرينت�ش( يف احلي 
ع�����ش��ر يف اجل����زء ال�����ش��م��ايل الأك����رث 
ي�شدم  اأن  ق��ب��ل  امل��دي��ن��ة  م���ن  ف��ق��را 
حم��ط��ة ح��اف��الت اأخ����رى ب��ع��د ذلك 
ب�شاعة يف احل��ي احل��ادي ع�شر على 

بعد عدة كيل�مرتات اإىل اجلن�ب.

اأمريكيني  بحارة   10 فقدان 
نفط بناقلة  مدمرة  ت�ضادم  يف 

•• �صنغافورة-وكاالت:

فقدان  الأمريكية  البحرية  اأعلنت 
اآخرين  خم�شة  واإ�شابة  بحارة   10
اأمريكية  م���دم���رة  ا����ش���ط���دام  ب��ع��د 
اأم�������ش الثنني  ب�����ش���اري��خ  م�����زودة 
اإىل  طريقها  يف  وه��ي  نفط  بناقلة 

�شنغاف�رة . 
للق�ات  ال�����ش��اب��ع  الأ���ش��ط���ل  وق����ال 
بيان،  يف  الأم����ريك����ي����ة  ال���ب���ح���ري���ة 
اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ����ش���ح���ب  زوارق  اإن 
التابعة  ال��ب��ح��ري��ة  ال���دوري���ة  ���ش��ف��ن 
ومروحيات  �شنغاف�رة  جلمه�رية 

ت�شاعد يف جه�د البحث والإنقاذ. 
اإ�ش.  اإ���ش.  ي�.  املدمرة  وا�شطدمت 
ج���ن اإ����ش م��اك��ني  اأم�����ش يف �شرقي 
بال�شفينة  ملقا  وم�شيق  �شنغاف�رة 
نفط  ناقلة  امل�شجلة  �شي  اإم  األنيك 

مرتا.  وكيماويات وط�لها 180 
وذك�����رت ال��ب��ح��ري��ة الأم���ريك���ي���ة اأن 
املدمرة ت�شررت من جانبها الأي�شر 

اخللفي يف حادث الت�شادم. 
وعلى ال�شعيد نف�شه، قال الرئي�ش 
الأمريكي دونالد ترامب اإن افكاره 
كان�ا  الذين  البحارة  مع  و�شل�اته 

على منت املدمرة المريكية.

القوات العراقية توا�شل تقدمها يف حميط تلعفر

ع�ضائر نينوى حتذر من م�ضاركة احل�ضد يف املعركة 
•• بغداد-وكاالت:

اأم�ش  العراقية  ال��ق���ات  وا���ش��ل��ت 
الث���ن���ني ت�����ش��ي��ي��ق اخل���ن���اق على 
تنظيم داع�ش الإرهابي داخل اآخر 
نين�ى  اأكرب معاقله يف حمافظة 
ب��ع��دم��ا هج�م  ال����ب����الد،  ب�����ش��م��ال 
و�شيطرت  الأح������د  ف��ج��ر  ب����داأت����ه 

خالله على قرى عدة حميطة.
ال�شرطة الحتادية  واأك��دت قيادة 
الي�م  يف  ال�شيطرة  ا�شتعادت  اأنها 
اأرب���ع  ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى  الأول م��ن 
ق����رى يف اجل��ب��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة من 
اأعلنت  نف�شه  ال�قت  ويف  تلعفر. 
بيان  يف  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل 
م�شارف  اإىل  و���ش��ل��ت  ق���ات��ه��ا  اأن 

القرى الغربية لتلعفر.
العراقية  ال�����ق������ات  وت�����ا�����ش����ل 
الثالثة  امل���ح���اور  ع��ل��ى  ت��ق��دم��ه��ا 
ال�زراء  بيان متلفز لرئي�ش  ابعد 
اأعلن  ال��ع��ب��ادي  ال��ع��راق��ي ح��ي��در 
فيه انطالق العمليات الع�شكرية 
�شيطرته  ومنذ  تلعفر.  ل�شتعادة 
ع����ل����ى م���������ش����اح����ات وا�����ش����ع����ة من 

•• عوا�صم-وكاالت:

للتحالف  ق�����ش��ف  اط���ف���ال يف  ب��ي��ن��ه��م  م��دن��ي��ا   27 ق��ت��ل 
تزال  ل  �شكنية  منطقة  على  وا�شنطن  بقيادة  ال��دويل 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش الإره����اب����ي يف مدينة  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت 
ال�ش�ري حلق�ق  املر�شد  افاد  ما  وفق  ال�ش�رية،  الرقة 

الن�شان.
وي��دع��م ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ب��ق��ي��ادة وا���ش��ن��ط��ن بغارات 
�ش�ريا  ق���ات  هج�م  الر����ش  على  وم�شت�شارين  ج�ية 
وعربية،  ك���ردي���ة  ف�����ش��ائ��ل  ال���دمي����ق���راط���ي���ة، حت���ال���ف 
داخل  ي�ني�  حزيران  من  الول  ال�شب�ع  منذ  امل�شتمر 

مدينة الرقة، معقل تنظيم داع�ش البرز يف �ش�ريا.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن ل�كالة فران�ش 
البدو  ح��ارة  ال��دويل على  للتحالف  اأ�شفر ق�شف  بر�ش 
املكتظة بال�شكان يف و�شط مدينة الرقة عن مقتل 27 

مدنيا، بينهم �شبعة اطفال.
هذه  يف  مدنيا   17 مقتل  وث��ق  ال�ش�ري  املر�شد  وك��ان 

الغارات، ال ان احل�شيلة ارتفعت بعد انت�شال املزيد من 
اجلثث من حتت النقا�ش.

وارتفعت بذلك ح�شيلة قتلى غارات التحالف الدويل 
 40 125 مدنيا، بينهم  على الرقة خالل ا�شب�ع اىل 

طفال، وفق ما وثق املر�شد ال�ش�ري.
الريا�ش  يف  ال�ش�رية  املعار�شة  ف�شائل  التقت  �شيا�شيا 
اأم�������ش الث���ن���ني يف حم���اول���ة ل��ت�����ش��ك��ي��ل ج��ب��ه��ة م�حدة 
للم�شاركة يف مفاو�شات �شالم يف ت�شرين الأول اكت�بر 

تاأمل المم املتحدة يف اأن تك�ن ج�هرية.
اجتماعا  املعار�شة  للمفاو�شات  العليا  الهيئة  وعقدت 
مع�شكرين  م��ن  وف����د  م��ع  ال��ري��ا���ش  يف  �شاعات  ا�شتمر 
القاهرة  من�شة  ي�شمى  م��ا  هما  معتدلني  معار�شني 

ومن�شة م��شك�.
ودعا مبع�ث المم املتحدة اخلا�ش ل�ش�ريا �شتافان دي 
م�شت�را املعار�شة اىل ت�حيد وفدها ل��شع ا�شرتاتيجية 
�شبع ج�لت من  تفاو�ش اكرث براغماتية بعدما رعى 
املحادثات التي مل حتقق جناحاً، و�شكل م�شري الرئي�ش 
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االنتخابات الت�شريعية االأملانية:
حملة �ضاقة ل�ضولتز وحزبه يف مواجهة �ضخرة مريكل

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ملناف�ش  احلجج  بع�ش  منح  ت�شتطيع  اأنها  غري   ... ارتعا�شة  جمرد  انها 
اأجنيال مريكل، التي ما انفكت تكرر وت�ؤكد اأن الت�ش�يت مل ُيح�شم بعد، 

قبل خم�شة اأ�شابيع من النتخابات الت�شريعية.
لقد �شهد حمرار مارتن �ش�لتز، الذي بدت حملته وكاأنها ان�شاخت منذ 
الأخرية.  الأ�شابيع  يف  الت�ش�يت  ن�ايا  يف  طفيفا  ارتفاعا  �شهد  اأ�شهر، 
وت�شري عدة ا�شتطالعات للراأي اإىل اأنه يف غياب انتعا�شة ق�ية مت�قعة 
من طرف )ال��رف��اق(، فان احل��زب الدميقراطي ال�شرتاكي ت�قف عن 
)�شب�ن-وهلرتند(  اأج��رت��ه  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  لآخ��ر  ووف��ق��ا  ال��ت��دح��رج.  
ب  يتمتع�ن  مازال�ا  الدميقراطيني  امل�شيحيني  فاإن  �شبيغل،  دير  ملجلة 
فا�شل 8 باملائة من ن�ايا الت�ش�يت، يف حني تقدم الدميقراطي�ن   37
ال�شرتاكي�ن بن�شبة 1 فا�شل 7 نقطة، ال انهم يبق�ن متخلفني جدا، 

بن�شبة 24 فا�شل 1 باملائة.                                )التفا�شيل �ش15(

العام  يف  املجاورة  و�ش�ريا  العراق 
تنظيم  ي���اج��ه  حينها،   ،2014
داع�������ش الره����اب����ي م���ع���ارك على 

جبهات عدة.
اأخرى، حذرت الع�شائر  من جهة 
نين�ى  حم���اف���ظ���ة  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ميلي�شيات  م�شاركة  م��ن  جم���ددا 
معركة  يف  احل�����ش��د_ال�����ش��ع��ب��ي 

تلعفر، اأم�ش الثنني.
وقالت الع�شائر اإن هذه امليلي�شيات 

�شد  ك��ب��رية  ان��ت��ه��اك��ات  �شرتتكب 
تغيري  بعمليات  و�شتق�م  ال�شكان 
دميغرايف على غ��رار ما ج��رى يف 
نين�ى.  و���ش��ه��ل  امل������ش��ل  م��دي��ن��ة 
يكت�شب  ال��ق�����ش��اء  واأن  خ��ا���ش��ة 
ح�شا�شية كبرية ب�شبب ما ت�شكله 
والتي  املتن�عة  ال�شكان  تركيبة 
ال�شيعة  ال���رتك���م���ان  م���ن  ت��ت��ك���ن 
ال�شنة  العرب  اإ�شافة اىل  وال�شنة 

والكراد والأقلية امل�شيحية.

اللل�للضللفللارة الأملللريكللليلللة يف 
التاأ�ضريات  منح  تعلق  مو�ضكو 

•• مو�صكو-وكاالت:

اأع���ل���ن���ت ال�������ش���ف���ارة الأم����ريك����ي����ة يف 
منح  �شتعلق  اأن��ه��ا  ام�����ش،  م������ش��ك���، 
ال����لي���ات  اإىل  دخ������ل  ت���اأ����ش���ريات 
املتحدة م�ؤقتا اعتبارا من الأربعاء 
امل�ظفني  ع������دد  خ���ف�������ش  ب�������ش���ب���ب 
ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ني ال�����ذي اأم������رت به 
عق�بات  ف��ر���ش  ع��ل��ى  ردا  م������ش��ك��� 
ع��ل��ي��ه��ا. وت��ع��ن��ي ه����ذه اخل���ط����ة اأن 
امل���اط��ن��ني ال���رو����ش ال��ذي��ن ي�دون 
لل�شياحة  املتحدة  ال���لي��ات  زي���ارة 
م��شك�  اإىل  للت�جه  �شي�شطرون 
ول�������ن ي���ت���م���ك���ن����ا م�����ن ا����ش���ت���خ���دام 

قن�شليات حملية خارج العا�شمة.
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اأخبـار الإمـارات
موا�ضالت عجمان تطلق املوقع الإلكرتوين »�ضواري ليموزين «

•• عجمان : الفجر

اكدت ر�شا خلف ال�شام�شي املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة 
ت�شري  امل�ؤ�ش�شة  اأن  العامة،  امل�ا�شالت  م�ؤ�ش�شة  يف  امل�شاريع  وتط�ير 
باقة  تقدمي  بهدف  الذكية،  للخدمات  الأمثل  التطبيق  نح�  قدماً 
�شرائح  جميع  من  اجلمه�ر  على  ت�شهل  اللكرتونية  اخلدمات  من 

املجتمع ال�شتفادة من خدماتها.
جاء ذلك خالل اطالق م�ؤ�ش�شة امل�ا�شالت العامة امل�قع اللكرتوين 
خلدمة �ش�اري ليم�زين التى اطالقها �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
 2016 م��اي���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ال��ع��ه��د  النعيمي ويل 
ال�شياحة،  قطاع  يف  اجلمه�ر  احتياجات  لتلبية  م�شممة  اأنها  حيث 

كالفنادق و منظمي الرحالت ال�شياحية، و�شركات الطريان وغريهم 
من  املجتمع  واف��راد  واخلا�شة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  يف  العمالء  من 

امل�اطنني واملقيمني
واأو�شحت ر�شا خلف ال�شامي اإىل اأن هذا امل�قع اللكرتوين ياأتي يف 
اطار تبني احلل�ل والتطبيقات الذكية يف خمتلف اخلدمات واملبادرات 
�ش�اري  امل�قع اخلا�ش   يق�م  للجمه�ر حيث  امل�ؤ�ش�شة  التي تقدمها 
ليم�زين بتغطية اخلدمة وتلبية متطلبات اجلمه�ر من حيث �شبل 
على  احل�ش�ل  يجعل  مم��ا  اخل��دم��ة  م��ع  امل�شتمر  والت�ا�شل  احلجز 
عن  الطلب  مبجرد  والي�شر  ال�شه�لة  غاية  يف  اأم��را  �ش�اري  مركبة 
اللكرتونية  الأنظمة  يعد من  امل�قع  اأن  اإىل  ، م�شريا  امل�قع  طريق 

املتط�رة. 

اإقامة عجمان حتتفي بنجوم املقرتحات
•• عجمان-وام: 

جن�م  رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  بعجمان  الأج��ان��ب  و���ش���ؤون  الإق��ام��ة  ادارة  اختتمت 
العامة بهدف تقدمي  الإدارة  10 من م�ظفي  به  التحق  ال��ذي  املقرتحات 
2016م  ع���ام  ل��ل��م��ق��رتح��ات خ���الل  ت��ق��دمي��ا  الأك����رث  ال��رع��اي��ة للم�ظفني 
طاقاتهم  وتط�ير  تنمية  ي�شتهدف  تدريبي  بربنامج  اإحلاقهم  خ��الل  من 

الفكرية، وذلك �شمن مبادرات الإدارة العامة املتن�عة لإ�شعاد العاملني.
الإقامة  ع��ام  م��دي��ر  ع��ل���ان  ع��ب��داهلل  حممد  العميد  �شعادة  الخ��ت��ت��ام  �شهد 
و�ش�ؤون الأجانب فيما ذكر العميد دكت�ر اأحمد عبدالرحمن الن�مان مدير 
اإدارة املنافذ واملكاتب اخلارجية رئي�ش فريق البتكار امل�ظفني امللتحقني ان 

الربنامج ت�شمن تنفيذ زيارات ملختربات البتكار يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة مبا فيها مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلك�مي، بالإ�شافة اإىل 
البتكار  جم��ال  يف  معارفهم  لتنمية  ور���ش  وح�ش�ر  مبتكرين  طلبة  لقاء 
قدمها زمالء لهم من الفائزين يف فئة الفكرة البتكارية �شمن جائزة وزير 

الداخلية للتميز.
ودعا اىل تط�ير الدفعة الثانية من مبادرة رعاية جن�م املقرتحات من خالل 
الريادية يف  العمل  واآليات  املنت�شبني  ال�شتفادة من مالحظات ومقرتحات 
جمال رعاية امل�اهب الب�شرية، وذلك لدعم املنظ�مة ال�شرتاتيجية ل�زارة 
العمل  بيئة  يف  البتكار  ثقافة  بتعزيز  املتمثلة   2021-2017 الداخلية 

امل�ؤ�ش�شي.

رئي�ش الدولة ي�ضدر مر�ضوما بقانون احتادي ب�ضاأن ال�ضريبة النتقائية على �ضلع حمددة
•• اأبوظبي-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة » حفظه 
ت�شري  وال��ذي  النتقائية  ال�شريبة  ب�شاأن  احت��ادي  بقان�ن  مر�ش�ما   « اهلل 
اأحكامه على ال�شلع النتقائية التي ي�شدر بها قرار من جمل�ش ال�زراء بناء 

على اقرتاح وزير املالية.
ومب�جب املر�ش�م بقان�ن احتادي �� رقم 7 ل�شنة 2017 �� �شتفر�ش ال�شريبة 
النتقائية على الأن�شطة التي تتعلق بال�شلع النتقائية والتي ت�شتمل على 
اإنتاج ال�شلع النتقائية يف الدولة وا�شتريادها اإذا كانت هذه الأن�شطة يف �شياق 
ممار�شة الأعمال .. كما تفر�ش على تخزين ال�شلع النتقائية يف الدولة اإذا 

كان التخزين يف �شياق ممار�شة الأعمال.
اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية  وقال �شم� ال�شيخ حمدان بن را�شد 
رئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة الحتادية لل�شرائب �� يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة 
احتادي  بقان�ن  مر�ش�ما  ال��دول��ة  رئي�ش  ال�شم�  �شاحب  اإ���ش��دار  م��ع  اإن��ه   ����
خط�ات  قطعنا  نك�ن   .. النتقائية  ال�شريبة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   7 رقم 
ملم��شة وحققنا اإجنازات كبرية على �شعيد ال�شعي اإىل اإيجاد بيئة ت�شريعية 
وقان�نية تك�ن داعما رئي�شيا جله�د الدولة يف تطبيق نظام �شريبي وفق 
الدخل  تن�يع  جه�د  تعزيز  يف  وت�شهم   .. العاملية  املمار�شات  واأف�شل  اأرق��ى 
لرفد القت�شاد مب�شادر دخل تدعم الروؤية امل�شتقبلية للقيادة الر�شيدة يف 

بناء اقت�شاد اأكرث تن�ع وا�شتدامة.
ت�شريع  اإىل  �شن�شعى  النتقائية  ال�شريبة  خ��الل  من   « اأن��ه  �شم�ه  واأ���ش��اف 
وترية بناء جمتمع اآمن و�شحي عرب تخفي�ش ن�شبة ا�شتهالك ال�شلع التي 
ت�شر ب�شحة اأفراد املجتمع وت�ؤثر على ج�دة البيئة وذلك من خالل حتفيز 
م���ردا ماليا يدعم  �شت�شكل  و  والإق��الع عنها م�شتقبال  ا�شتهالكها  وتقليل 

ت��شعنا باخلدمات التي نقدمها لأفراد املجتمع ».
و ين�ش القان�ن على قيام جمل�ش ال���زراء و بناء على اق��رتاح وزير املالية 
وكيفية  النتقائية  ال�شلع  على  تفر�ش  التي  ال�شريبية  الن�شب  بتحديد 
احت�شاب ال�شعر النتقائي على اأن ل تتجاوز الن�شبة ال�شريبية التي تفر�ش 

على تلك ال�شلع 200 يف املائة من ال�شعر النتقائي لها.
اأ�شدر املجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته  وقد 
2016 .. قرارا ب�شاأن ال�شلع  ال�شابعة والثالثني خالل �شهر دي�شمرب عام 
وامل�شروبات  الطاقة  وم�����ش��روب��ات  التبغ  منتجات  املت�شمنة..«  النتقائية 

الغازية ».
من  ب��اأي  يق�م  ال��ذي  م�ش�ؤولية  امل�شتحقة  ال�شريبة  تك�ن  للقان�ن  ووفقا 
بها يف ح��ال مل  ي�شارك  ال��ذي  ال�شخ�ش  وك��ذل��ك  اأع���اله  امل��ذك���رة  الأن�شطة 
دفع  متطلبات  امل��ذك���رة  الأن�شطة  باأحد  ق��ام  ال��ذي  ال�شخ�ش  فيها  ي�شت�ف 
ال�شريبة.. اإ�شافة اإىل اأمني امل�شت�دع يف حال الإفراج عن ال�شلع النتقائية 
من منطقة حمددة اإذا مل يتم �شداد ال�شريبة امل�شتحقة الدفع عنها �شابقا 

�شت�شتحق عليها ال�شريبة.
ال�شريبي  الإق����رار  ت��ق��دمي  لل�شريبة  اخل��ا���ش��ع  على   .. ال��ق��ان���ن  وبح�شب 
التي  ل��الإج��راءات  ووف��ق��ا  املهل  �شمن  �شريبية  ف��رتة  ك��ل  نهاية  يف  للهيئة 
حتددها الالئحة التنفيذية له .. كما يجب عليه �شداد ال�شريبة امل�شتحقة 
الدفع التي تظهر يف الإقرار ال�شريبي وذلك يف ذات تاريخ تقدمي الإقرار 

ال�شريبي وفقا لالإجراءات التي حتددها الهيئة.
ال�شريبة  فائ�ش  برتحيل  ي��ق���م  اأن  لل�شريبة  للخا�شع  ال��ق��ان���ن  يتيح  و 
بني  مقا�شة  واإج��راء  الالحقة  ال�شريبية  الفرتات  اإىل  القابلة لال�شرتداد 
اإداري��ة مت فر�شها  اأية غرامة  اأو  الدفع  امل�شتحقة  وال�شريبة  الفائ�ش  هذا 
 2017 ل�شنة   7 رق��م  الحت��ادي  القان�ن  اأو  بقان�ن  املر�ش�م  لأحكام  وفقا 
ب�شاأن الإجراءات ال�شريبية يف الفرتات ال�شريبية الالحقة وذلك اإىل حني 
اخلا�شع  قبل  للخ�شم من  القابلة  ال�شريبة  اإذا جتاوزت  الفائ�ش  ا�شتنفاد 
كانت  اإذا  اأو  ال�شريبية  الفرتة  ذات  عن  امل�شتحقة  ال�شريبة   .. لل�شريبة 
ال�شريبة  جت��اوزت  لل�شريبة  اخلا�شع  قبل  من  للهيئة  امل�شددة  ال�شريبة 
اإذا تبقى اأي فائ�ش عن اأي فرتة �شريبية بعد ترحيله  اأو  امل�شتحقة الدفع 
ملدة زمنية ويف هذه احلالة يج�ز للخا�شع لل�شريبة اأن يقدم طلبا للهيئة 
املر�ش�م  يف  املتبعة  والإج������راءات  للمدد  وف��ق��ا  املتبقي  الفائ�ش  ل���ش��رتداد 

بقان�ن.
اإل��ي��ه��ا من  و ي��ح��ق للهيئة رد ال�����ش��ري��ب��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب ا����ش���رتداد ي��ق��دم 
الدبل�ما�شية  والبعثات  والهيئات  الدولية  واملنظمات  الأجنبية  احلك�مات 
ب�شرط  و  الر�شمية  اأن�شطتهم  ممار�شة  �شياق  يف  قبلهم  من  دفعها  مت  التي 
دول  اإح��دى  امل�شجل يف  لل�شخ�ش  ال�شريبة  رد  لها  باملثل كما يحق  املعاملة 
جمل�ش التعاون املطبقة لل�شريبة النتقائية يف حال قيامه بدفع ال�شريبة 
اإحدى  اإىل  النتقائية  ال�شلع  بت�شدير  قيامه  ثم  الدولة ومن  امل�شتحقة يف 
ال�شريبة  بدفع  النتقائية وقيامه  لل�شريبة  املطبقة  التعاون  دول جمل�ش 

مرة اأخرى يف تلك الدولة.
ال�شريبة  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة   7 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان���ن  امل��ر���ش���م  ووف���ق 
النتقائية .. فاإنه مع مراعاة اأحكام القان�ن الحتادي رقم 7 ل�شنة 2017 
ب�شاأن الإجراءات ال�شريبية .. تق�م الهيئة باإعداد واإ�شدار تقييم للغرامات 
اأي��ام عمل من تاريخ  الإداري��ة للخا�شع لل�شريبة وتبلغه بها خالل خم�شة 
اأي���ا م��ن املخالفات مب��ا فيها ع��دم ق��ي��ام اخلا�شع  اإ���ش��داره يف ح��ال ارت��ك��اب��ه 
لل�شريبة بعر�ش الأ�شعار �شاملة لل�شريبة و عدم التقيد ب�شروط واإجراءات 
نقل ال�شلع النتقائية من منطقة حمددة اإىل منطقة حمددة اأخرى واآلية 
لل�شريبة  اخلا�شع  قيام  وعدم  فيها  ومعاجلتها  وتخزينها  عليها  املحافظة 
بت�فري ق�ائم اأ�شعار ال�شلع النتقائية التي يق�م باإنتاجها اأو ا�شتريادها اأو 
القان�ن  عليها يف  املن�ش��ش  ال�شريبي  التهرب  بيعها. ومع مراعاة حالت 
والعق�بات  ال�شريبية  الإج����راءات  ب�شاأن   2017 ل�شنة   7 رق��م  الحت���ادي 
ال�شريبي  التهرب  اجل��رمي��ة  مرتكب  ال�شخ�ش  يعترب   .. ب�شاأنها  ال�����اردة 

وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية للمر�ش�م بقان�ن.
الت�شجيل  م��ن  �شخ�ش  اأي  ا�شتثناء  للهيئة  ي��ج���ز  ب��ق��ان���ن  امل��ر���ش���م  ووف���ق 
اأثبت  اإذا  ال�شريبة..  دفع  من  ال�شخ�ش  ي�شتثني  ل  ذلك  اأن  مع  ال�شريبي 
اأنه لن يق�م با�شترياد ال�شلع النتقائية ب�شكل منتظم و يجب على  للهيئة 
الحتادية  الهيئة  يخطر  اأن  ال�شريبي  الت�شجيل  من  ا�شتثناوؤه  مت  من  كل 
باأية تغيريات تطراأ عليه مما قد يجعله خا�شعا لل�شريبة وفق  لل�شرائب 
الأحكام القان�ن وذلك خالل املهل ووفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة 

التنفيذية للمر�ش�م بقان�ن.
اإذا مل  ال�شريبي  ت�شجيله  اإلغاء  الهيئة بطلب  اإىل  يتقدم  اأن  امل�شجل  وعلى 
يعد م�ش�ؤول عن ال�شريبة وفقا لأحكام املر�ش�م بقان�ن وذلك خالل املهلة 
التي حتددها الالئحة التنفيذية كما يجب على كل �شخ�ش يق�م بت�شغيل اأو 
يق�شد القيام بت�شغيل منطقة حمددة .. اأن يتقدم للت�شجيل كاأمني م�شت�دع 
وفقا ملا ه� حمدد يف الالئحة التنفيذية والتي حتدد تاريخ �شريان الت�شجيل 

ويحظر على اأي �شخ�ش الت�شرف كاأمني م�شت�دع قبل ت�شجيله يف الهيئة.
و�شروط  و�ش�ابط  اإج��راءات  بقان�ن  للمر�ش�م  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 
وطلبات  ال�شريبي  الت�شجيل  طلبات  ورف�ش  واإلغائه  ال�شريبي  الت�شجيل 

اإلغائه .
ا�شترياد  بتاريخ  وال��ذي حددته  ال�شريبة  احت�شاب  تاريخ  تت�شمن  اأنها  كما 
ال�شلع النتقائية اأو التاريخ الذي يتم فيه احل�ش�ل على ال�شلع النتقائية 
من قبل ال�شخ�ش املخزن ويف حال ح�شل على ال�شلع النتقائية قبل تاريخ 
نفاذ املر�ش�م بقان�ن يك�ن تاريخ احت�شاب ال�شريبة ه� تاريخ نفاذ املر�ش�م 

بقان�ن .
ال�شلع  يتم فيه ط��رح  ال��ذي  التاريخ  الأخ���رى يك�ن يف  ويف جميع احل��الت 
للمر�ش�م  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  حت���دده  مل��ا  وف��ق��ا  لال�شتهالك  الن��ت��ق��ائ��ي��ة 

بقان�ن.
اأن تك�ن الأ�شعار املعلنة لل�شلع النتقائية عند  ووفق املر�ش�م بقان�ن يجب 
تك�ن  التي  التنفيذية احل��الت  الالئحة  لل�شريبة كما حتدد  �شاملة  بيعها 
يتم  التي  النتقائية  ال�شلع  وتعفى   .. لل�شريبة  �شاملة  غري  الأ�شعار  فيها 
امل�شت�فية  املحددة  املنطقة  وتعامل   .. النتقائية  ال�شريبة  من  ت�شديرها 
يج�ز  كما  ال�شريبة  لأغ��را���ش  ال��دول��ة  اأرا���ش��ي  خ��ارج  اأن��ه��ا  على  لل�شروط 
اأخرى دون  اإىل منطقة حمددة  ال�شلع النتقائية من منطقة حمددة  نقل 

ا�شتحقاق ال�شريبة عليها.
اأية  لل�شريبة عن  الدفع على اخلا�شع  امل�شتحقة  ال�شريبة  احت�شاب  يتم  و 
عن  لل�شريبة  اخلا�شع  من  امل�شتحقة  ال�شريبة  اأنها  على  �شريبية  ف��رتة 
للخ�شم  القابلة  ال�شريبة  ال�شريبية خم�ش�ما منها جمم�ع  الفرتة  تلك 
ال�شريبة  من  للخ�شم  القابلة  ال�شريبة  تتك�ن  حيث  احت�شابها  مت  التي 
املدف�عة على ال�شلع النتقائية التي مت ت�شديرها وال�شريبة املدف�عة على 
ال�شلع النتقائية التي اأ�شبحت مك�نا يف �شلعة انتقائية اأخرى ا�شتحقت اأو 

اأو  اإخراجها  اأو  اإىل الدولة  انتقائية  اإدخ��ال �شلع  اأو حماولة  باإدخال  اإذا قام 
حماولة اإخراجها منها دون �شداد ال�شريبة امل�شتحقة عليها جزئيا اأو كليا .. 
اأو اإنتاج اأو حت�يل اأو حيازة اأو تخزين اأو نقل اأو تلقي �شلع انتقائية مل ت�شدد 
اأو  امل�شتحقة  ال�شريبة  �شداد  التهرب من  امل�شتحقة عليها بق�شد  ال�شريبة 
التهرب  النتقائية بق�شد  ال�شلع  و�شع عالمات مميزة غري �شحيحة على 
من �شداد ال�شريبة امل�شتحقة اأو ق�شد ا�شرتدادها دون وجه حق اأو تقدمي اأية 
م�شتندات اأو اإقرارات اأو �شجالت غري �شحيحة اأو مزورة اأو م�شطنعة بق�شد 

التهرب من �شداد ال�شريبة امل�شتحقة اأو ق�شد ا�شرتدادها دون وجه حق.
النتقائية  ال�شلع  جلميع  ب�شجالت  يحتفظ  اأن  لل�شريبة  اخلا�شع  وعلى 
املنتجة اأو امل�شت�ردة اأو املخزنة وال�شلع النتقائية التي مت ت�شديرها واإثباتات 
ذلك الت�شدير ون�شب املخزون مبا يف ذلك تفا�شيل امل�اد املفق�دة اأو املتلفة 
.. كما يجب اأن حتت�ي هذه ال�شجالت بح�شب املر�ش�م بقان�ن على بيانات 
امل�شتحقة  وال�شريبة  امل�شت�ردة  النتقائية  ال�شلع  على  امل�شتحقة  ال�شريبة 
النتقائية  ال�شلع  على  امل�شتحقة  وال�شريبة  املنتجة  النتقائية  ال�شلع  على 

التي مت تخزينها اإ�شافة اإىل ال�شريبة القابلة للخ�شم.
وعلى اخلا�شع لل�شريبة اأو اأي �شخ�ش خم�ل خطيا من قبله اأن يق�م باإدراج 
رقم الت�شجيل ال�شريبي اخلا�ش به يف كل ممار�شاته وتعامالته مع الهيئة 

وعلى كل اإقرار �شريبي واأي م�شتند يتعلق بال�شريبة.
2017 ب�شاأن  7 ل�شنة  املر�ش�م بقان�ن احت��ادي رقم  وميكن الط��الع على 
ال�شريبة النتقائية يف �شيغته الكاملة على امل�قع الإلكرتوين ل�زارة املالية 

.« www.mof.gov.ae «

اجلمهور مع  الإبداعي  التفاعل  لتعزيز  مبادرة  “الداخلية” تطلق 
وا�����ش����ت����خ����دام ك����اف����ة ال��������ش���ائ���ل 
م���ع اجل���م���ه����ر بغية  ل��ل��ت���ا���ش��ل 
�شرعة  ب���ك���ل  امل���ع���ل����م���ة  اإي�������ش���ال 
اأن  و�شفافية وم��ش�عية، م�ؤكداً 
اأف�شل  الأمني” يطبق  “الإعالم 
يتعلق  فيما  خ��ا���ش��ة  امل��م��ار���ش��ات، 
الت�ا�شل  م����اق���ع  ع��م��ل  ب���اآل���ي���ة 
وت�ظيف  ل���ل����زارة،  الج��ت��م��اع��ي 
الأمني  ال���ع��ي  لتعزيز  قن�اتها 

والجتماعي.
فاطمة  اأول  امل����الزم  واأو���ش��ح��ت   
م���رك���ز م�اقع  رئ��ي�����ش��ة  ال�����ش��ح��ي 
ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب����الإدارة، 
قيام  يف  ت��ت��ل��خ�����ش  امل�����ب�����ادرة  اأن 
الكرمي  اجلمه�ر  بدع�ة  ال���زارة 
حملية  احتفاليات  يف  للم�شاركة 
اأو اإقليمية اأو دولية مثل ي�م املراأة 
والي�م  العلم  وي����م  الإم��ارات��ي��ة، 
م�شاركاتهم  عرب  وذلك  ال�طني، 
الإب��داع��ي��ة م��ن خ��الل “�ش�رة - 
ت�شميم - فيدي� – ر�شم” على اأن 
تك�ن معربة ومن وحي املنا�شبة، 

ومن ثم يتم يق�م امل�شارك بن�شر 
اأو الفيدي�، على ح�شابه  ال�ش�رة 

ال�شخ�شي يف الإن�شتجرام.
اجلمه�ر  ع���ل���ى  اأن������ه  واأ�����ش����اف����ت 
م��راع��اة ���ش��روط امل�����ش��ارك��ة، ومن 

 Tag ال�����ت�����اغ  ����ش���م���ن���ه���ا و�����ش����ع 
ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  حل�����������ش�����اب 
و�شم  و�شع  مع   ،MOIUAE
7#اأيام_من_ مبادرة  ها�شتاغ 
#7days_of_ اأو  الإب���داع، 

•• اأبوظبي -وام: 

ممثلة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
بالإدارة  الأمني  الإع��الم  اإدارة  يف 
مبادرة  الأم��ن��ي  لالإ�شناد  العامة 
7#اأيام_من_الإبداع”،   “
الإبداعي  التفاعل  تعزيز  بهدف 
ح�شاباتها  ع����رب  اجل���م���ه����ر  م����ع 
الت�ا�شل  ومن�شاتها على �شبكات 
الج��ت��م��اع��ي. واأك����د ال��رائ��د ف�از 
علي عبداهلل مدير اإدارة الإعالم 
امل����ب����ادرة  اأن  ب�����ال������زارة  الأم����ن����ي 
تن�شجم مع ا�شرتاتيجية ور�شالة 
ال�زارة يف تلبية تطلعات املجتمع، 
اجلمه�ر  م����ن  امل��ت��ل��ق��ي  وت�������ش���ع 
تفاعل  ع���رب  اله���ت���م���ام  ب������ؤرة  يف 
املقرتحات  وت�������ش���ج���ع  م���ب���ا����ش���ر، 
ل�شمان التط�ير امل�شتمر والفعال 
والت�ا�شل  والعمليات  للخدمات 

التفاعلي مع اجلمه�ر.
ال����زارة على  اإىل حر�ش  واأ���ش��ار   
ت����ظ���ي���ف اخل����ط����اب الإع����الم����ي 

على اأن يتم بعد   ،creativity
ذلك مراجعة امل�شاركات ي�مياً من 
قبل فريق عمل خمت�ش واختيار 
اأف�شلها، ليتم اإعادة ن�شر امل�شاركة 
الت�ا�شل  ح�شابات  على  املختارة 
الداخلية  ل��������زارة  الج��ت��م��اع��ي 
تقدير  �شهادات  الفائزين  ومنح 
ع��ل��ى ج��ه���ده��م امل��ت��م��ي��زة. ودعت 
الت�ا�شل  م���اق��ع  م��رك��ز  رئ��ي�����ش��ة 
الداخلية  ب��������زارة  الج���ت���م���اع���ي 
ح�شابات  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  اجل��م��ه���ر 
ال�����زارة، وامل�����ش��ارك��ة يف مثل هذه 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ط��ن��ي��ة وال��ت��ي هي 
ب��الأ���ش��ا���ش ج���زء م��ن الإ���ش��ه��ام يف 
وال�شالمة  الأمنية،  الثقافة  ن�شر 
ال�شل�كيات  وت���ع���زي���ز  ال���ع���ام���ة 
ال�طنية،  وال�������روح  الإي���ج���اب���ي���ة 
احلفاظ  يف  ���ش��رك��اء  ب��اع��ت��ب��اره��م 
على مكت�شبات الأمن وال�شتقرار، 
�شتك�ن  ال��ب��داي��ة  اأن  اإىل  م�شرية 
الإماراتية  امل����راأة  ي����م  مبنا�شبة 

والذي ي�شادف 28 اأغ�شط�ش.

اأ�ضر ال�ضهداء”: حملة لأداء فري�ضة احلج لأ�ضر  �ضوؤون  “مكتب 
ال�ضهداء وامل�ضابني من القوات امل�ضلحة

•• اأبو ظبي-وام:

ال�شهداء  اأ�شر  �ش�ؤون  مكتب  اأعلن 
ب���دي����ان ويل ع��ه��د اأب���ظ��ب��ي، عن 
تنظيم حملة خا�شة لأداء فري�شة 
احل����ج ه����ذا ال����ع����ام، ت�����ش��ت��ه��دف ما 
�شهداء  اأ����ش���ر  م���ن   100 ي���ق���ارب 
امل�شابني  ومن  وذويهم،  الإم���ارات 
لل�شنة  وذلك  امل�شلحة  الق�ات  من 
مبا  عرفاناً  ال��ت���ايل،  على  الثانية 
ع��ط��اء وت�شحيات يف  ق��دم���ه م��ن 
و�ش�ن  ال�طن  عن  ال��دف��اع  �شبيل 

الماراتي.
ال�شيخ خليفة بن طحن�ن  واأعرب 
بن حممد اآل نهيان، مدير مكتب 
����ش����ؤون اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء يف دي����ان 
ب���اأن احلملة  اأب���ظ��ب��ي،  ع��ه��د  ويل 
القيادة  لت�جيهات  تنفيذاً  ت��اأت��ي 
احل��ك��ي��م��ة ال��ت��ي ت��دع��� دائ���م���اً اإىل 
والتقدير  ال���رع���اي���ة  ك����ل  اإي�������الء 
واجلرحى  ال�����ش��ه��داء  لت�شحيات 
م��ن اأب��ن��اء دول��ة الم����ارات، م�ؤكداً 
كافة  ت�شخري  يف  املكتب  دور  على 
الإم��ك��ان��ات وت���ف��ري ال���الزم لأ�شر 

مقد�شاته ون�شرة احلق.
من  وتن�شيق  بدعم  احلملة  وتاأتي 
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�شالمية 
والأوق���اف، يف ب��ادرة �شكر وتقدير 
لأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء واجل���رح���ى من 
ال�����ق������ات امل�������ش���ل���ح���ة الم����ارات����ي����ة 
اأبناوؤهم  ق����دم  ال���ذي���ن  ال��ب��ا���ش��ل��ة، 
الدفاع  �شبيل  يف  والنفي�ش  الغايل 
اإطار  ت��ن��درج يف  ع��ن وط��ن��ه��م، كما 
ال�شهداء  اأ�شر  �ش�ؤون  مكتب  روؤي��ة 
املجتمعي  التالحم  دور  تفعيل  يف 
املجتمع  ف����ئ����ات  ج���م���ي���ع  ����ش���م���ن 

بكل  فري�شتهم  لإمت���ام  ال�����ش��ه��داء 
�شه�لة وي�شر.

وذويهم  ال�����ش��ه��داء  اأ����ش���ر  واأع������رب 
�شكرهم  عن  احلملة  يف  امل�شاركني 
على  احلكيمة  للقيادة  وتقديرهم 
امل�شتمرة  ورع��اي��ت��ه��م  اه��ت��م��ام��ه��م 
ال�شهداء،  لأ�شر  الدعم  تقدمي  يف 
وبالدور الذي يق�م به مكتب اأ�شر 
ال�شهداء يف تقدمي كافة اخلدمات 
م�ؤكدين  ال���الزم���ة،  وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
بانتمائهم  وف��خ��ره��م  اع���ت���زازه���م 

لهذا ال�طن الغايل.

�ش�ؤون  اأن مكتب  بالذكر  واجلدير 
لدي�ان  ال���ت���اب���ع  ال�������ش���ه���داء  اأ����ش���ر 
تنفيذاً  اأُ�ش�ش  اأب�ظبي،  عهد  ويل 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
ب�ش�ؤون  ليعنى  امل�شلحة،  ل��ل��ق���ات 
وليخت�ش  ال����ط���ن  ���ش��ه��داء  اأ����ش���ر 
وتقدمي  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  مب��ت��اب��ع��ة 
ال����دع����م ال�������الزم لأ�����ش����رة واأب����ن����اء 
الرعاية  اأوج����ه  وت���اأم���ني  ال�شهيد 

والهتمام بهم.

»التغري املناخي« و»الإمارات للف�ضاء« 
تبحثان افاق التعاون والتن�ضيق امل�ضرتك

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل الدكت�ر ثاين بن اأحمد الزي�دي وزير التغري 
املناخي والبيئة ومعايل الدكت�ر اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب��ال��ه���ل ال��ف��ال���ش��ي وزي����ر دول����ة ل�����ش���ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
رئي�ش جمل�ش اإدارة وكالة الإم��ارات للف�شاء افاق التعاون 

والتن�شيق امل�شرتك بني ال�زارة ووكالة الإمارات للف�شاء.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده اجلانبان بح�ش�ر �شعادة 
الدكت�ر املهند�ش حممد نا�شر الأحبابي مدير عام وكالة 

الإمارات للف�شاء.
لت�فري  التعاون  �شبل  اإىل  اللقاء  خالل  اجلانبان  وتطرق 
احلل�ل البيئية اخلا�شة بالت�شدي للتغريات املناخية حيث 
الأر�شية  الكرة  مراقبة  نظم  على  ال�ش�ء  ت�شليط  ج��رى 

والأقمار ال�شطناعية املتخ�ش�شة بال�شت�شعار عن بعد.
التي  ال�شطناعية  الأق��م��ار  م�شاريع  ا�شتعرا�ش  مت  كما 
بيانات  جمع  على  القدرة  ومتتلك  الأر�شية  الكرة  تر�شد 
الدفيئة  ال��غ��ازات  ذل��ك  البيئة مب��ا يف  ح���ل  دقيقة  علمية 

وغريها من امل�شائل املتعلقة بتغري املناخ وال�شتدامة.
وت��ط��رق اجل��ان��ب��ان اأي�����ش��ا اإىل اآف���اق ال��ت��ع��اون م��ع الهيئات 
الدولية التي ت�شغل ال�كالة ع�ش�يتها حيث �شتق�م وكالة 
الإمارات للف�شاء بت�شهيل عملية ال��ش�ل اإىل جمم�عات 
البيئية  امل�ا�شيع  من  جملة  تغطي  التي  العاملية  البيانات 
اآثار  اإىل مكافحة  الرامية  ال�طنية  لتعزيز اجله�د  وذلك 

التغريات املناخية.
واأكد معايل الدكت�ر ثاين بن اأحمد الزي�دي وزير التغري 
اأبرز  م��ن  تعد  املناخي  التغري  ق�شية  اأن  والبيئة  املناخي 
الق�شايا ذات الأول�ية بدولة الإمارات نظرا ملا حتمله من 

تاأثريات على القطاعات القت�شادية والنظم البيئية.
واأ�شار اإىل اأن وزارة التغري املناخي والبيئة تعمل بالتعاون 
احلك�مي  القطاعني  م��ن  ال�شرتاتيجيني  �شركائها  م��ع 
هذه  م��ع  للتعامل  املنا�شبة  الأ���ش�����ش  و���ش��ع  على  واخل��ا���ش 

يلزم  ما  واتخاذ  والعاملي  ال�طني  امل�شت�يني  على  الق�شية 
اأع��ل��ى درج���ات ال�شتعداد  ت��داب��ري واإج����راءات لتحقيق  م��ن 

واإدارة املخاطر �ش�اء يف ال�قت احلايل اأو امل�شتقبلي.
اإن ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك م��ع وك��ال��ة الإم����ارات  وق���ال معاليه 
باأن  الإم�����ارات  دول���ة  يف  العميق  الإمي����ان  يج�شد  للف�شاء 
هي  املبتكرة  والأدوات  واملمار�شات  احلديثة  التكن�ل�جيا 
التقنيات  اأح���دث  ت�ظيف  جه�د  م��ن  واأ�شا�شي  مهم  ج��زء 
القدرة  تعزيز  يف  ت�شاهم  مبتكرة  حل�ل  وتط�ير  املت�فرة 
على ال�شتجابة للتحديات املتزايدة التي ن�اجهها يف �شعينا 

لتحقيق طم�حاتنا ال�طنية.
بن عبد اهلل حميد  اأحمد  الدكت�ر  قال معايل  من جانبه 
ب��ال��ه���ل ال��ف��ال���ش��ي وزي����ر دول����ة ل�����ش���ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
وكالة  اإن  للف�شاء  الإم�����ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 
الإمارات للف�شاء تلتزم بدورها يف دعم ال�شيا�شات ال�طنية 
املناخية وتعزيز فاعليتها حيث تلعب  املرتبطة بالتغريات 
تكن�ل�جيا الف�شاء دورا مهما يف هذه اخلطط لأن مراقبة 
الكرة الأر�شية وال�شت�شعار عن بعد تعترب م�شاألة حي�ية 
امل�ا�شيع  م���ن  ف��ه��م جم��م���ع��ة  ���ش��ب��ي��ل  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

وامل�شاهمة بالتايل يف �شياغة ال�شيا�شات.
اأك���د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت���ر امل��ه��ن��د���ش حم��م��د نا�شر  م��ن جهته 
اأهمية  على  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  عام  مدير  الأحبابي 
بامل�شائل  الف�شاء  تكن�ل�جيا  تتقاطع  حيث  اللقاءات  هذه 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وه���� امل���ج���ال ال����ذي ت��ل��ع��ب ف��ي��ه وك���ال���ة الإم�����ارات 
ت�شنف  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ي�شار  مهما.  دورا  للف�شاء 
بني اأكرث الدول عر�شة لتاأثريات التغريات املناخية والتي 
هط�ل  معدل  وانخفا�ش  احل���رارة  درج���ات  ارت��ف��اع  ت�شمل 
الأمطار وارتفاع من�ش�ب مياه البحر وبناء على ذلك كانت 
التي وقعت على  للنفط  املنتجة  ال��دول  اأوائ��ل  الدولة من 
بروت�ك�ل كي�ت� واأطلقت م�ؤخرا خطتها ال�طنية للتكيف 
ال�شابقة  ال�شيا�شات  مع التغريات املناخية التي جتمع بني 

واحلالية يف ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة وواحدة.
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اقت�ضادية اأبوظبي تكرم 40 طالبا �ضاركوا يف برنامج التدريب ال�ضيفي بالدائرة
•• اأبوظبي-وام:

التحق�ا  40 ط��ال��ب��ا  اأب���ظ��ب��ي   ���� الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ك��رم��ت 
واملراكز  والدارات  القطاعات  خمتلف  يف  ال�شيفي  التدريب  بربنامج 
واملكاتب التابعة لها بهدف اإك�شابهم املهارات واخلربات التي ت�شاعدهم 
ممار�شة  خ��الل  من  العمل  بيئة  على  والتعرف  العملية  احلياة  على 

امناط العمل ال�ظيفي.
لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي  الفندي  حممد  غامن  �شعادة  واأك��د 
برنامج  اأن  اب�ظبي   �� القت�شادية  التنمية  بدائرة  امل�شاندة  اخلدمات 
�شغل  ي�شهم يف  �شن�ي  ب�شكل  الدائرة  الذي تنظمه  ال�شيفي  التدريب 
وقت فراغ فئة ال�شباب من طالب الثان�ية العامة واجلامعات والكليات 

وير�شخ فيهم ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية املجتمعية.

اأب�ظبي حر�شت على تطبيق   �� واأو�شح ان دائرة التنمية القت�شادية 
برنامج التدريب ال�شيفي من خالل ا�شتيعاب 40 طالبا خالل فرتة 
ال�شيف مت ت�زيعهم على قطاعات الدائرة وذلك ح�شب الخت�شا�شات 
وامل���ه���ام وامل���ي����ل ال���ظ��ي��ف��ي ل���دى ك��ل م��ت��درب وذل����ك ب��ه��دف حتقيق 
ال�شتفادة وترغيبهم بطبيعة العمل بالدائرة مبا ي�شهم يف ال�شتفادة 

من ابداعاتهم وقدراتهم ومهاراتهم يف العمل.
 45 ا�شتمر  بالدائرة والذي  ال�شيفي  التدريب  اأن برنامج  اإىل  واأ�شار 
ي�ما ت�شمن العديد من الربامج والن�شطة التي خ�ش�شت للمتدربني 
على  الرتكيز  مت  حيث  ال�ظيفية  وقدراتهم  مهاراتهم  �شقل  بهدف 
مبهام  مبا�شر  ب�شكل  ترتبط  التي  وامل��ش�عات  اجل�انب  من  العديد 

وم�ش�ؤوليات الدائرة.
امل���ارد الب�شرية بالدائرة  ادارة  اأمل معي�ف مديرة  من جانبها قالت 

تعريف  ت�شمن  للمتدربني  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب  برنامج  اإن  ب��الإن��اب��ة 
تعريف  يف  ال��دائ��رة  تعتمده  وفينا” وال��ذي  “منا  بربنامج  املتدربني 
ويقدم  الدائرة  واأه��داف  وم�ش�ؤوليات  مهام  بكافة  املعينني  امل�ظفني 

�شرحا وافيا عن كافة القطاعات والدارات واملراكز التابعة لها.
ال���دورات  م��ن  ع��دد  تنظيم  اي�شا  ت�شمن  ال��ربن��ام��ج  ان  اىل  واأ����ش���ارت 
حيث  التدريب  �شهادات  يحمل�ن  م�ظف�ن  قدمها  التي  التدريبية 
الكرث  للنا�ش  ال�شبع  “العادات  ب��ع��ن���ان  دورة  يف  امل��ت��درب���ن  ���ش��ارك 

جناحا” ودورة يف اإعادة التدوير ودورة “كيف ت�فر وقتك ومالك”.
من  ع��دد  تنظيم  اي�شا  ت�شمن  ال��ربن��ام��ج  اأن  معي�ف  اأم���ل  وا���ش��اف��ت 
ومراكز  امل�شانع  من  ع��دد  اىل  املتدربني  للطالب  امليدانية  ال��زي��ارات 
امل�شانع  ع��م��ل  ادارة  بكيفية  تعريفهم  ب��ه��دف  اب���ظ��ب��ي  يف  الب��ت��ك��ار 
وا�شتخدام التكن�ل�جيا والبتكار يف منظ�مة علميات النتاج. واأكدت 

ان هذه الزيارة تاأتي يف اطار حر�ش الدائرة على تعزيز روح البتكار 
مبا  ال�شناعي  القطاع  عمل  طبيعة  على  واط��الع��ه��م  ال��ط��الب  ل��دى 
وما  بالبتكار  ال�شناعة  ارتباط  مبدى  وتثقيفهم  ت�عيتهم  يف  ي�شهم 

يحققه من قيمة م�شافة لالقت�شاد املحلي.
وب��دوره��م اع��رب ال��ط��الب امل��ت��درب���ن خ��الل حفل تكرميهم يف نهاية 
الربنامج عن �شكرهم وتقديرهم ملا قدمته دائرة التنمية القت�شادية 
حقق�ا  لهم  ومفيد  مثمر  �شيفي  ت���دريب  برن�����امج  م�����ن  اب������ظبي   ��
الندماج  عرب  وال�ظيفي  املهني  امل�شت�ى  على  ال�شتفادة  خالله  من 
فرتة  خ��الل  لهم  اأوك��ل��ت  ال��ت��ي  ال�ظيفية  امله����ام  �ش�����من  ال�����كامل 

التدريب .
بالربنامج  امل�شاركة  يف  ال�شتمرار  م�ا�شلة  على  حر�شهم  .م�ؤكدين 

التدريبي للدائرة خالل فرتة ال�شيف القادم.

اأجنزت اأربعة منازيل موؤقتة 

بلدية مدينة اأبوظبي توا�ضل تنفيذ املزيد من منازيل الدراجات املائية والقوارب وفقا ملعايري عاملية

من  الأخ��ري  الربع  يف  ومك�ناتهما 
العام املقبل 2018 .

واأ�شارت البلدية اأنها هياأت منزالني 
م�ؤقتني للق�ارب والدراجات املائية 
اأب�ظبي  يف  وال��ب��اه��ي��ة  ال�����ش��در  يف 
ا�شتخدام  اإىل  اجل��م��ه���ر  داع��ي��ة   ،

ون�هت البلدية اأن البدء بالأعمال 
الدائم  واملنزال  للفندق  الإن�شائية 
مل�����ش��روع م��ن��زايل ال�شدر  وامل��ر���ش��ى 
�شبتمرب  يف  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق  وال��ب��اه��ي��ة 
يتم  اأن  املت�قع  م��ن  حيث   ، املقبل 
امل�شروعني  اأع��م��ال  جميع  اف��ت��ت��اح 

هذين املنزلني ريثما يتم النتهاء 
من اإجناز املنزالني الدائمني . 

اأنها  اإىل  كذلك  البلدية  واأ�شافت 
منزالني  م�����ش��روع  تنفيذ  اأح���ال���ت 
م������ن ج����زي����رة  ك������ل  اآخ�������ري�������ن يف 
احل��دي��ري��ات وب���اب��ة اأب���ظ��ب��ي اإىل 

•• اأبوظبي –الفجر:

البلدية  ال�����ش���ؤون  دائ����رة  ت���ا���ش��ل 
اأب�ظبي  مدينة  بلدية   – والنقل 
اإن�شاء  ي�شتهدف  م�����ش��روع  تنفيذ 
م�����ن�����زال�����ني دائ������م������ني ل����ل����ق�����ارب 
امل���ائ���ي���ة يف ك����ل من  وال������دراج������ات 
حيث   ، والباهية  ال�شدر  منطقتي 
ي��ت���ق��ع الن��ت��ه��اء م���ن امل�����ش��روع يف 
ال���رب���ع الأخ�����ري م���ن ال���ع���ام املقبل 

.  2018
وح����ل م�����ش��روع م��ن��زايل منطقتي 
ال�شدر والباهية اأو�شحت البلدية 
ا�شتجابة  ي��اأت��ي  امل�����ش��روع  ه���ذا  اأن 
ملتطلبات املجتمع بخ�ش��ش اإنزال 
واإرجاع الق�ارب والدراجات املائية 
يف م��دي��ن��ة اب���ظ��ب��ي، م��ع احلر�ش 
ع��ل��ى اإ����ش���راك ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش يف 
الق�ارب  منازيل  وت�شغيل  تط�ير 

والدراجات املائية.
منازيل  م����ن  امل�������ش���روع  وي���ت���ك����ن   

ومنطقة  ال�شدر  منطقة  يف  عامة 
للق�ارب  جافة  ،وم���اق��ف  الباهية 
مك�نات  اىل  بالإ�شافة   ، ،ومر�شى 
اأربعة  جتارية م�شاندة وفندق فئة 
جن�����م ل��ت��ع��زي��ز جت���رب���ة م���رت���ادي 
الرحالت البحرية واإتاحة م�شدر 

دخل م�شتدام للم�شروع. 
وت�شل الفرتة الت�شغيلية للم�شروع 
اإىل ع�شرين �شنة من تاريخ النتهاء 
تبلغ  كما  الإن�شائية،  الأع��م��ال  من 
تكلفة م�شروع منزال ال�شدر اأكرث 
اأر�ش  ومب�شاحة  ماليني   10 من 
8،918 مرتا مربعا ، اأما امل�شاحة 
اإىل2،538  ف��ت�����ش��ل  ال��ط��اب��ق��ي��ة 

مرتا مربعا.
فاأ�شارت  الباهية  منزال  ب�شاأن  اأم��ا 
ت�شل  امل�����ش��روع  تكلفة  اأن  البلدية 
، ومب�شاحة  33 ملي�ن دره��م  اإىل 
اأر�ش تبلغ 12،939 مرت مربع ، 
وت�شل امل�شاحة الطابقية للم�شروع 

اإىل3،022 مرتا مربعا.

م�شاندة  للخدمات  اأب�ظبي  �شركة 
التنفيذ  اإج�������راءات  ح��ال��ي��ا  ت��ت��م  و 
، وق����د و���ش��ل��ت ن�����ش��ب��ة الإجن������از يف 
امل�شروع اإىل %25 وبتكلفة ت�شل 

لنح� 7،4 ملي�ن درهم.  
امل�شروع  هذا  اأن  البلدية  واأ�شافت 
دائرة  اإط���ار ح��ر���ش  ي��ن��درج �شمن 
ال�������ش����ؤون ال��ب��ل��دي��ة وال���ن���ق���ل على 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م��ك���ن��ات  ت��ع��زي��ز 
يتالءم  ال��ذي  بال�شكل  وتط�يرها 
اأب�ظبي  العا�شمة  من���  حجم  م��ع 
وت�فري خدمات ترفيهية تتما�شي 
العاملية،  ال�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  م���ع 
هذه  م��ث��ل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  اأن  م�����ؤك����دة 
التنمية  ي�شاهم يف حركة  الأعمال 
ال�شاملة والتط�ر امل�شتمر واملتدفق 
للبنية التحتية يف املدينة، و يج�شد 
راق  ا�شل�ب حياة  بت�فري  التزامها 
مع رفع وحت�شني ن�عية اخلدمات 
امل��ق��دم��ة مب��ا ت��ت���اف��ق م��ع املعايري 

العاملية ملثل هذه الأن�شطة .

اأهم  م���ن  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأو����ش���ح���ت 
اأهداف امل�شروعني ت�فري م�شت�ى 
ع������ال م�����ن ال�����راح�����ة واخل�����دم�����ات 
لتح�شني جتربة حمبي الن�شاطات 
البحرية وم�شتخدمي هذه املرافق 
ال�شتخدام  وت�شجيع   ، الإم���ارة  يف 
الآمن وامل�ش�ؤول للمنازيل البحرية 
، وامل�شاهمة يف ربط الإمارة ب�شبكة 
امل�شتدامة  ال���ع���ام���ة  امل����راف����ق  م���ن 
و�شيانة  وت�فري  الق�ارب،  لإن��زال 
ومالئمة  اآم����ن����ة  ع����ام����ة  م����راف����ق 

لالإنزال والإرجاع .
اكتمال  بعد  اأن��ه  البلدية  واأ�شافت 
وملحقات  ومن�شاآت  اأع��م��ال  جميع 
م���ن���ازي���ل ال�����ق������ارب وال�����دراج�����ات 
املائية �شتك�ن اأب�ظبي زاخرة بعدد 
م��ن��ا���ش��ب م��ن امل��ن��ازي��ل ال��ت��ي تتيح 
اإن��زال ق�ارهم  لرواد وه�اة البحر 
بكل  وحتميلها  املائية  ودراج��ات��ه��م 
منا�شبة  ب��ي��ئ��ة  يف  و���ش��ه���ل��ة  ي�����ش��ر 

واآمنة.  

مب�شاركة 23 طالبًا وطالبة

انطالق برنامج التدريب ال�ضيفي ببلدية منطقة الظفرة 
•• الظفرة -الفجر:

الظفرة  منطقة  بلدية  تنظمه  ال���ذي  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  انطلق 
مب�شاركة 23طالباً وطالبة على م�شت�ى مدن املنطقة من املرحلة الثان�ية 
واجلامعية وي�شتمر ملدة �شهر.   وقال خالد �شامل الهاملي مدير اإدارة امل�ارد 
تدريب  على  حتر�ش  البلدية  اإن  بالإنابة  الظفرة  منطقة  ببلدية  الب�شرية 
الطلبة خالل فرتة ال�شيف، يهدف اإك�شابهم املهارات الأ�شا�شية امل�ؤهلة اإىل 
�ش�ق العمل، ومتكينهم من ا�شتثمار اأوقات فراغهم خالل الإجازة مبا يع�د 
عليهم بالنفع والفائدة. وتعريفهم على بيئة العمل، واإتاحة الفر�شة اأمامهم 
بقطاعات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  وال��ت��دري��ب  العملية  اخل���ربات  لكت�شابهم 
واإدارات البلدية. واإتاحة الفر�ش لهم و�شقل مهاراتهم، كما يهدف برنامج 
التدريب ال�شيفي اإىل تر�شيخ ال�شع�ر بامل�ش�ؤولية والتقيد بامل�اعيد واحرتام 
النظام، حيث يعترب ال�شباب ال�ش�اعد الق�ية التي ت�شهم يف تنمية وتط�ير 
ال�طن. واأ�شار اإىل اأن برنامج التدريب ي�شتمر ملدة �شهر واأن البلدية ت�شعى 
لتحفيز وت�شجيع الطلبة امل�اطنني على التدريب والت�ظيف انطالقاً من 

يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام  ت�فري  اإىل  الرامية  ور�شالتها  روؤيتها 
اب�ظبي.  اإم��ارة  ويعزز معايري ج�دة احلياة يف  املن�ش�دة  امل�شتدامة  التنمية 
جاذبة  منطقة  يف  الظفرة  منطقة  ل�شكان  العي�ش  و�شه�لة  متعة  وت�فري 
تتميز ببيئتها ال�شحية ومظاهرها احل�شرية من خالل ت�فري بنية حتتية 
التي  واملهارات  التدريب  بربنامج  املتدرب�ن  واأ�شاد  مميزة.  بلدية  وخدمات 
وت�فري  معهم  البلدية  وم�ظفات  م�ظفي  بتعاون  اأ���ش��ادوا  كما  اكت�شب�ها 
كل ما يحتاج�نه من معل�مات. وقال الطالب زايد الفالحي لقد اكت�شبت 
مب�اعيد  والل��ت��زام  ال���دوام  اأث��ن��اء  الن�شباط  اإىل  بالإ�شافة  عملية  خ��ربة 
التدريب ممتازة  اأن فرتة  الفالحي  واأ�شاف حممد  والن�شراف،  احل�ش�ر 
اللتحاق  الطلبة  من جميع  امل�ظفني، متمنياً  والهتمام  بالتعاون  م�شيداً 
بالربامج التدريبية التي تتيحها الدوائر احلك�مية خالل فرتة ال�شيف ملا 
لها من ف�ائد عديدة.  وافقه الراأي الطالب حمد حممد احلمادي باأن فرتة 
املفيد يف  وتعلم  املهارات  اكت�شاب  الي�مي يف  بالتن�ع  زاخ��رة  كانت  التدريب 
املجال العملي، واأ�شار اإىل اأنه تعلم كيفية ادخال البيانات اإىل جانب التزامه 

بامل�اعيد.

طرق دبي تنظم ور�ش عمل للرتويج جلائزة “النقل امل�ضتدام” 
•• دبي -وام: 

امل��ن��ظ��م��ة جل��ائ��زة دب���ي للنقل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  نظمت 
امل�شتدام يف هيئة الطرق وامل�ا�شالت 5 ور�ش عمل يف 
كل من وزارة تنمية املجتمع ا�شتهدفت اجلهات املعنية 
باأ�شحاب الهمم يف الدولة ومدينة م�شدر يف اأب�ظبي 
ومعهد التكن�ل�جيا التطبيقية يف دبي و فئة املدار�ش 
و بلدية العني .كما نظمت ور�شة الإعالميني واخرى 
تنظمها للجامعات مع بدء العام الدرا�شي اجلديد يف 

اإطار التعريف والرتويج للجائزة.
واأو�شح عبدالرحمن اجلناحي الأمني العام للجائزة 
ومدير اإدارة املرافق واملن�شاآت يف الهيئة اأن ور�ش العمل 
للنقل  دبي  جائزة  عن  مرئي  عر�ش  تقدمي  ت�شمنت 
امل�����ش��ت��دام ت��ن��اول اأه����داف اجل��ائ��زة وف��ئ��ات��ه��ا ومعايري 
ت��ق��ي��ي��م��ه��ا واجل�����ائ����ز وال�������ش���روط ال��ع��ام��ة والأح���ك���ام 

للت�شجيل يف اجلائزة وكيفية التقدمي للم�شاركة فيها 
م�شرياً اإىل اأن امل�عد النهائي للتقدمي ه� 15 اأكت�بر 

املقبل من العام اجلاري .

جلنة يف تنفيذي اأبوظبي تطلع على م�ضتجدات الت�ضدي للرخ�ش ال�ضورية
•• اأبوظبي -وام: 

لإمارة  التنفيذي  للمجل�ش  التابعة  وال�شالمة  والعدل  الأمن  جلنة  اطلعت 
اأب�ظبي برئا�شة �شعادة الدكت�ر نا�شر اخلريباين النعيمي على م�شتجدات 
مكافحة والت�شدي لظاهرة الرخ�ش التجارية ال�همية وال�ش�رية واملحالت 
اأهمية  اللجنة على  واأك��دت  امل�شكل لذلك.  املغلقة، واآخر نتائج فريق العمل 
يف  وال�شتثماري  القت�شادي  امل��ن��اخ  حت�شني  يف  ت�شهم  التي  الآل��ي��ات  تعزيز 
التنمية  م�شرية  تدعم  اآمنة  ا�شتثمارية  بنية  تر�شيخ  على  والعمل  اأب�ظبي، 

القت�شادية التي ت�شهدها الإمارة.

واأ�شارت اللجنة اإىل دور فريق العمل املتخ�ش�ش والذي مت ت�شكيله لدرا�شة 
املنا�شبة  الآل��ي��ات  واإي��ج��اد  ��َ�ري��ة،  وال�����شُ ال�همية  التجارية  الرخ�ش  اأو���ش��اع 
تف�شيلية  درا�شة  اإع��داد  على  الفريق  عمل  حيث  وحماربتها،  عنها  للك�شف 
�شاملة تتعلق باأو�شاع الرخ�ش التجارية ال�همية وال�ش�رية واملحال املغلقة، 
ومدى انت�شارها يف خمتلف مناطق الإمارة، اإ�شافة اإىل احلل�ل واملقرتحات 
زمني  ج���دول  على  ب��ن��اء  وذل���ك  ال�همية،  الرخ�ش  م��ن  للتخل�ش  املالئمة 
واإج��راءات حمددة، تكفل عدم تكرار ظه�ر حالت م�شابهة، على اأن تخ�شع 
للمراجعة ب�شكل دوري بالتن�شيق مع ال�شركاء. كما ُيركز فريق العمل على 
للمن�شاآت  م�شروعة  غري  ملمار�شات  قان�ين  غطاء  ت�فري  اإمكانية  من  احلد 

القت�شادية والعمالة املكف�لة.
دائرة  ه��ي  واحت��ادي��ة،  حملية  حك�مية  جهات  ممثلي  العمل  فريق  وي�شم 
– اأب�ظبي، والإدارة العامة لالإقامة و�ش�ؤون الأجانب  التنمية القت�شادية 
اإىل  اإ�شافة  لها،  التابعة  والبلديات  البلدية  ال�����ش���ؤون  ودائ���رة  اأب���ظ��ب��ي،  يف 
ويف  ال�همية،  الرخ�ش  اأ�شكال  وتتعدد  وال��ت���ط��ني.  الب�شرية  امل����ارد  وزارة 
مقدمتها ال�شركات املرخ�شة التي ل متار�ش الن�شاط التجاري ب�شكل ر�شمي، 
وت�شتخدمه لأغرا�ش ت�شكيل غطاء قان�ين ملاُلكها اأو ال�شركاء فيها من اأجل 
لتجنيب مالكها  املرخ�شة  ال�شركات  اإىل  اإ�شافة  الدولة،  الإقامة يف  �شمان 

من دفع ال�شرائب يف البلد الأم اأو لأغرا�ش الن�شب والحتيال.

فقدان خال�سة  القيد  ت
ف��ق��د امل���دع����/ ن��ه��ل��ة عمر 
، الإمارات  عبداهلل خمري 
خ���ال����ش���ة   ، اجل����ن���������ش����ي����ة 
 )303967( رق���م  ق��ي��د 
ع���ل���ي���ه  ي�������ج�������ده  م��������ن   -
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/6146144

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������� /حم����م����د 
ا���ش��م��اع��ي��ل ح�شني  ح�����ش��ني 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������ش    ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -
)0427840( من يجده 
عليه الت�شال بتليف�ن رقم 

 050/3313766

فقدان جواز �سفرت
دونديريك   / املدع�  فقد 
الفلبني   ، ب��ا���ش��ي��ا  دري������ز 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )1431999( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 056/6651639

فقدان جواز �سفرت
برفني   / امل�����دع������  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ����ش���ل���ط���ان���ه 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )5779142( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/1118807

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��� /ي���زن ع��ش  فقد 
الردن   ، ع����ي���دات  ���ش��امل 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )239653( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 052/4594903

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� /ج�ل حممد 
باك�شتان     ، امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )015537( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 058/2666669

فقدان جواز �سفرت
اح���م���د   / امل������دع�������  ف����ق����د 
�ش�ريا   ، اجل����ل����م  ه����ان����ى 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )009077672( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/6659326

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������� /م�����اري�����ا 
الرجنتني   ، دي�����از  ان�������ش 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )26261748( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  الت�������ش���ال 

 050/1569229
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اأخبـار الإمـارات
مركز �ضرطة اجلزيرة احلمراء ال�ضامل براأ�ش اخليمة ي�ضتحدث خدمة مبتكرة خلدمة اأ�ضحاب الهمم

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  م��ب��ادرة  مع  متا�شياً 
ال���زراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  اآل مكت�م، 
جميع  يف  م�شئ�ل  م�ظف  تخ�شي�ش  اإىل  تهدف  التي  دب��ي، 
على  وال��ع��م��ل  بالنظر  يعنى  اخل��دم��ي��ة  واجل��ه��ات  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
ويك�ن  الهمم  لأ�شحاب  خم�ش�شة  خدمات  واعتماد  ت�شهيل 
مركز  ا�شتحدث  الهمم«،  اأ�شحاب  خدمات  »م�شئ�ل  مب�شمى 
ال�شامل ل�حة خارجية وجر�ش مت  �شرطة اجلزيرة احلمراء 
و�شعهم يف امل�اقف اخلا�شة باأ�شحاب الهمم، لتمكني اأ�شحاب 
الهمم من طلب امل�شاعدة من داخل مركباتهم اخلا�شة، ويف 

املقابل مت تخ�شي�ش م�ظف م�شئ�ل لتقدمي اخلدمات لهم 
ف�ر طلبها، وذلك بهدف حت�شني اخلدمات ال�شرطية املقدمة 
لفئة اأ�شحاب الهمم، وتط�ير وتقدمي اأف�شل احلل�ل الالزمة 
لل�شع�بات التي تع�ق قيام هذه الفئة من اإجراء معامالتها 

والقيام باأدوارها ومهامها يف املجتمع.
اأحمد عبد اهلل جكة املن�ش�ري - رئي�ش مركز  واأو�شح املقدم 
اأن فكرة تخ�شي�ش ل�حة  ال�شامل،  �شرطة اجلزيرة احلمراء 
خ��ارج��ي��ة وج��ر���ش ع��ل��ى امل���اق��ف اخل��ا���ش��ة ب��اأ���ش��ح��اب الهمم، 
وتخ�شي�ش م�شئ�ل خدمات يخت�ش بخدمة اأ�شحاب الهمم، 
ه���� م��ق��رتح مت ت��ق��دمي��ه م���ن ق��ب��ل م��رك��ز ���ش��رط��ة اجلزيرة 
احلمراء ال�شامل، ومت قب�له وتنفيذه فعلياً على اأر�ش ال�اقع، 

واإ�شعادهم بدقة وج�دة عالية  الهمم  اأ�شحاب  لت�شهيل مهام 
عام  2017م  عام  مع  تزامناً  وذلك  عند تقدمي معامالتهم 
وروؤية  ال�طنية  الأج��ن��دة  م�شتهدفات  من  وانطالقاً  اخل��ري، 

الإمارات 2021، الهادفة اإىل رفع معدلت ال�شعادة.
على  ال�شامل،  احل��م��راء  اجل��زي��رة  �شرطة  مركز  رئي�ش  واأك��د 
اأ�شحاب  امل�شتحدثة، للعمل على متكني  اأهمية هذه اخلدمة 
الهمم ودجمهم يف املجتمع مع مراعاة الحتياجات اخلا�شة 
لهذه الفئة والهتمام بها وال�ق�ف اإىل جانبهم وم�شاعدتهم 
حمايتهم  خ��الل  من  حتديات  من  ي�اجههم  ما  تخطي  على 
اأف����راداً  ليك�ن�ا  ي�ؤهلهم  مب��ا  لهم  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  وت��اأم��ني 

منتجني.
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راأ�ش اخليمة ت�ضت�ضيف الدورة الثانية مللتقى ال�ضباب العامليني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ��������ش  اإم��������ارة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
الثانية من ملتقى  ال��دورة  فعاليات 
التي  ال���ع���امل���ي���ني  ال�������ش���ب���اب  ال����ق����ادة 
اإي�شت،  ميدل  ليدرز  جملة  تنظمها 
جمال  يف  ال��رائ��دة  الإقليمية  املجلة 
هيئة  برعاية  والأع���م���ال،  ال�شيا�شة 

راأ�ش اخليمة لتنمية ال�شياحة.
املنعقد  امل��ل��ت��ق��ى،  اأع���م���ال  وت��ن��ط��ل��ق 
البحر‘  ب���اب  ’ريك�ش��ش  ف��ن��دق  يف 

وري���ادة  ال�����ش��ب��اب  ’القيادة،  ب��ع��ن���ان 
اأهمية  اإىل  ليتطرق فيها  الأعمال‘، 
ق������درات وم����ه����ارات اجليل  ت��ط���ي��ر 
ال�����ش��اب م��ن ق����ادة امل�����ش��ت��ق��ب��ل. حيث 
����ش���ّرح ال��ت��م��ي��م��ي: ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
الأعمال م�ش�ؤولية تزويد  كبار رواد 
ب������الأدوات  ال�����ش��ب��اب  الأع����م����ال  رواد 
ال�����ش��روري��ة وال��دع��م ال����الزم لبل�غ 
النجاح وحتقيق ما ي�شب�ن اإليه من 

اأهداف. 
وق����د ���ش��ط��ع جن���م دول�����ة الإم�������ارات 

فارون  عن  ف�شاًل  ال�شليك�ن؛  وادي 
الهندي  ال��ي���ت��ي���ب  جن���م  ب���روث���ي، 

ال�شهري.
ق���ال هيثم مطر،  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة راأ�����ش 
والذي  ال�����ش��ي��اح��ة،  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
من  اأ�شا�شياً  ج��زءاً  م�شاركته  تعترب 
ال��رام��ي��ة لتمكني  ال��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��اع��ي 
البتكار:  م���ب���ادرات  ودع���م  ال�����ش��ب��اب 
يقدم امللتقى يف دورته الثانية من�شة 
ال�شباب  اإل����ه����ام  يف  ت�����ش��اه��م  رائ������دة 

اأن م�شت�ى  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ع��ام،  ه��ذا 
تط�ر  على  وا���ش��ح  دليل  املتحدثني 
العام  دورة  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  الفعالية 
تتناول  اأن  بد  ل  م��شحاً:  املا�شي، 
وم��ش�عات  امل���ت���ح���دث���ني  ق���ائ���م���ة 
العام.  ه��ذا  ه��ام��ة  ح����ارات  النقا�ش 
واأدع������ ال�����ش��ب��اب يف خم��ت��ل��ف اأرج����اء 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة  يف  للم�شاركة 
وبالرغم  امل��ت��م��ي��زة.  ال�شل�شلة  ه���ذه 
امل��ب��ادرة، فقد  من حداثة عهد ه��ذه 

ال��ف��اخ��ر م���ن ف��ئ��ة خ��م�����ش جن�����م يف 
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ال�شم�  ���ش��اح��ب  يلقيها  اف��ت��ت��اح��ي��ة 
القا�شمي،  �شقر  ب��ن  �شع�د  ال�شيخ 
لالحتاد  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ش  ع�����ش��� 
قائمة  وت�شم  اخليمة.  راأ����ش  حاكم 
ع�شام  ال�شيد  م��ن  ك���اًل  امل��ت��ح��دث��ني 
�شركة  اأك�����رب  م���ؤ���ش�����ش  ال��ت��م��ي��م��ي، 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  حم��ام��اة 
امل��ت��ح��دة؛ وج����اي ك��اوا���ش��اك��ي، اأحد 
يف  امل�شتثمرين  الأعمال  رج��ال  كبار 

قيادة  ظ����ل  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الأج�����ي�����ال ال�������ش���اب���ق���ة، وي��ن��ب��غ��ي اأن 
التاألق  م�����ش��رية  ال�����ش��ب��اب  ي���ا���ش��ل 
القيادة.  جم���الت  خمتلف  يف  ه���ذه 
فال�شباب هم امل�شتقبل، واأنا م�شرور 
جداً بامل�شاركة يف فعالية �شت�شاعد يف 

ر�شم مالمح م�شتقبل الدولة .
ج�ري�ش،  ل�رينزو  ت�قع  جانبه  من 
حترير  ورئي�ش  التنفيذي  الرئي�ش 
انطالق  اإي�شت،  ميدل  ليدرز  جملة 
امل�شت�ى  رفيعة  وح�����ارات  نقا�شات 

وحتفيزهم؛ و�شت�شهد ع�دة فعالياته 
م�����ش��ارك��ة نخبة  اخل��ي��م��ة  راأ�����ش  اإىل 
واملتحدثني  اخل����رباء  م��ن  م��ت��م��ي��زة 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ني م����ن جم���م����ع���ة من 
القطاعات بهدف متكني ال�شباب يف 

الإمارة والدولة على نطاق اأو�شع .
املمثلني  م��ن  جمم�عة  ومب�����ش��ارك��ة 
واملفكرين ورواد الأعمال، �شيرتاأ�ش 
جمم�عة  رئي�ش  التميمي،  ع�شام 
للمحاماة  و�����ش����رك����اه  ال���ت���م���ي���م���ي 
وال�شت�شارات القان�نية، ندوة نقا�ش 

ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري يف جمتمع  ح��ظ��ي��ت 
الأع������م������ال. اإن�������ه امل���ن�������ش���ة الأم����ث����ل 
ح�ل  امل��ع��ارف  واك��ت�����ش��اب  للت�ا�شل 
با�شتمرار  املتغرية  املنطقة  ظ��روف 

والتي نعي�ش فيها .

جامعة عجمان ت�ضتقبل الطلبة اجلدد بحفل بهيج
•• عجمان ـ الفجر 

اأق����ام����ت ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان حفال 
اجلدد  الطلبة  ل�شتقبال  بهيجا 
الذين ان�شم�ا اإىل اأ�شرة اجلامعة 
للدرا�شة  و�شينتظم�ن  العام،  هذا 
من  الأول  ال���درا����ش���ي  ال��ف�����ش��ل  يف 
العام الأكادميي 2018-2017، 
واأقيم احلفل يف مركز ال�شيخ زايد 
بح�ش�ر  وامل��ع��ار���ش،  ل��ل��م���ؤمت��رات 

الطلبة اجلدد واأولياء اأم�رهم.
ال���ط��ن��ي ثم  بال�شالم  ب���داأ احل��ف��ل 
اآي�����ات م���ن ال����ق����راآن ال���ك���رمي، بعد 
ذلك األقى الدكت�ر كرمي ال�شغري، 
فيها  رّح��ب  كلمة  اجلامعة،  مدير 
ب��احل�����ش���ر م���ن ال��ط��ل��ب��ة واأول���ي���اء 
اأم�رهم، وقال فيها اإن قيم التميز 
وامل�ش�ؤولية  وال�شم�لية  والنزاهة 
الجتماعية والبتكار التي تتبناها 
اأ����ش����ار احلرم  اجل��ام��ع��ة ت��ت��ج��اوز 
اجلامعي، فطلبة اجلامعة ينهل�ن 
ويت�شارك�نها  ال���ق���ي���م  ه�����ذه  م����ن 
م���ع جم��ت��م��ع ع��ج��م��ان والإم�������ارات 

واملنطقة وحتى العامل باأ�شره.
جامعة  اأن  ك���رمي  ال��دك��ت���ر  واأك����د 
تدري�شية  بهيئة  تفتخر  ع��ج��م��ان 

م�شت�ى  ع���ل���ى  ������ش������اًء  ال����دول����ي����ة 
م�شت�ى  ع���ل���ى  وح���ت���ى  اجل���ام���ع���ة 

الربامج الأكادميية املطروحة.
اأن هدف  واأو�شح الدكت�ر ال�شالح 
اجل���ام���ع���ة م����ن اأ����ش���ب����ع الإر�����ش����اد 
كافة  على  التعرف  ه�  والت�جيه، 
�شتتاح  ح��ي��ث  اجل���ام���ع���ة،  ج����ان���ب 
لاللتقاء  اجل��دد  للطلبة  الفر�شة 
وامل���ظ��ف��ني وزمالئهم  ب��الأ���ش��ات��ذة 
الطلبة قبل بداية فرتة الدرا�شة، 
مب���ا ي��ع��زز ال��ع��الق��ة ب���ني خمتلف 
يجعلهم  مب���ا  اجل��ام��ع��ة  م��ك���ن��ات 

فريقا واحدا باأهداف م�شرتكة.
»اإن جامعة عجمان كغريها  وق��ال 
داخلية  ق�انني  لها  امل�ؤ�ش�شات  من 
تنظم العالقة بني كافة املنت�شبني. 
وي��ح��ت���ي ك��ل م��ن دل��ي��ل اجلامعة 
ودليل الطالب على كافة املعل�مات 
الربامج  مبتطلبات  تتعلق  ال��ت��ي 
املت�شلة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  الأك��ادمي��ي��ة 
والنزاهة  والتقييم  بالمتحانات 
العلمية، ف�شال عن ق�اعد ال�شل�ك 
ون�شجعكم  الن�����ش��ب��اط.  ولئ��ح��ة 
ب��ع�����ش��ا من  ت��خ�����ش�����ش���ا  اأن  ع��ل��ى 
وقتكم الثمني للم�شاركة يف اأن�شطة 
خارج القاعات الدرا�شية على غرار 

زم���الئ���ك���م ال����ذي����ن ي�������ش���ارك����ن يف 
حتقق  دولية  وفعاليات  مناف�شات 
ال��ت��م��ي��ز وال�����ش��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة التي 

ت�شعى اإليهما جامعة عجمان«.
هذا وحتتفي عمادة �ش�ؤون الطلبة 
الدرا�شي  ال���ع���ام  ه����ذا  ب���داي���ة  م���ع 
بالطلبة اجل��دد من خالل تنظيم 
ف���ع���ال���ي���ات ���ش��ت�����ش��ت��م��ر ع���ل���ى مدى 
لقاءات  ت��ت�����ش��م��ن  ك���ام���ل،  اأ����ش���ب����ع 
م���ع ال���ط���الب وال��ط��ال��ب��ات اجلدد 
وتعريفهم  ال��ري��ا���ش��ي،  امل��ج��م��ع  يف 
الريا�شية  والن�شاطات  باأق�شامه 
الريا�شية،  وال����ف����رق  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
بالأندية  تعريفهم  اإىل  بالإ�شافة 

الطلبة  �شيلتقي  ك��م��ا  ال��ط��الب��ي��ة 
الكليات  خم��ت��ل��ف  ع���ن  مب��م��ث��ل��ني 
الطالب  و���ش��ي��ت��ع��رف  والأق�������ش���ام. 
ال��ف��ن���ن اجلميلة من  م��رك��ز  ع��ل��ى 
»�شيمف�نية  بعن�ان  عر�ش  خ��الل 
الأل���ان« مع فتح املجال للت�شجيل 

يف املركز.
خا�شة  فعالية  تنظيم  �شيتم  كما 
بطالب وطالبات ال�شكن اجلامعي، 
بال�شكن  ال����ت����ع����ري����ف  ت���ت�������ش���م���ن 
وخ��دم��ات��ه ومم��ي��زات��ه، مب��ا ي�شفي 
الألفة  م��ن  ج���ا  فيه  احل��ي��اة  على 
وتت�شمن  ال��ن��ف�����ش��ي��ة.  وال�����راح�����ة 
الأ�����ش����ب�����ع ج�لة  ه�����ذا  ف���ع���ال���ي���ات 

اإمارتي عجمان  يف  اجل��دد  للطلبة 
وال�شارقة.

وجدير بالذكر اأن الدرا�شة �شتبداأ 
يف خم��ت��ل��ف ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة ي�م 
اأغ�شط�ش   27 امل�����اف����ق  الأح�������د 
اجلامعة  ح����ددت  وق���د   .2017
اأ����ش���ب����ع���ا ل��ل�����ش��ح��ب والإ�����ش����اف����ة 
ل��ل��م�����ش��اق��ات ي��ب��داأ م��ن ي����م الأح���د 
ي�م  حتى  وي�شتمر  اأغ�شط�ش،   27
اأغ�شط�ش   31 امل����اف���ق  اخل��م��ي�����ش 
للطلبة  يتيح  م��ا  وه����   ،2017
و�شحب  درا���ش��ي��ة  م�شاقات  اإ���ش��اف��ة 
بالر�ش�م  الح��ت��ف��اظ  م���ع  اأخ�����رى 

الدرا�شية للم�اد التي مت �شحبها.

ع��ال��ي��ة ال��ت��اأه��ي��ل وم��ل��ت��زم��ة كامل 
والبحث  ب���ال���ت���دري�������ش  الل�����ت�����زام 
معارفهم  �شاهمت  فقد  وال��ت��ع��ل��م، 
ومهاراتهم وتفانيهم ب�شكل مبا�شر 
اأكرث  يف ج�دة التعليم الذي تلقاه 

من 33 األف خريج من اجلامعة.
ووجه مدير اجلامعة كلمة للطلبة 
ب����نّي ف��ي��ه��ا اأن�����ه حت���ت ���ش��ق��ف اأول 
وو�شط  املنطقة،  جامعة خا�شة يف 
اأكرث من 75 جن�شية، �شتكت�شب�ن 
ال�����ش��رام��ة الأك���ادمي���ي���ة ج��ن��ب��ا اإىل 

ج��ن��ب م��ع ن��ه��ج ع��م��ل��ي م��ت��ني. كما 
����ش���ن���زودك���م ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف 
املهنية، لكنه �شيتعني عليكم اإمتام 
امل�ش�ار باأنف�شكم. م�شتلهما مق�لة 
الراحل  وم�ؤ�ش�شها  الإم��ارات  باين 
نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
الأجيال  »�شتعي�ش  ث��راه  اهلل  طيب 
القادمة يف عامل يختلف متاما عن 
ل��ذا فمن  اعتدنا عليه،  ال��ذي  ذاك 
اأنف�شنا واأولدنا  ال�شروري اأن نعّد 

لذاك العامل اجلديد«.

ال�شالح،  خالد  الدكت�ر  األ��ق��ى  ث��م 
لل�ش�ؤون  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
احلفل  خ��الل  كلمته  الأك��ادمي��ي��ة، 
الربامج  ك��ل  اأن  فيها  اأك���د  وال��ت��ي 
الأكادميية التي تطرحها اجلامعة 
العتماد  هيئة  قبل  م��ن  معتمدة 
الأكادميي يف دولة الإم��ارات، وهي 
ال��ك��ف��اءة وم�شممة  ع��ال��ي��ة  ب��رام��ج 
ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �ش�ق  ب��ع��ن��اي��ة 
اجلامعة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال��ع��م��ل. 
العتمادات  نيل  على  حاليا  تعكف 

جامعة دبي ت�ضارك يف وفد برنامج »�ضفراء البتكار« اإىل �ضوي�ضرا
•• دبي-الفجر:

�شاركت جامعة دبي يف وفد برنامج 
ال���ذي نظمته  »���ش��ف��راء الب��ت��ك��ار« 
عدة  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
وج���ه���ات ع��امل��ي��ة ع��ام��ل��ة يف جمال 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل�����ك  الب���ت���ك���ار 
ال�زارة  اأطلقته  ال��ذي  »�شفراوؤنا« 
ثقافة  ت��ك��ري�����ش  ب���ه���دف  م�����ؤخ����را 
مك�نات  ل���دى خم��ت��ل��ف  الب��ت��ك��ار 
يف  ي�شهم  مبا  الإم��ارات��ي��ة  املدر�شة 
التعليمية  املنظ�مة  ري��ادة  حتقيق 

يف الدولة.
واملعلمني  الطلبة  ج�لة  و�شملت 
امل�شاركني يف الربنامج يف �ش�ي�شرا، 
و5  ط���ال���ب���ة   51 ����ش���م  وال���������ذي 
عمار  ال��دك��ت���ر  ونظمه  م�شرفات 

اعطائهم ا�شئلة تن�شيطية لالأفكار 
حماولتهم  يف  الب��ت��ك��ار  وا���ش��ل���ب 

البتكارية.
الهدف  ل��ت��ح��دي��د  ال��ط��ل��ب��ة  وح����ث 
والطم�ح لبل�غ الأف�شل وت�شخري 
التعلم والعلم يف البتكار والبحث 
احلديثة  التكن�ل�جيا  وا�شتخدام 
ق���اع��د البتكار  ع��ل��ى  ل��ه��م  ورك����ز 
اأم��ث��ل��ة ل��ع��دد م��ن املبتكرين  وذك���ر 

امل�اطنني. 
الطالبة  الإط���ار ت�جهت  ه��ذا  ويف 
م�����رمي امل���ن�������ش����ري ب��ال�����ش��ك��ر اىل 
وزارة الرتبية والتعليم على اتاحة 
الربنامج  يف  للم�شاركة  الفر�شة 
والذي اأتاح لها الفر�شة لالإطالع 
ال�ش�ي�شري  ال�شعب  ح��ر���ش  على 

على الدقة يف الإجناز والعمل.

ولئهم وانتمائهم ل�طنهم الغايل 
من  امل��زي��د  ب��ذل  على  وت�شجيعهم 
اجل��ه��د وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تف�قهم 
والتف�ق  الب�������داع  روح  وت���ع���زي���ز 
والبتكار لديهم، وت�جيه الطاقات 
الب�شري  العن�شر  يف  وال�شتثمار 

ال�طني.
الربنامج  ان  اىل  الب�شتكي  واأ���ش��ار 
جل�انب  ت��ع��ري��ف��ي  ب���رن���ام���ج  ه����� 
وك��ي��ف��ي��ة حت�يله  ك���اف���ة  الب���ت���ك���ار 
زيارة  وت�شمن  جت��اري،  منتج  اىل 
جامعة ETH يف زي�رخ وجامعة 
EPFL بل�زان يف �ش�ي�شرا وعدد 
والتطبيقية  البحثية  امل��راك��ز  من 

والبتكارية يف اجلامعتني.
كما زار ال�فد مقر الأمم املتحدة يف 
جنيف والذي ي�شم قاعة رئي�شية 

واملدير  ال��ربن��ام��ج  من�شق  ح�����ش��ن 
ال�ش�ي�شرية  للجمعية  التنفيذي 
العربية للرتبية والثقافة والعل�م 
زيارات مل�ؤ�ش�شات ومعاهد وجامعات 
اأهم  ت��ع��رف���ا خ��الل��ه��ا اىل  ع��امل��ي��ة 
التي  والبتكارات  والعل�م  املعارف 
تعكف تلك امل�ؤ�ش�شات على درا�شتها 
وتنفيذها وذلك خالل الفرتة من 

احلايل. اأغ�شط�ش   15 اإىل   2
الب�شتكي  عي�شى  الدكت�ر  وت��راأ���ش 
رئ��ي�����ش ج��ام��ع��ة دب���ي وف���د الدولة 
ال�����ذي نظمته  ال���ربن���ام���ج  ���ش��م��ن 
العربية  ال�����ش���ي�����ش��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

للرتبية والثقافة والعل�م.
واأك���������د ع���ل���ى اه���م���ي���ة و������ش�����رورة 
الثقافات  الت�ا�شل والنفتاح على 
العاملية الخرى اىل جانب تعزيز 

مميزة با�شم دولة الإمارات وحتمل 
طابعها املميز بالإ�شافة اىل زيارة 
املركز الوروبي لالأبحاث الن�وية 
وال����ذي مت الت���ف���اق م��ب��دئ��ي��ا على 
ت���ق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة م��ع ج��ام��ع��ة دبي 

للتعاون معه يف امل�شتقبل.
وقدم الدكت�ر الب�شتكي ور�شة عمل 
ابتكارية تفاعلية للطالبات تناول 
ولي�شت  ك�����ش��رورة  الب��ت��ك��ار  فيها 
بداأها  الم������ارات  دول����ة  يف  خ���ي���ارا 
بعر�ش تعاريف البتكار وت�جيهات 
لت�شجيع  الر�شيدة  واأق�ال قيادتنا 

وحتفيز البتكار يف الدولة.
م��ن��ح فر�شة  ال���ر���ش��ة  وت�����ش��م��ن��ت 
ا�شرتاكهم  ه��دف  لعر�ش  للطلبة 
وت�����ق����ع����ات����ه����م  ال�������ربن�������ام�������ج  يف 
ا�شتفادتهم ومت  امل�شتقبلية ومدى 

���ش��خ�����ش��ي��ة ال��ط��ال��ب��ة وت���ع���زز من 
املالئمة  الفر�ش  وت�فر  مهاراتها 
والناجحة لدمج الطالبات وحتقق 
املجتمعات  ث��ق��اف��ة  م��ع  ت�ا�شلهن 

وق�����ال ال���دك���ت����ر ع���م���ار ب���ن ح�شن 
ع�����ددا  ت�������ش���م���ن  ال�����ربن�����ام�����ج  اإن 
التعليمية  الأن�����������ش�����ط�����ة  م�������ن 
ت�شقل  وال���ت���ي  وال���ش��ت��ط��الع��ي��ة 

ا�شافة  �ش�ي�شرا  ومنها  الأخ����رى 
تنمية  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج  حل���ر����ش 
وت������ش��ي��ع الأط����ر الب��داع��ي��ة لدى 

الطالبات امل�شاركات.

املركز يوفر م�شتويات عاملية من العالج لالأطفال امل�شابني بطيف التوحد

مركز الدعم اأوتيزم روك�ش يفتح اأبوابه يف اإمارة دبي
•• دبي-الفجر: 

اأوت����ي����زم روك�ش  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأع��ل��ن��ت 
اململكة  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة 
واملعروفة  ل���ه���ا-  م���ق���راً  امل���ت���ح���دة 
لرفع  ال����ن����ج�����م  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
مر�ش  ح�������ل  ال�����ع����ي  م�������ش���ت����ى 
امل��شيقى-  ط���ري���ق  ع���ن  ال��ت���ح��د 
ل�مركز  ال��ر���ش��م��ي  الف���ت���ت���اح  ع���ن 
اأوت���ي���زم روك�����ش يف مدينة  ال��دع��م 
دب���ي ال��ط��ب��ي��ة. وي���ف��ر ه���ذا املرفق 
فريق  ل��ع��م��ل  خم�ش�شة  م�����ش��اح��ًة 
املعاجلني  م����ن  ب���ع���ن���اي���ة  خم����ت����ار 
اخل�����رباء واأ����ش���ح���اب ال���ق���درة على 
دع����م الأط����ف����ال امل�����ش��اب��ني بطيف 
ي�شاهم  ال��ت���ح��د وع��ائ��الت��ه��م مب��ا 
وتعزيز  حياتهم،  ج����دة  بتح�شني 
الط�يل،  امل��دى  العالج على  نتائج 
واحل�������������د م��������ن اخل��������������ف وع��������دم 
خدمات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ي��ق��ني، 

واأولياء  للمعلمني  التدريب  املركز 
تعلم  ع���ل���ى  مل�����ش��اع��دت��ه��م  الأم���������ر 
الأ���ش��ال��ي��ب ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الأدل����ة 
الالزمة مل�اجهة احلالت ال�شعبة 

يف حال ح�ش�لها.
وبح�شب مركز دبي للت�حد ازدادت 
ان��ت�����ش��ار الإ����ش���اب���ة بطيف  ن�����ش��ب��ة 
العربية  الإم����������ارات  يف  ال���ت����ح���د 
املتحدة على مر ال�شن�ات املا�شية، 
بلدان  اأي�������ش���اً  ���ش��ه��دت��ه  وه�����ذا م���ا 
املركز  اإط��الق  اأخ���رى.  ومبنا�شبة 
كل�ديا  ال�����ش��ي��دة  ق��ال��ت  اجل���دي���د، 
����ش���ي���دويل، م���دي���ر م���رك���ز اأوت���ي���زم 
حتى  امل��رك��ز  رحلة  تكللت  روك�����ش: 
ونعترب  ال���ك���ب���ري.  ب��ال��ن��ج��اح  الآن 
اجن������از ال����ي�����م حم���ط���ًة م��ه��م��ة يف 
م�شرية وتط�ر م�ؤ�ش�شتنا. وتتمتع 
التي ننظمها  امل��شيقية  الفعاليات 
بالرتقاء  ون��رغ��ب  ك��ب��رية،  ب�شهرٍة 
مب�شروعنا اإىل امل�شت�ى التايل من 

ذلك التحليل ال�شل�كي التطبيقي 
التي  امل����ه����ارات  الأط����ف����ال  ت��ع��ل��ي��م 
بيئتهم،  مع  للتفاعل  يحتاج�نها 
الأطفال  )ت��ع��ل��ي��م  ال��ن��ط��ق  وع����الج 
ال�ظيفي  والعالج  التكلم(،  كيفية 

الت�شخي�ش.
امل���رك���ز خ���دم���ات العالج  و���ش��ي��ق��دم 
مبعايري  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م��ت��ع��ددة 
امل�شابني  لالأطفال  اجل���دة  عالية 
بطيف الت�حد واأ�شرهم؛ ويت�شمن 

ع��ل��ى تط�ير  الأط���ف���ال  م�����ش��اع��دة 
املهارات الالزمة للنجاح يف املدر�شة 
واملنزل واللعب واملعاجلة النف�شية. 
وف�����ش��اًل ع��ن ال��دع��م امل��ب��ا���ش��ر لكل 
�شيقدم  منفرد،  نح�  على  �شخ�ش 

باأهمية  را�����ش����خ  اع���ت���ق���اد  ول���دي���ن���ا 
املجتمع،  يف  اجل��م��ي��ل  رد  ث��ق��اف��ة 
وه����ي ال��ق��ن��اع��ة ال��ن��اب��ع��ة م���ن اإرث 
الإم������ارات  ل���دول���ة  امل���ؤ���ش�����ش  الأب 
اآل نهيان.  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اإىل  اللتزامات  وقد ترجمت هذه 
مبادرات حديثة مثل �شهر الت�عية 

بالت�حد يف اأبريل املا�شي.
اأوت���ي���زم  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ُي�������ش���ار 
على   2014 ع��ام  تاأ�ش�شت  روك�ش 
تاأ�شي�شها،  ومنذ  �شاه،  �شاجناي  يد 
ا���ش��ت�����ش��اف��ت امل���ؤ���ش�����ش��ة ب��ع�����ش من 

اأوتيزم  الدعم  افتتاح مركز  خالل 
على  ال�عي  م�شت�ى  لرفع  روك�ش 
ال��ع��الج عايل  وت��ق��دمي  كبري  نح� 

اجل�دة . 
وت��اب��ع��ت ���ش��ي��دويل: ب��ال��ت��زام��ن مع 
اح��ت��ف��ال��ن��ا مب����رور ع���ام ك��ام��ل من 
ال��ع��ط��اء، ن�����ش��ع��ر ب��ال�����ش��ع��ادة حيال 
اف��ت��ت��اح امل��رك��ز يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، وال���ت���ي اأب����دت 
ال�شن�ات  خ����الل  ك���ب���رياً  ح��م��ا���ش��اً 
لالأفراد  ال��دع��م  لتقدمي  املا�شية 
اخلا�شة.  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 

امل��شيقى  قطاع  من  النج�م  اأك��رب 
اأنحاء  امل��دن ويف جميع  يف خمتلف 
العامل �شمن �شل�شلة من الفعاليات 
افتتح  وق��د  ال��ن��اج��ح��ة.  امل��شيقية 
اأب�ابه  اأرينا  روك�ش  اأوتيزم  م�شرح 
2016، وك��ان��ت هذه  يف دب��ي ع��ام 
للمبادرة  ان��ط��الق  نقطة  اخل��ط���ة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ح��ي��ث ا���ش��ت�����ش��اف ب��ع�����ش��اً م���ن اأهم 
العامل؛  يف  امل������ش��ي��ق��ي��ني  ال��ن��ج���م 
اإحيائه  �شريان  اإد  الفنان  اأك��د  كما 

للحفل املقبل يف �شهر �شبتمرب.
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اأخبـار الإمـارات
�ضعود املعال ي�ضدر مر�ضوما باإعادة ت�ضكيل 

جمل�ش اإدارة »غرفة اأم القيوين«
•• اأم القيوين-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شم� ال�شيخ �شع�د بن را�شد املعال ع�ش� املجل�ش الأعلى حاكم اأم القي�ين 
مر�ش�ما اأمرييا ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�ش اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأم القي�ين.

 1 القان�ن رق��م  اأن��ه بعد الط��الع على  2017 - على  5 ل�شنة  املر�ش�م - رق��م  ون�ش 
ل�شنة 2007 ب�شاأن اإن�شاء غرفة جتارة و�شناعة اأم القي�ين يعاد ت�شكيل جمل�ش اإدارة 
اأحمد  وخلفان  عتيق  عبدالرحمن  وعي�شى  التالي  نا�شر  بن  �شعيد   .. لي�شم  الغرفة 
عبدالرحيم  وعبدالرحمن  حميد  اإب��راه��ي��م  وعبيد  ع��ب��داهلل  حميد  و�شلطان  م�شفر 
ليتيم وحممد  �شلطان  را�شد  وعائ�شة  املعال  را�شد عبداهلل حممد  وفاطمة  الزرع�ين 

�شيف احل�شاوي. ويعمل بهذا املر�ش�م من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

زايد لالإ�ضكان يوقع عقد تنفيذ م�ضروع جممع املنتزي بعجمان بقيمة مليار درهم 
•• دبي -وام:

وق��ع م��ع��ايل ال��دك��ت���ر ع��ب��داهلل بن 
حم��م��د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي���ر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة رئي�ش  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط���ي��ر 
زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�ش 
ل��الإ���ش��ك��ان ع��ق��دي اإن�����ش��اء واإجن����از 
املنتزي  جممع  م�����ش��روع  و�شيانة 
ال�شكني مبنطقة حممد بن زايد يف 
اإمارة عجمان - الذي ي�شم 729 
م�شكنا وتبلغ قيمته الإجمالية نح� 
“�شاينا  مليار درهم - مع �شركتي 
ال�شرق  يف  ل��ل��م��ق��اولت  �شتيت” 
لالإن�شاءات  “دبك�”  و  الأو����ش���ط 
مب���ق���ر ال����ربن����ام����ج ال���رئ���ي�������ش���ي يف 
الأر����ش  ت�ش�ية  �شيتم  ح��ي��ث  دب���ي 
اجلهات  مع  والتن�شيق  وجتهيزها 

امكانية  يتيح  ال���ذي  ال��ذك��ي  زاي���د 
واإمكانية  الف���رتا����ش���ي  ال��ت��ج���ل 
حجز امل�شاكن على حدة والدخ�ل 
ع���رب ك���ل م�����ش��ك��ن وال���ت���ع���رف على 
واملرافق  ال��غ��رف  وع��دد  م�شاحاته 
املخطط  املرافقة �شمن  اخلدمية 
امل�شروع  تنفيذ  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 
والإع������الن ع���ن ف��ت��ح ب���اب احلجز 

مل�شاكن امل�شروع.
الدعم  طلبات  مقدم�  وي�شتطيع 
التقدمي  امل���اط��ن��ني  م��ن  ال�شكني 
�شمن  ح����ك�����م����ي  م�������ش���ك���ن  ع����ل����ى 
جم��م��ع ���ش��ك��ن��ي م���ن خ���الل تعبئة 
الإلكرتوين  امل���ق��ع  ع��رب  النم�ذج 
مراكز  خ���الل  م���ن  اأو  ل��ل��ربن��ام��ج 
�شعادة املتعاملني مببنى الربنامج 
الرئي�شي بدبي واملنطقة ال�شمالية 

امل�ا�شفات واملعايري العاملية .
املنتزي  جم���م���ع  م�������ش���روع  وي���ق���ع 
ال�شكني يف منطقة حممد بن زايد 
ال�شيخ  و  زاي��د  ال�شيخ  �شارعي  بني 
م�شاحة  ع���ل���ى  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
 954،528،693 ت��ب��ل��غ  اأر������ش 
مناذج  ثالثة  وي�شم  مربعا  م��رتا 
اأربع غرف  �شكنية حت�ي جميعها 
ن�م ومتتاز بنمط واجهات معا�شر 
وح���دي���ث.. يف ح���ني ���ش��ي��ك���ن 50 
باملائة من امل�شاكن قابلة للت��شعة 
الرئي�شية وجميعها قابلة للت��شعة 

الأفقية.
كبقية   - امل�������ش���روع  و���ش��ي�����ش��ت���يف 
معايري   - ال���ربن���ام���ج  م�������ش���اري���ع 
البيئية  وال�شرتاطات  ال�شتدامة 
العاملية اإذ يطبق الربنامج معايري 

املحلية اإيذانا للبدء يف تنفيذ هذا 
امل�شروع الذي يعد الأكرب يف اإمارة 

عجمان.
حتقيق  ان  ال����ن����ع����ي����م����ي  وق����������ال 
الإ�����ش����ت����ق����رار ال�����ش��ك��ن��ي واإ����ش���ع���اد 
امل�اطنني يعد اأول�ية من اأول�يات 
ان  م�ؤكدا  الر�شيدة  الدولة  قيادة 
ت�قيع عق�د تنفيذ م�شروع جممع 
ا�شتثمارا  ي��ع��د  ال�����ش��ك��ن��ي  امل��ن��ت��زي 
احلك�مية  اجلهات  مع  لل�شراكات 
و���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش كاأحد 
فيها  يحقق  ال��ت��ي  املهمة  ال��ن��م��اذج 
�شكنية  جممعات  اإن�شاء  الربنامج 
ت�شتهدف اإ�شعاد امل�اطنني وحتقق 
اإن�شاء  يف  الربنامج  ا�شرتاتيجية 
املجمعات  م�������ش���اري���ع  وت����ط�����ي����ر 
اأف�شل  وف���ق  ال�شكنية  والأح���ي���اء 

الل�ؤل�ؤة  ونظام  ا�شتدامة  برنامج 
ال�شكنية  م�������ش���اري���ع���ه  ج��م��ي��ع  يف 
ح��ي��ث ت�����ش��م ه���ذه امل��ع��اي��ري �شبعة 
تقييم  نظام  ه��ي  رئي�شية  معايري 
الل�ؤل�ؤة وعملية التط�ير املتكامل 
البيئية  والأنظمة  الثمينة  واملياه 
وم�شادر الطاقة املتجددة واملباين 
البناء  وم�������اد  ل��ل��ح��ي��اة  امل���الئ���م���ة 

واملمار�شات املبتكرة.
تقدمي  ال����ربن����ام����ج  راع��������ى  ك���م���ا 
���ش��ك��ن��ي��ة من����ذج���ي���ة ذات  من�������اذج 
معايري  فيها  تت�فر  عالية  ج���دة 
متناول  يف  وب��اأ���ش��ع��ار  ال���ش��ت��دام��ة 
م�اطني الإمارة .. فيما �شيتمكن 
جممع  م�شاكن  م��ن  امل�شتفيدون 
م������ن حجز  ال�������ش���ك���ن���ي  امل�����ن�����ت�����زي 
ن���ظ���ام جممعات  ع���رب  م�����ش��اك��ن��ه��م 

ويتم ت�شليمه للم�شتفيد على �شكل 
منحة اأو قر�ش ..ويف حال جتاوزت 
احلك�مي  امل�����ش��ك��ن  اإن�������ش���اء  ق��ي��م��ة 

الربنامج  ي���ق����م  اإذ  وال�����ش��رق��ي��ة 
باإن�شاء امل�شكن �ش�اء �شمن جممع 
منف�شلة  �شكنية  ك�حدة  اأو  �شكني 

من  امل��ق��دم  ال�شكني  ال��دع��م  قيمة 
ب�شداد  امل�شتفيد  ي��ق���م  ال��ربن��ام��ج 

قيمة الفرق للربنامج.

دبي ت�ضت�ضيف موؤمتر البلديات واملدن الذكية بدول جمل�ش التعاون 27 �ضبتمرب
•• دبي -وام:

الذكية  وامل��دن  للبلديات  ال�شابع  للم�ؤمتر  املنظمة  اللجنة  ب��دات 
بدول جمل�ش التعاون اخلليجي ا�شتعداداداتها لإ�شتقبال امل�شاركني 
فى احلدث فيما ت�ا�شل ا�شتقبال طلبات ت�شجيل م�شاركة القيادات 
الذى  امل���ؤمت��ر  فعاليات  يف  للت�اجد  املعنيني  وك��اف��ة  التنفيذيني 
ي�شت�شيفه مركز دبي املايل العاملي ي�مي 27 و28 �شبتمرب القادم 
و�شط م�شاركة وا�شعة من كربى امل�ؤ�ش�شات احلك�مية املدن المانات 

ال�ليات املحافظات البلديات واجلهات ذات ال�شلة.
ويناق�ش امل�ؤمتر ال�شرتاتيجيات احلديثة للتط�ير ال�شامل للمدن 
اأهداف  لتحقيق  العاملية  امليدانية  وال��درا���ش��ات  املعايري  اأعلى  وف��ق 

اإر�شاء البنية التحتية امل�شتدامة وتط�ير ح�كمة التح�ل احلديث 
مبا يتنا�شب مع اإ�شرتاتيجيات دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

تهدف  التي  امل�شاريع  اأحدث  لعر�ش  متميزة  ويعتربامل�ؤمترمن�شة 
اإىل دع���م ج��ه���د امل���دن وال��ب��ل��دي��ات ال��ط��م���ح��ة يف خ��ط���ات��ه��ا نح� 
البلديات  م�شتقبل  حم���اور  اأه���م  على  ال�ش�ء  وت�شليط  امل�شتقبل 
املبادرات  عن  ف�شال  العاملية  املمار�شات  واأف�شل  اخل��ربات  لتبادل 
امل�جهة اإىل تعزيز رفاه الفرد واملجتمع كما يناق�ش ق�شايا م�شتقبل 
لتخطيط  احلديثة  وال�شرتاتيجيات  الطم�حة  وامل�شاريع  امل��دن 
الإقليميني  واخل��رباء  القادة  بح�ش�ر  وذلك  املدن  وا�شتدامة  ذكاء 

والعامليني.
وقال ال�شيد علي الكمايل - رئي�ش اللجنة املنظمة - اأن امل�ؤمتر ياأتي 

دعما لت�جهات دول جمل�ش التعاون اخلليجي باإحداث نقلة ن�عية 
يف اإدارة املدن والن�شمام ل�شباق التميز العاملي وم�اجهة التحديات 
الأ�شا�شية لبناء مدن عاملية تق�د امل�شتقبل وتر�شيخا للدور املح�ري 
ملنظ�مة  العاملية  التناف�شية  تط�ير  نح�  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف 
املدن والبلديات ودعم امل�شرية التنم�ية ال�شاملة وا�شتكمال مل�شرية 
التح�ل الرقمي للمدن يف م�اكبة م�شرعات امل�شتقبل والربط مع 
اأحدث ممار�شات املدن الذكية املت�شلة والنماذج البتكارية العاملية، 
للمدن. من جهة اخرى وتزامنا مع  امل�شتقبلية  الت�جهات  وبحث 
بتكرمي  للتميز  الأو�شط  ال�شرق  امل�ؤمتر يق�م معهد جائزة  اإنعقاد 
ال�شابعة  الأو�شط  ال�شرق  بجائزة  الفائزة  وال�شخ�شيات  امل�ؤ�ش�شات 

لتميز املدن والبلديات بح�ش�ر ومب�شاركة �شناع القرار.

ESP املوؤ�ض�ضية  اخلدمات  ناقل  بنظام  الب�ضرية” تعرف  للموارد  “الحتادية 
•• دبي-وام:

للم�ارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ق��دت 
الب�شرية احلك�مية - يف مقرها يف 
لل�زارات  ور���ش عمل  �شل�شلة   - دبي 
امل�شغلة  غ��ري  الحت���ادي���ة  واجل���ه���ات 
امل�������ارد  م���ع���ل����م���ات  اإدارة  ل���ن���ظ���ام 
الحتادية  احل��ك���م��ة  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 
مب�شروع  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  “بياناتي” 
 “ امل�ؤ�ش�شية  اخل��دم��ات  ن��اق��ل  ن��ظ��ام 

الهيئة . د�شنته  “ الذي   ESP
جميع  رب��ط  اإمكانية  النظام  ويتيح 
الب�شرية  امل���������ارد  اأن���ظ���م���ة  اأن���������اع 
واجلهات  ال����زارات  يف  الإلكرتونية 
دون  “بياناتي”  بنظام  الحت��ادي��ة 
احلاجة لإجراء اأي عمليات تط�ير 

من قبل تلك اجلهات.
اإدارة  واأكدت �شيماء الع��شي مدير 
الب�شرية  امل������ارد  م��ع��ل���م��ات  ن��ظ��ام 
ل���ل���م����ارد  ال���ه���ي���ئ���ة الحت������ادي������ة  يف 
م�شروع  اأن  احل��ك���م��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ناقل اخلدمات امل�ؤ�ش�شية يهدف اإىل 
ربط  اآل��ي��ة  ب��ن��اء  م��ن  الهيئة  متكني 
اخلدمات  ج���دة  وحت�شني  معيارية 
اجلهات  مع  الربط  واإدارة  املقدمة 

الربط  عملية  واأن  جهة   19 يبلغ 
بالعديد  “بياناتي”  ن��ظ��ام  ���ش��ت��زود 
الهامة  وامل��ع��ل���م��ات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
ل����غ����اي����ات الإح�������������ش������اءات ودرا������ش�����ة 
الب�شرية  امل������ارد  مم��ك��ن  م���ؤ���ش��رات 
ومنها..  الحت����ادي����ة  احل��ك���م��ة  يف 
ب���ي���ان���ات الأ����ش���خ���ا����ش والت�������ش���ال 
وبيانات امل�ظفني وبيانات ال�ظيفة 
والرواتب والأج�ر وبيانات امل�ؤهالت 
العلمية وال�شهادات وبيانات التقييم 
وغريها  الأف�������راد  اأداء  وم�����ش��ت���ى 

الكثري.
اأن  اإىل  ال��ع������ش��ي  ���ش��ي��م��اء  واأ����ش���ارت 

البيانات  ت��ب��ادل  ب��غ��ر���ش  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الهيئة  يف  التقني  الفريق  ومتكني 
من متابعة ومراقبة عمليات تبادل 
البيانات مع اجلهات املختلفة وتتبع 
وتزويد  ح���دوث���ه���ا  ف�����ر  الأخ����ط����اء 
�شناع القرار يف احلك�مة الحتادية 
بتقارير ذكية اآنية ح�ل و�شع امل�ارد 
واجلهات  ال���������زارات  يف  ال��ب�����ش��ري��ة 

الحتادية.
الحتادية  ع��دد اجلهات  اأن  وذك��رت 
امل�������ش���ت���ف���ي���دة م�����ن م���������ش����روع رب����ط 
عرب  “بياناتي”  ب��ن��ظ��ام  ب��ي��ان��ات��ه��ا 
امل�ؤ�ش�شية  اخل���دم���ات  ن��اق��ل  ن��ظ��ام 

الأداء  م�شت�ى  ح�شب  وال��رتق��ي��ات 
وامل���ظ��ف��ني ال���ذي���ن ل��دي��ه��م خطط 

فردية لتط�ير اأدائهم.
القحطاين  زاي��د  اأو�شح  جانبه  من 
مدير اإدارة تقييم الأداء واملتابعة يف 
ت�شعى من خالل  الهيئة  اأن  الهيئة 
امل�ؤ�ش�شية  اخل���دم���ات  ن��اق��ل  ن��ظ��ام 
واإح�شاءات  بيانات  على  للح�ش�ل 

مدى التزام تلك اجلهات باإجراءات 
وم�ؤ�شرات وممكنات امل�ارد الب�شرية 
احلك�مة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  امل��ط��ب��ق��ة 
اإىل  القحطاين  ول��ف��ت  الحت���ادي���ة. 
اخلدمات  ن��اق��ل  ن��ظ��ام  م�����ش��روع  اأن 
اأنظمة  مع  الربط  ي�شمل  امل�ؤ�ش�شية 
اجل����ه����ات امل�����ش��ت��ق��ل��ة وال�����رب�����ط مع 
ونظام  املحلية  احل��ك���م��ات  ب��ي��ان��ات 

امل�شغلة  غ���ري  الحت����ادي����ة  اجل���ه���ات 
ال���ذي  الأم������ر  “بياناتي”  ل��ن��ظ��ام 
تقدمي  يف  ي�����ش��ه��م  اأن  ����ش���اأن���ه  م����ن 
اآن��ي��ة ع��ام��ة ودقيقة عن  اإح�����ش��اءات 
ت��ل��ك اجلهات  ال��ب�����ش��ري��ة يف  امل������ارد 
التخطيط  عمليات  يف  وي�شاعدها 
و�شن الت�شريعات وال�شيا�شات ف�شال 
الهيئة من متابعة  �شيمكن  اأنه  عن 

عليها  �شيح�شل  ال��ت��ي  امل��ع��ل���م��ات 
ناقل  ن��ظ��ام  “بياناتي” ع��رب  ن��ظ��ام 
�شت�فر  امل����ؤ����ش�������ش���ي���ة  اخل������دم������ات 
م�ؤ�شرات اإح�شائية يف تلك اجلهات 
امل�ظفني  ر����ش���ا  ن�����ش��ب  وم����ن����ه����ا.. 
واملتدربني  ال���ظ��ي��ف��ي  وال��������دوران 
ح�شب الفئات ال�ظيفية وامل�ظفني 
معينة  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل���ني 

والحتياطية  ال���ط��ن��ي��ة  اخل���دم���ة 
الإمارات  لهيئة  ال�شكاين  وال�شجل 
لله�ية اإ�شافة اإىل الربط مع نظم 
ا�شرتاكات التقاعد وبيانات الطلبة 
ال��رتب��ي��ة والتعليم  ب�����زارة  اخل��ا���ش 
ل���زارة ال�شحة والربط مع  ووري��د 
يف  الحت��ادي��ة  امليزانية  اإدارة  ن��ظ��ام 

وزارة املالية.

جولة عاملية ل�ضحة دبي لالطالع على 
التجارب ال�ضحية والتقنية

•• دبي-وام:

بداأت هيئة ال�شحة بدبي ام�ش ج�لة جديدة من ج�لت 
انفتاحها على العامل وال�شاحة ال�شحية الدولية وذلك 
من خالل �شل�شلة الزيارات اخلارجية التي يق�م بها وفد 
رئي�ش  القطامي  حممد  حميد  معايل  يرتاأ�شه  ر�شمي 
جمم�عة  وت�شمل  للهيئة  العام  املدير  الإدارة  جمل�ش 
الرائدة يف  الأمريكية  وال�شركات  امل�شت�شفيات  اأكرب  من 
الرعاية ال�شحية والتقنيات الطبية احلديثة والذكية. 
واأكد معايل القطامي اأهمية انفتاح الهيئة على العامل 
من اأجل تبادل اخلربات والتجارب ومد ج�ش�ر التعاون 
م��ع امل���ؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ح��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ل���ش��ي��م��ا ال��ت��ي لها 
تتالقى  وال��ت��ي  ومكانتها  واإجن��ازات��ه��ا  الطبي  تاريخها 
بالتناف�شية  املت�شلة  دب��ي  �شحة  اأه����داف  م��ع  اأه��داف��ه��ا 
العاملية يف املجال ال�شحي. وذكر اأن هذا النفتاح ميثل 
فكر وت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال�زراء  جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكت�م  اآل 
حاكم دبي “رعاه اهلل” ويت�افق يف منطلقاته واأهدافه 
مع الدعم الالحمدود الذي حتظى به الهيئة من �شم� 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكت�م ويل عهد 
دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي ومع املتابعة احلثيثة من 

�شم� ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكت�م نائب حاكم دبي 
وزير املالية رئي�ش هيئة ال�شحة بدبي.

تفر�ش  دب��ي  ملدينة  املتقدمة  العاملية  املكانة  اإن  وق���ال 
ا�شتحقاقات بالغة الأهمية للقطاع ال�شحي يف مقدمتها 
الطبية  والتقنيات  التجهيزات  اأف�شل  على  ال�شتح�اذ 
ونقل اخلربات والتجارب الناجحة املت�شلة بكل ما من 
�شاأنه دفع اأعمال التط�ير نح� حتقيق اأهدافها املرج�ة 
وتر�شيخ تف�ق دبي وت�شدرها خريطة ال�شاحة ال�شحية 
والت�ا�شل  اخلارجية  وال��زي��ارات  اجل����لت  ب��اأن  من�ها 
التعاون  ج�ش�ر  وم��د  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  ك��ربي��ات  م��ع 
معها يعد من املق�مات املهمة مل�اكبة م�شتجدات العامل 

ومتغرياته املت�شارعة يف هذا املجال احلي�ي.
ال���ف��د ت�شتهدف  اأن زي����ارة  ال��ق��ط��ام��ي  واأ����ش���اف م��ع��ايل 
ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  كربيات  مع  جديدة  �شراكات  بناء 
التجارب  اأح���دث  على  وال��ت��ع��رف  الناجحة  الأم��ري��ك��ي��ة 
التط�يرية وال�شتفادة منها والطالع على طرق ال�قاية 
والعالج املبتكرة والأ�شاليب الذكية املت�شلة باملمار�شات 
اإىل  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  تتبعها  التي  والإداري���ة  املهنية 
جانب فتح قن�ات فعالة لتبادل الزيارات ودعم ت�جهات 
واإجراء  املهنية  والتنمية  التدريب  يخ�ش  فيما  الهيئة 

البح�ث والدرا�شات التطبيقية املتخ�ش�شة.

اإ�ضدارات “ر�ضائل جامعية” لثقافية ال�ضارقة
•• ال�صارقة-وام:

والن�شر  الدرا�شات  اإدارة  ا�شدرت 
كتابني  بال�شارقة  الثقافة  بدائرة 
جديدين لر�شائل جامعية الأول 
اأحمد  را����ش���د  ���ش��ع��اد  ل���ل���دك���ت����رة 
يف  ال�������ش���رد  “ت�ظيف  ب���ع���ن����ان 
املعا�شر” التي  الإماراتي  ال�شعر 
رك����زت يف درا���ش��ت��ه��ا ع��ل��ى البحث 
الف�شيح  ال�������ش���ع���ري  امل���ن���ج���ز  يف 
القائم على ال�شرد و حددت هذه 
الدرا�شة املرحلة الزمنية للبحث 
 - 1980 يف �شعر الإم���ارات بني 

.  2015
ال��ك��ت��اب ال��ث��اين ل��الأ���ش��ت��اذة زينب 
“ال�شعر  بعن�ان  اليا�شي  عي�شى 
العربي املعا�شر بني جملة الأدب 
اأطروحة  وه����  ال��ث��ق��اف��ة  وج��م��ل��ة 
اليا�شي  ل���الأ����ش���ت���اذ  ال����دك����ت�����راه 
ت�شمن الكتاب ثالثة اأب�اب الأول 
بني النقد الأدبي والنقد الثقايف 
الذي ت��شع يف �شرح جدل املتغري 
النقدي والإبداع وتعاقب الأزمنة 
والثقايف  الأدب������ي  ال��ن��ق��د  وج����دل 

واملرحلة  الإح�����ي�����اء  اأو  الت����ب����اع 
ومرحلة  ال��ك��ت��اب��ة  ال��روم��ان�����ش��ي��ة 
الكتابة  وامل���ع���ا����ش���رة  ال����اق���ع���ي���ة 

ب�شيغ ال�اقع املتح�ل. 

واأثره  املغاير  الإب���داع  واإ�شكالية 
والثقافية  الأدب��ي��ة  اجلملتني  يف 
يف ال�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ش��ر من 
خالل درا�شة املراحل الكال�شيكية 

اجلدير بالذكر اأن عدد العناوين 
الدرا�شات  اإدارة  التي �شدرت عن 
ر�شائل  �شل�شلة  ���ش��م��ن  وال��ن�����ش��ر 
�شبعة  الآن  حتى  بلغت  جامعية 

وث����الث����ني ع���ن����ان���ا مل����اط���ن���ني و 
م����اط���ن���ات وال���ر����ش���ائ���ل ه���ي اإم���ا 
دكت�راه  اأو  ماج�شتري  اأط��روح��ات 

يف م�ا�شيع ذات طابع ثقايف .
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مبنفذ  املتعاملني  �ضعادة  مركز  معامالت  % ارتفاع   9.8
الدارة احلدودي خالل الربع الثاين من 2017

•• راأ�س اخليمة-وام:

ارتفع عدد املعامالت اجلمركية يف مركز �شعادة املتعاملني مبنفذ الدارة 
احلدودي براأ�ش اخليمة الذي يربط دولة المارات و�شلطنة عمان بن�شبة 
%9.8 خالل الربع الثاين من هذا العام ب�اقع 7875 معاملة مقابل 
الأول من العام ذاته. وياأتي هذا الرتفاع  الربع  خالل  معاملة   7170
نتيجة ا�شتحداث مكاتب التخلي�ش اجلمركي يف عدد من مراكز دائرة 
اجلمارك براأ�ش اخليمة وما يعك�شه ذلك من م�ؤ�شر مهم ح�ل القيمة 
امل�شافة التي ي�فرها املركز يف �شرعة ودقة تخلي�ش املعامالت اجلمركية 

اإ�شافة اإىل احل�ش�ل على خدمة مميزة اأكرث من املت�قع لينعك�ش ذلك 
املحرزي  حممد  الدكت�ر  �شعادة  واأك��د  و�شعادتهم.  املتعاملني  ر�شا  على 
مدير عام دائرة اجلمارك براأ�ش اخليمة اأن مكاتب التخلي�ش اجلمركي 
ت�شريع  يف  فعال  وب�شكل  �شاهمت  اجلمركية  املراكز  خمتلف  يف  املنت�شرة 
وترية اجناز املعامالت اجلمركية ودقتها مما عزز الن�عية يف اخلدمات 
املتاحة يف خمتلف املراكز ومنها مركز �شعادة املتعاملني بجمرك الدارة 
ف�شال عن التقنيات والأجهزة اجلمركية احلديثة وو�شائل الراحة التي 
على  انعك�ش  مما  اجل��دد  املتعاملني  من  اأك��رب  �شريحة  ج��ذب  ا�شتهدفت 

زيادة عدد املعامالت املخل�شة وبالتايل زيادة الإيرادات.

املري يطلع على ا�ضتعدادات �ضرطة دبي ملعر�ش جيتك�ش
••دبي -وام:

على  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل���اء  �شعادة  اطلع 
معر�ش  يف  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مب�شاركة  اخلا�شة  ال���ش��ت��ع��دادات 
ل�ش�ؤون  العام  القائد  م�شاعد  امل��ري  �شعيد  حممد  الل�اء  بح�ش�ر  جيتك�ش 
الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي  نا�شر  خالد  والعميد  والتجهيزات  املجتمع  ا�شعاد 
العامة للخدمات الذكية والعميد خالد �شهيل مدير الإدارة العامة لإ�شعاد 
املجتمع بال�كالة والعميد الدكت�ر جا�شم خليل مريزا مدير اإدارة العالم 
للخدمات  العامة  الإدارة  يف  الفرعية  الإدارات  مديري  من  وع��دد  الأم��ن��ي 

الذكية.
واأكد �شعادة الل�اء عبد اهلل خليفة املري على اأهمية العمل كفريق متكامل 
دبي يف  �شرطة  التي حققتها  وال�شمعة  املكت�شبات  للحفاظ على  يف جيتك�ش 

جميع املجالت وخا�شة التقنية والإلكرتونية والذكية م��شحاً اأن احلفاظ 
على تلك الإجنازات يتطلب املزيد من الأفكار غري املاأل�فة لتحقيق الإبداع 
العلمية  امل�شاريع  وتط�ير  تقنية  واإب��داع��ات  اأفكار  وتبني  والريادة  والتميز 
اأفراد  رغبات  وحتقق  دبي  �شرطة  م�شتقبل  لتخدم  الإلكرتونية  والربامج 
اجلمه�ر وتدعم ا�شرتاتيجية �شرطة دبي يف مكافحة اجلرمية ون�شر الأمن 

والطماأنينة لأفراد املجتمع.
وا�شتمع �شعادة الل�اء عبد اهلل خليفة املري واحل�ش�ر اىل �شرح قدمه الرائد 
احمد احلاج رئي�ش ق�شم الت�ش�يق الذكي، عن ا�شتعدادات �شرطة دبي ملعر�ش 
جيتك�ش وذلك من خالل م�شاركة 10 اإدارات عامة وثالثة جمال�ش قيادية 
وهي جمل�ش ال�شعادة واليجابية وجمل�ش اأ�شحاب الهمم وجمل�ش القيادات 
ال�شابة و�شيتم الرتكيز على اأجهزة واأنظمة الذكاء ال�شطناعي التي تدعم 

روؤية وت�جه حك�مة دبي يف التح�ل الذكي.

اللواء املري يطلع على من�ضة امل�ضرعات القانونية يف اإقامة دبي

جمعية كلنا الإمارات ت�ضارك يف احتفالية اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

•• دبي-وام:

اطلع �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي على من�شة 
امل�شرعات القان�نية يف الإدارة العامة لالإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي خالل 
�شعادة  ا�شتقبال  يف  وك��ان  ال�شباط.  كبار  من  عدد  فيها  رافقه  التي  الزيارة 
القائد العام ل�شرطة دبي وال�فد املرافق له �شعادة الل�اء حممد اأحمد املري 
مدير عام الإدارة العامة لالإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي والعميد علي بن 
اإبراهيم  ح�شني  والعميد  دب��ي  لإق��ام��ة  القان�ين  امل�شت�شار  الزعابي  عجيف 

اأحمد م�شاعد املدير العام لقطاع الدعم امل�ؤ�ش�شي وعدد من كبار ال�شباط.
ال��ع��ام ل�شرطة دبي  ال��ق��ائ��د  با�شطحاب  امل���ري  ال��ل���اء حم��م��د  ���ش��ع��ادة  وق���ام 
القان�نية  “امل�شرعات  الإدارة لزيارة من�شة  ومرافقيه يف ج�لة ميدانية يف 
“ التي تهدف اإىل ت�شريع وترية عملية التط�ر احلك�مي والتي جتعل من 
ج�لة  الزيارة  و�شملت  امل�شتقبل.  ت�شابق  ذكية  خدمات  القان�نية  اخلدمات 
تفقدية يف مطار اآل مكت�م الدويل لالطالع على اآلية العمل وتفقد الأجهزة 
اجلديدة التي ت�شهل عملية مرور امل�شافرين عرب املطار بكل ي�شر كب�ابات 
املغادرة اجلديدة يف مبنى امل�شافرين وا�شتمع �شعادة القائد العام ل�شرطة دبي 

اإىل �شرح عن اأبرز امل�شتجدات وامل�شاريع التي يتم تطبيقها يف املطارات.
واطلع �شعادة الل�اء عبداهلل خليفة املري واملدير العام لإقامة دبي وعدد من 
الأعمال يف  لقطاع  الطريان  �شركات  تقدمها  التي  ال�شباط على اخلدمات 

مقر مبنى الطريان.
التجربة  ب��ه��ذه  وامتنانه  �شعادته  ع��ن  امل���ري  خليفة  ال��ل���اء  ���ش��ع��ادة  واأع����رب 
و�ش�ؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  ب����الإدارة  القائمني  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة  وب��اجل��ه���د 
خدمات  تعزيز  خ��الل  من  احلك�مية  التط�رات  م�اكبة  يف  بدبي  الأج��ان��ب 
الإدارة وحت�يلها اإىل خدمات ذكية عرب امل�شرعات القان�نية التي من �شاأنها 

خدمة واإ�شعاد املتعاملني .
م�����ش��ي��دا ب��ح��ر���ش اإق���ام���ة دب���ي ع��ل��ى ���ش��م��ان ج����دة اخل���دم���ات ال��ت��ي تقدمها 
وم�اكبتها للت�جهات احلك�مية التي تهدف لإ�شعاد املتعاملني. ومن جانبه 
اأعرب �شعادة الل�اء حممد اأحمد املري عن �شكرة ل�شعادة القائد العام ل�شرطة 
دبي على زيارته وحر�شه الدائم على الت�ا�شل ومتابعة جمريات العمل يف 
اإقامة دبي ..م�ؤكدا اأن هذه الزيارة تعك�ش روح التالحم وتعزز �شبل التعاون 
امل�شرتك  العمل  التي ت�شب يف م�شلحة  ال�شرطية  القيادات  والعالقات بني 

لتحقيق امل�شلحة العامة والتي تخدم امل�اطنني واملقيمني والزوار.

•• اأبوظبي -وام

�شهد معايل ال�شيخ �شعيد بن طحن�ن اآل نهيان احلفل الذى نظمته جمعية 
الإمارات لالإيجابية وال�شعادة، بالتعاون مع جمعية كلنا الإمارت، وجمعية 

الإمارات لل�شم، مبنا�شبة الي�م العاملي للعمل الإن�شاين.
العديد من  العني،  الول يف مبنى جامعة  اأم�ش  اأقيم  ال��ذي  و�شهد احلفل 
العمل  الرائد يف جمال  الإم��ارات  ت�ؤكد على دور  التي  الفقرات والل�حات، 
الإن�شاين على امل�شت�يني العربي والعاملي، واملبادرات وامل�شاريع الكربى التي 
�شاهمت فيها دولة الإم��ارات يف هذا اجلانب، منذ عهد املغف�ر له باإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، م�ؤ�ش�ش دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 

طيب اهلل ثراه.
و�شاركت جمعية كلنا الإمارات بكلمة األقاها �شعادة الدكت�ر �شعيد بن ه�ميل 
العامري، ع�ش� جمل�ش اإدارة اجلمعية، ركز خاللها على العمل الإن�شاين يف 

فكر ال�شيخ زايد، رحمه اهلل، واأكد اأن العمل الإن�شاين مل يكن جمرد �شعارات 
وعناوين، عند ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه، بل كان نهجا وفكرا وممار�شة، 
كان،  وقد  العامل،  �شع�ب  لكافة  والعطاء  باخلري  البي�شاء  اأياديه  فامتدت 
اأهم املدافعني عن  املبادرات اخلريية والإن�شانية العديدة، من  ومن خالل 
حق�ق املحتاجني وتقدمي امل�شاعدة لهم، وكان �شباقاً يف مد يد الع�ن يف كل 
الق�شايا ذات البعد الإن�شاين يف اأي بقعة من بقاع العامل، ودون التمييز يف 
اإىل  دائما  اأوالثقايف، وكان يدع�، رحمه اهلل،  العرقي  اأو  الديني  الختالف 
بالأمن  العامل  لينعم  والعتدال  وال��شطية  وال�شالم  الت�شامح  ثقافة  ن�شر 

وال�شتقرار.
والإن�����ش��اين، على م�شت�ى  العمل اخل��ريي  ُي��ذك��ر  ال��ع��ام��ري: عندما  وق��ال 
القائد  ن�شتذكر  فاإننا  الإن�شاين،  للعمل  العاملي  الي�م  ويف  والعامل،  املنطقة 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، واأعماله  امل�ؤ�ش�ش ال�الد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
الإن�شانية اجلليلة ومناقبه واإرثه الكبري.. وجه�ده املباركة ونهجه الرا�شخ 

يف العمل الإن�شاين وامل�شاهمة يف التخفيف من معاناة من الب�شر يف م�شارق 
الأر�ش ومغاربها، ذلك النهج الذي �شار فيه �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�ش الدولة حفظه اهلل، وعزز اأركانه �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان الذي اأوىل الأعمال اخلريية والإن�شانية اهتماما 
خا�شا، اقتداء باملغف�ر له ال�شيخ زايد، طيب اهلل ثراه، الذي ما زلنا جميعنا 
را�شخا  فكرا  الإن�شاين  العمل  ليبقى  خطاه  على  ون�شري  معينه  من  ننهل 
ونهجا خالدا، بعد اأن زرع زايد ور�شخ قيم العطاء وج�ّشد للمعاين ال�شامية 
للعمل الإن�شاين، وذلك من خالل اآلف امل�شاريع واملبادرات والأعمال اجلليلة 
العامل من مدن  اأنحاء  اإىل ي�منا هذا، واملنت�شرة يف  التي ما تزال �شاخمة 
�شكنية وم�شت�شفيات ومدار�ش وم�شاجد واآبار و�شروح علمية وم�شاريع بنية 
املعاناة عن  العامل وخففت من  دول  العديد من  نه�شة  �شاهمت يف  حتتية 
ومعتقداتهم،  واأل�انهم  اأعراقهم  بكافة  العامل  �شع�ب  الكثريين من  كاهل 

و�شاهمت يف ن�شر اخلري والعلم وال�شالم.

واأ�شاف العامري، لقد زرع فينا زايد، طيب اهلل ثراه، حب اخلري وم�شاعدة 
دولة  �شمة  واخل���ريي  الإن�����ش��اين  العمل  فاأ�شبح  امل��ل��ه���ف،  واإغ��اث��ة  املحتاج 
الإمارات العربية املتحدة، التي احتلت، بف�شل غر�ش زايد وفكره وحكمته، 
ويبقى  العامل،  م�شت�ى  على  واخلريية  الإن�شانية  بالأعمال  الأول  املركز 
والكرم  ال��ب��ذل  يف  واملعلم  وامللهم  وبدايته  العطاء  اأ���ش��ل  اهلل،  رحمه  زاي���د، 
الإن�شان  واأخ��ي��ه  الإن�����ش��ان  ب��ني  يفرق  ح���دودا ول�شقفا، ول  ال��ذي ل يعرف 
مهما كانت جن�شيته وِعْرقه. ويف ختام كلمته اأكد �شعادة الدكت�ر �شعيد بن 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة �شتبقى دائما الرائدة  ه�ميل العامري، 
كل  وم�شاعدة  لإعانة كل حمتاج  وامل��ب��ادرة  اخل��ري،  قيم  اإر�شاء  يف  وال�شباقة 
منك�ب والدفاع عن كل مظل�م يف كافة اأرجاء العامل، فنحن دولة ترعرعت 
على قيم زايد العطاء ونهلت من معني فل�شفته وحكمته و�شارت على دربه. 
و�شيبقى زايد، رحمه اهلل، خالداً بروحه ونهجه واإرثه وفكره، خالداً مببادئه 

التي اأ�ش�ش لها وزرعها فينا.

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04414/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم  02/04647/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده : ج�كر برودك�شنز   - جمه�ل حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ :الرمل البي�ش لدارة العقارات -�ش ذ م م   

 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:
مع  ال�ش�اغل  من  خالية  وت�شليمه  امل��اأج���ر  باخالء  عليها  املدعي  ال��زام   -1

الزامه باح�شار براءة الذمة من الكهرباء 
القيمة اليجارية  املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 14771 درهم  الزام   -2
حتى  اج��ر  م��ن  ا�شتجد  وم��ا   2017/5/25 ول��غ��اي��ة   2017/2/9 م��ن  للفرتة 

الخالء التام 
3- الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم 

اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04110/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00699/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :احمد �شعد علي عطيه  - جمه�ل حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : م�ؤ�ش�شة ديرة اورينت العقارية  

 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:
الفرتة  ع��ن  الي��ج��ار  ب���دل  ي�����ؤدي للمدعي  ب���ان  امل��دع��ي عليه  ال����زام   -1
املطالب بها مببلغ )63468( درهم اعتبارا من 2015/12/5 وحتى تاريخ 

 2016/9/28
2- الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف 

يتم اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04448/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02282/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : م�ؤ�ش�شة ال�شعديات لاللكرتونيات  
جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ات�ش وات�ش لال�شتثمار والتط�ير - �ش ذ م م   
ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي:

1- وما ا�شتجد من اجر من تاريخ 2017/4/1 وحتى الخالء الفعلي 
2- باخالء املاأج�ر وت�شليمه خاليا من ال�ش�اغل 

3- مع الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 100.008 درهم القيمة اليجارية 
للفرتة من 2016/10/1 ولغاية 2017/3/31 ، مع الزامه باح�شار �شهادة براءة 

ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  
4 - الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

من  ي���م  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلف�ن  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/6665/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : طريق املجاز للتجارة - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي : ام بي ام العقارية - ذ م م   
قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/6665/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر ه� امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 

املاأج�ر من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/31 وحتى 
2017/5/31 ورغم اخطاره بال�شداد او الخالء للمرة الوىل يف 2017/6/28 وتعذر العالن واعادة 

اعالنه بطريق الن�شر بتاريخ 2017/6/28 ميتنع عن ال�شداد 
للفرتة من 2016/10/31 وحتى  للماأج�ر  الج��رة  �شداد  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��الء عقار 
درهم   /23333  / مبلغ  بذمته  فرت�شد  الفعلي  الخ��الء  حتى  ايجار  من  ي�شتجد  وم��ا   2017/6/28
وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء للمرة الوىل 2017/6/28 وتعذر العالن واعادة 

اعالنه بتاريخ 2017/6/28 بالن�شر. 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م الحد امل�افق 2016/9/10  ال�شاعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/06679/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : مطعم ونادي لل�ز - �ش ذ م م  
مبا اأن املدعي : ام بي ام العقارية - ذ م م   

قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/06679/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 

الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر ه� امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري 
املاأج�ر من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به

مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2017/2/9 وحتى 
واعادة  الع��الن  وتعذر  الوىل يف 2017/4/7  للمرة  الخ��الء  او  بال�شداد  اخطاره  2017/5/9 ورغم 

اعالنه بطريق الن�شر بتاريخ 2016/6/28 ميتنع عن ال�شداد 
وحتى   2017/2/9 م��ن  للفرتة  للماأج�ر  الج���رة  ���ش��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - عقار  اخ��الء 
2017/5/9 وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء الفعلي فرت�شد بذمته مبلغ / 30000/ درهم وميتنع 
عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخالء للمرة الوىل 2017/4/7 وتعذر العالن واعادة اعالنه 

بتاريخ 2017/6/28 بالن�شر. 
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�ش�ر بجل�شة ي�م الحد امل�افق 2016/9/10  ال�شاعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدع�ى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04257/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03269/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  تعبري لل�شياحة - �ش ذ م م - فرع  ، وامتياز ح�شني نا�شر عبدالرزاق خان 
وج�اد على �شاه �شعيد احمد �شاه   - جمه�ل حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد ال�احد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي بالتي :

1-  وما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء التام والفعلي 
2- الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني امل�ؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ش�اغلها 

ايجار  بدل  درهما  و�شت�ن  ومائتان  الف  )5.260( خم�شة  وق��دره  مبلغ  ب�شداد  الوىل  عليها  املدعي  ال��زام   -3
، والزام  التام   للفرتة من 2017/3/15 وحتى تاريخ 2017/4/8 ومبا ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء 
املدعي عليهما الوىل بان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة املياه والكهرباء للف�اتري امل�شتحقة على  املاأج�ر 

حتى تاريخ الخالء 
4- 2. بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )60.000 ( �شت�ن الف درهم قيمة 
ال�شيكات املرجتعة ارقام )000023 و 000024 و 000025( امل�شح�بة على بنك الإمارات دبي ال�طني للفرتة حتى 

نهاية العقد يف 2017/3/15 
ال��زام املدعي عليها الوىل ب�شداد الغرامة عن ال�شيكات املرجتعة ارق��ام ) 000023 و 000024 و 000025(   - 5

امل�شح�بة على بنك الإمارات دبي ال�طني مببلغ وقدره )7.500 ( �شبعة الف وخم�شمائة درهم 
6- الزمت املدعي عليهم بالنا�شب من امل�شروفات. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم اتخاذ الجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06433/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : جراغ للمقاولت - �ش ذ م م  

اأن املدعي : �شركة البتيل العقارية ذ م م - املمثل القان�ين ل�شركة اجن��ازات للتنمية  مبا 
العقارية �شركة م�شاهمة ك�يتيه    

 قد اأقام �شدكم الدع�ى 02/06433/2017/�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
 2017/7/20 تاريخ  من  اخلدمات  ور�ش�م  اليجار  ب��دل  من  ي�شتجد  ما   - مالية  مطالبة 

وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام 
اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماج�ر ور�ش�م اخلدمات للفرتة 
من 2017/4/9 وحتى 2017/7/19 فرت�شد بذمته مبلغ 110000 درهم وميتنع عن �شداده 

رغم اخطاره بال�شداد او الخالء يف 2017/5/6 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية ور�ش�م خدمات للفرتة 

من 2017/4/9 وحتى 2017/7/19 ورغم اخطاره يف 2017/5/6 ميتنع عن ال�شداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى 

امل�افق  الربعاء   ي�م  بجل�شة  للح�ش�ر  بالن�شر  اعالنكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/8/23  ال�شاعة 2.30 م  امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدع�ى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قان�نا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  الن�شر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
بين�نة  ال�ش�����ادة/جنمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات الطباعة
رخ�شة رقم:CN 1173951 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ثامر عا�شه �شفر حممد البقمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر مكت�م را�شد حفيظ املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي تنظم دورة تاأهيل 

الكاتب العدل اخلا�ش
•• دبي-وام:

لتاأهيل  ت��دري��ب��ي��ة  دوره  دب����ي  حم���اك���م  ن��ظ��م��ت 
ال��دف��ع��ة الثالثة م��ن ال��ك��ات��ب ال��ع��دل اخل��ا���ش ملا 
ل��ق��ان���ن ال��ك��ات��ب ال��ع��دل اخل��ا���ش م��ن اه��م��ي��ة يف 
تعزيز تناف�شية دولة الإمارات يف معايري �شه�لة 
اإذ  ال��دويل  البنك  ممار�شة الأعمال وفق معايري 
ي�فر هذا القان�ن خيارات كبرية اأمام املتعاملني 

وت�شديقها  الأخ��رى  واملعامالت  العق�د  لت�ثيق 
اأم�����ام ك��ت��اب ال���ع���دل اخل��ا���ش��ني امل��رخ�����ش��ني من 
حماكم دبي والذين �شينت�شرون يف اأرجاء مناطق 
اإليهم  الإم�������ارة مم���ا ي�����ش��ه��ل وي�����ش��رع ال��������ش����ل 
بتقدميها  ق��ام  وق��د  خدماتهم.  م��ن  وال�شتفادة 
ق�شم  رئي�ش  كرم�شتجي  عبيد  حممد  الأ���ش��ت��اذ 
حممد  نعيمه  والأ�شتاذة  اخلا�ش  الكاتب  �ش�ؤون 

اأهلي الكاتب العدل الرئي�شي مدقق .

النعيمي اخلريية و»SBK« تتعاونان لإدارة م�ضروع ا�ضتثماري
•• عجمان-وام:

وقعت م�ؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية اتفاقية تعاون مع 
 16 من  مك�ن  عقار  واإدارة  لتاأجري  للعقارات،   SBK �شركة 
للم�ؤ�ش�شة  تابع  عجمان  يف   1 اجل��رف  مبنطقة  جتارية  وح��دة 
املجتمع  اجت��اه  واخل��ريي��ة  الن�شانية  م�شاريعها  لدعم  ،وذل���ك 
املحلي . واأكدت ال�شيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير عام 
امل�ؤ�ش�شة  حر�ش  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  م�ؤ�ش�شة 
ان�شائية ت�شب  على تلبية احتياجات املجتمع يف ت�فري كيانات 
ثابتا  وم����ردا  م�شتمرا  عائدا  ت�شبح  حتى  ال�شتثمار  قطاع  يف 
حزمة  جت���اه  مبهامها  ال��ق��ي��ام  خ��الل��ه  م��ن  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ت�شتطيع 
و�شمت   . املجتمع  ف��ئ��ات  م��ن  للعديد  ت�فرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

عقارات  �شركة  مع  ام�ش  �شباح  ابرمت  التي  التعاون  اتفاقية 
متخ�ش�شة لإدارة عقار مك�ن من حمالت جتاريه عددها 16 
ال�شركة  تق�م  اأن  على  اخلريية  النعيمي  مل�ؤ�ش�شة  تابع  حمال 
التجارية من خالل مكتب  لل�حدات  ال�شرتاتيجي  بالت�ش�يق 
م�ؤقت داخل البناية مع البحث عن م�شتاأجرين جدد كما تق�م 
ال�شركة بالدعاية الالزمة لتاأجري ال�حدات بطباعة املن�ش�رات 
�شرعة  ي�شمن  مبا  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  ون�شرها 
واأو�شحت  اجله.  ان�شئت من  الذي  الهدف  لتحقيق  ا�شتثمارها 
هذه  مثل  تبني  ���ش��رورة  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة 
الدعم  بجانب  ثابتا  مت�يال  ت�شخ  التي  التنم�ية  امل�شروعات 
الالحمدود من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
امل�ؤ�ش�شة وت�جيهات  راعي  املجل�ش العلى حاكم عجمان  ع�ش� 

النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ش  ال�شيخ عمار بن حميد  �شم� 
امل��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����ش جم��ل�����ش ام��ن��اء امل���ؤ���ش�����ش��ة الرامية 
والداعمة لتبني م�شاريع تنم�ية تدعم العمل اخلريي الإن�شاين 
الجتماعية  املتعففة  الأ����ش���ر  واح��ت��ي��اج��ات  متطلبات  وت���ف��ر 
املبادرات  من  وغريها  امل�شاكن  و�شيانة  وال�شحية  والتعليمية 
التي تتما�شى مع منهج امل�ؤ�ش�شة والتي ان�شئت من اجله وت�شعى 
لتحقيقه، م�شرية اإىل اهمية وج�د م�شروعات ا�شتثمارية تعزز 
من قيمة النفاق وت�شهم يف فتح افاق جديدة تخدم اأكرب قطاع 
من اجلمه�ر امل�شتهدف. ومن جانبه اأعرب ال�شيد احمد نيازي 
حميد  م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  �شعادته  عن   SBK �شركة  مدير 
الإم���ارات من  م�شت�ى  على  ان�شاين  ب��دور  تق�م  التي  اخلريية 

خالل تقدمي يد امل�شاعدة للعديد من فئات املجتمع.

•• دبي-وام: 

�شاركت جمعية بيت اخلري يف فعاليات الي�م العاملي 
الأن�شطة  من  العديد  خ��الل  من  الإن�شاين  للعمل 
اأعلنته  ال���ذي  ال��ي���م  ه��ذا  اإح��ي��اء  يف  منها  م�شاهمة 

العاملني  جه�د  ل�شتذكار  كمنا�شبة  املتحدة  الأمم 
م�شاعب  من  ي�اجه�نه  وما  الإن�شانية  احلق�ل  يف 

وحتديات .
هيئة  اأطلقتها  التي  للدع�ة  اجلمعية  وا�شتجابت 
تنمية املجتمع بدبي لعقد جل�شة ح�ارية يف جمل�ش 

رجل الأعمال الإماراتي �شامل اأحمد امل��شى بهدف 
املجتمعي  ال��ت��الح��م  ت��ق���ي��ة  اأط���ر  تفعيل  مناق�شة 
الإن�شاين  العمل  وتعزز  تخدم  مب��ب��ادرات  واخل���روج 
واإحياء  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  مب�شاركة  الإم���ارات���ي 
له  املغف�ر  ال��دول��ة  يف  الإن�شاين  العمل  رائ��د  �شرية 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«.
واملياه  الغذائية  ال�جبات  اخلري”  “بيت  وزع��ت  و 
ت�اجدهم  اأماكن  العمال يف  املربدة على  والع�شائر 
م���اق��ع خمتلفة  اآلف وج��ب��ة يف   5 ت���زي��ع  ك��م��ا مت 
تعاطفا مع فئة العمال الذين ي�ؤدون واجبهم حتت 

البعد  تكري�ش  على  منها  وحر�شا  ال�شم�ش  اأ�شعة 
مبارك  �شعيد  وثمن  اخل��ريي.  عملها  يف  الإن�شاين 
املزروعي نائب املدير العام يف اجلمعية روؤى القيادة 
اإع��الن ع��ام زاي��د وتاأثري ه��ذا الإعالن  الر�شيدة يف 
املت�قع على تر�شيخ العمل الإن�شاين وتنامي ثقافة 

اإن  امل��زروع��ي  وق��ال  ال��دول��ة.  م�شت�ى  على  التط�ع 
نهج الإمارات الإن�شاين نهج عاملي حيث ل تفرق يف 
م�شاعداتها واإ�شهاماتها الإن�شانية بني ال�شع�ب على 
اأو دينية اأو مذهبية وه� املنهج الذي  اأ�ش�ش عرقية 

اأر�شاه زايد اخلري “طيب اهلل ثراه« .

»بيت اخلري« تطلق فعاليات منوعة يف اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

اأنهوا متطلبات احل�شول على دبلوم مهنّي يف جمال املونتاج واملوؤثرات الب�شرية

»ال�ضارقة للتدريب الإعالمي« يكرم الفوج الثاين من منت�ضبي »اأنا اأ�ضتطيع«
•• ال�صارقة-الفجر:

للتدريب  ال�������ش���ارق���ة  م���رك���ز  اخ��ت��ت��م 
ال�شارقة  مل�ؤ�ش�شة  التابع  الإع��الم��ي، 
“اأنا  م��ب��ادرة  ث��اين دورات  ل��الإع��الم، 
ال�شباب  ت��اأه��ي��ل  ب��ه��دف  اأ�شتطيع”، 
ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل، ح��ي��ث ت�شلم 
امل�����ش��ارك���ن ���ش��ه��ادات دب��ل���م مهني يف 

جمال امل�نتاج وامل�ؤثرات الب�شرية. 
الذي ح�شره كل من  و�شهد احلفل، 
ح�شن يعق�ب املن�ش�ري، مدير قطاع 
ال�شارقة لالإعالم،  الإذاعة مب�ؤ�ش�شة 
قطاع  مدير  احل��شني،  واإ�شماعيل 
مب�ؤ�ش�شة  امل���������ش����ان����دة  اخل������دم������ات 
جمم�عة  عر�ش  لالإعالم،  ال�شارقة 
نفذها  ال��ت��ي  الق�شرية  الأف����الم  م��ن 
اأنه�ا  مم���ن  ال������دورة،  يف  امل�����ش��ارك��ني 
متطلبات الربنامج خالل 17 ي�ماً 
تدريبياً ب�اقع 105 �شاعة معتمدة، 
ليك�ن�ا بذلك م�ؤهلني خل��ش غمار 
امل�اد  �شناعة  م�شمار  �شمن  العمل 
خيارات  من  ت�شتمل  وم��ا  الإعالمية 
ب��اأ���ش��ا���ش��ي��ات  املعاجلة  ت��ت��ع��ّل��ق  ف��ن��ّي��ة 
ل���ل�������ش����ت وال���������ش�����رة بعد  ال���ف���ن���ي���ة 
�شاهني، مدير  وق��ال ح�شني  النتاج. 
الإعالمي:  للتدريب  ال�شارقة  مركز 
امل��ب��ادرة، ت�ؤّكد  يف ختام ث��اين ب��رام��ج 
م���ؤ���ش�����ش��ة ال�����ش��ارق��ة ل����الإع����الم عرب 
الإعالمي،  للتدريب  ال�شارقة  مركز 
وب��ت���ج��ي��ه��ات ���ش��ع��ادة حم��م��د ح�شن 
ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  خلف، 
املجتمعي  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ل��ى  ل���الإع���الم، 
عملية  بنية  تاأ�شي�ش  يف  والإع��الم��ي 
العمل،  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ني  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
ورفدهم باملهارات ال�شرورية ليك�ن�ا 
قادرين على النتقال اإىل �ش�ق العمل 

التكيف  ل��ه��م  ول��ي��ت�����ش��ن��ى  ب�����ش��ال���ش��ة 
بكل  والقيام  ال�شغ�طات  وم�اجهة 
ما يلزم من اأجل الرتقاء مب�شت�يات 
اأعمالهم، لذا نحر�ش على اأن يتمتع 

جميع منت�شبي املبادرة بهذه اخلربات 
ل �شيما فيما يتعّلق باأ�شاليب التقنية 
اإىل مهارة  ال��ت��ي حت��ت��اج  الإع��الم��ي��ة 

ودراية كافية للعمل يف هذا املجال. 

امل�نتاج  جم���ال  “يعتمد  واأ�����ش����اف: 
وامل������ؤث�����رات ال��ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى اأح����دث 
الإعالمي  العمل  نطاق  يف  التقنيات 
الكفاءات  من  م�ؤ�ش�شة  اأي  تخل�  ول 

�شمن  تعمل  ال��ت��ي  املهنية  وال���ك����ادر 
ه���ذا امل��ج��ال ك���ن��ه م�����ش��م��اراً حي�ياً 
اإىل  وال����ف����ن  الإب����������داع  اإىل  ي���ح���ت���اج 
على  مهّمة  باأ�شا�شيات  التقّيد  جانب 

ال�شعيد العملي والنظري للحّد من 
ال�شع�بات التي ميكن اأن ت�اجه �شري 
ب�شه�لة  امل�شاريع  ينجز  العمل، ومبا 

وحرفية عالية«. 

“اأنا  م������ب������ادرة  ب�����رام�����ج  وت�������ش���ت���م���ل 
دورات  خ���م�������ش  ع���ل���ى  اأ�شتطيع” 
متخ�ش�شة ت�شتمر ملدة ثالثة اأ�شابيع 
التلفزي�ين،  ال��ت��ق��دمي  جم����الت  يف 

وال���ت�������ش����ي���ر ال����رق����م����ي، وامل����ن���ت���اج 
والت�ش�ير  ال��ب�����ش��ري��ة،  وامل�����ؤث����رات 
والإعالم  والتلفزي�ين،  ال�شينمائي 
عقب  املنت�شب�ن  ويح�شل  ال��رق��م��ي، 
النتهاء من الدورات التدريبية على 
�شهادة دبل�م مهني معتمدة من قبل 
الإعالمي،  للتدريب  ال�شارقة  مركز 
ماي�  �شهر  يف  كرمت  امل��ب��ادرة  وكانت 
التقدمي  دبل�م  يف  امل�شاركني  املا�شي 
اأن���ه����ا متطلبات  ال��ت��ل��ف��زي���ين مم��ن 

الدورة ب�اقع 105 �شاعة معتمدة.
لأ�شاليب  ال����دورات  جميع  وتخ�شع 
و�شائل  ك�����ربى  ت���ّت���ِب���ُع���ه���ا  م��ت��ق��دم��ة 
اأيدي مدربني  العاملية، على  الإعالم 
اأكّفاء، اإ�شافة اإىل تن�ّعها يف اخليارات 
تطرحها،  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
فهي متنح امل�شاركني فر�شًة لختبار 
بيئة وم�اقع العمل التلفزي�ين، كما 
عملية  وتطبيقات  بتمارين  تزّودهم 
حتقيق  تكفل  وجتهيزات  ظ��روف  يف 
العملية  م���ن  ال��ك��ام��ل��ة  ال����ش���ت���ف���ادة 

التدريبية. 
ي�شار اإىل اأن مركز ال�شارقة للتدريب 
ال�شارقة  مل�ؤ�ش�شة  التابع  الإع��الم��ي 
تدريبياً  م���رك���زاً  ي��ع��ت��رب  ل����الإع����الم، 
ال���ت���دري���ب  م��ت��خ�����ش�����ش��اً يف جم������ال 
ب�شقيه  الإع�������الم�������ي،  وال����ت����ط�����ي����ر 
بالإ�شافة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي،  ال��ن��ظ��ري، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  الإداري  اجل���ان���ب  اإىل 
الإعالمية  والأق�������ش���ام  ب��امل���ؤ���ش�����ش��ات 
وكيفية اإدارتها وتنظيمها، كما ي�شعى 
والأ�شاليب  ب��امل��ه��ارات  الرت��ق��اء  اإىل 
الإب����داع  الإع��الم��ي��ة وت��ط���ي��ر ملكة 
امل�شتهدفة بالتدريب  خلدمة الفئات 
ل���ت���ط����ي���ر م���ع���ارف���ه���م وم���ه���ارات���ه���م 

اإعالمياً ب�ش�رة احرتافية.

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
�شعب  ال�ش�����ادة/خياط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المارات للرجال
رخ�شة رقم:CN 1124278 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عبداهلل حممد بن حمريوم املحرمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبا�ش احمد عبداهلل ح�شن البل��شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
ل�كايت�ر  ال�ش�����ادة/بي�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات
رخ�شة رقم:CN 1892943 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حامد حممد م�شفر حممد الحبابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �ش�نه �شامل �شيف املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
ال�شياد  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الب�ادي
رخ�شة رقم:CN 1829807 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر حممد ها�شل حممد املن�ش�ري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد حمد ن�شيب باملر املن�ش�ري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة املفيد لبيع 

اخل�شار
رخ�شة رقم:CN 1145249 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فاطمة ح�شني عاي�ش %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شفر �شامل �شميع �شعدان الحبابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(



الثالثاء   22   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12103  
Tuesday  22   August   2017  -  Issue No   1210308

•• دبي-الفجر:

اختتمت هيئة دبي للثقافة والفن�ن دبي للثقافة، الهيئة 
املعنية ب�����ش���ؤون ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن���ن وال����رتاث يف الإم����ارة، 
فعاليات برنامج “�شيفنا ثقافة وفن�ن” التي مت تنظيمها 
يف خم�شة فروع تابعة ملكتبة دبي العامة، خالل الفرتة من 

 .2017 اأغ�شط�ش   10 وحتى  ي�لي�   16
فروع  و�شهدت  فرتتني،  على  العام  لهذا  الربنامج  واأقيم 
تقدمي  امل��ن��خ���ل  ومكتبة  حتا  ومكتبة  ال��را���ش��دي��ة  مكتبة 
ي�لي�،  م���ن   27 وح��ت��ى   16 م���ن  ال���ف���رتة  الأن�����ش��ط��ة يف 
اإىل  ي�لي�   29 اأ�شب�عني من  ملدة  الأن�شطة  بينما نظمت 
اأم �شقيم.  اأغ�شط�ش يف فرعي مكتبة الط�ار ومكتبة   10

واأقيمت جميع الأن�شطة يف خمتلف الفروع خالل الفرتة 
ال�شابعة  وح��ت��ى  ع�����ش��ًرا  وال��ن�����ش��ف  ال��راب��ع��ة  م��ن  امل�شائية 

والن�شف م�شاًء.
وقالت الدكت�رة ح�شة بن م�شع�د، مدير اإدارة مكتبة دبي 
“كان الهدف من  العامة يف هيئة دبي للثقافة والفن�ن: 

هذا الربنامج تط�ير مهارات الطالب، 
ال�شن�ية،  اإج��ازت��ه��م  م��ن  لال�شتفادة  لهم  امل��ج��ال  واإت��اح��ة 
ت�فري  واملتعة، خا�شة مع  بالفائدة  مليئة  اأوق��ات  وق�شاء 
العايل  بالإقبال  �شعدنا  لقد  الفعاليات.  طيف متن�ع من 
من قبل الفئات امل�شتهدفة، والثناء الذي ح�شلنا عليه من 

ذويهم«.
على  طفاًل   138 اإقبال  جانب  اإىل  م�شع�د  بن  واأ�شافت 

العام  ه���ذا  دورة  متكنت  امل��ك��ت��ب��ة،  ع�����ش���ي��ة  يف  الت�شجيل 
م��ن ا���ش��ت��ق��ط��اب 310 م�����ش��ارك يف ال��ربن��ام��ج ال���ذي كان 
الأطفال  لهتمامات  املنا�شبة  املتن�عة  بالأن�شطة  غنًيا 
الأن�شطة  وا�شتقطبت  العمرية.  �شرائحهم  خمتلف  من 
الأطفال،  من  وا�شًحا  اهتماًم  ال��ق��راءة  على  ت�شجع  التي 
الأطفال  م�شامع  على  و���ش��ردت  ق�ش�ش  كتابة  متت  حيث 

امل�شاركني يف هذا الن�شاط.
النح�ية  مهاراتهم  تنمية  للم�شاركني  الفر�شة  واأتيحت 
املجال.  ه��ذا  ت��دري��ب��ات متخ�ش�شة يف  ت���ف��ري  م��ن خ��الل 
ويف جل�شة الع�شف الذهني، طلب املنظم�ن من الأطفال 
ال��ت��ع��ب��ري ع���ن اآرائ���ه���م ح����ل اأف�����ش��ل ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي ميكن 
ت�فريها لالأطفال لتنمية مهاراتهم القرائية والكتابية. 

بالأبعاد  كتاب  جم�شم  ت�شميم  مت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
الطالب  وت�شجيع  فيه،  متحركة  ق�شة  وكتابة  الثالثية، 
على القراءة ك��شيلة لتعزيز مهاراتهم مبا يك�شبهم عادات 
حميدة، مبا يدعم امل�شرية الأكادميية للطفل منذ �شن�ات 

الدرا�شة الأوىل.
وكان من اأهم الربامج الأخرى التي نالت ر�شا الأطفال، 
ووف���رت لهم اأج����اًء ممتعة ط���ال م��دة ال��ربن��ام��ج: �شحر 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  والب���ت���ك���ار  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  ال��ت��ف��اع��الت 
ال�رق  حت���ي��ل  وم��ه��ارات  الكهربائية،  ال��دائ��رة  وب��رن��ام��ج 
ه��ن��اك جم��ال لع�شاق  وك���ان  الأب���ع���اد.  اأ���ش��ك��ال ثالثية  اإىل 
كما نظمت  اللعبة مع زمالئهم،  ملمار�شة هذه  ال�شطرجن 
جل�شات ت�شاعد الطفل على بناء ال�شخ�شية. وان�شم بع�ش 

الأطفال لدورة التايك�اندو، يف حني ف�شل اآخرون امل�شاركة 
والهدف،  التحدي  وبرنامج  ال�شغري  املحا�شب  دورات  يف 
الآكريليك  ت�شكيل  وبرنامج  اجل�شد،  لغة  اأ�شرار  وبرنامج 
وور�شة ال�شرياميك وبرنامج الت�شامح الإيجابي، وبرنامج 

املفكر املبدع.
يذكر اأن �شبكة فروع “مكتبة دبي العامة” تت�شمن ثماين 
مكتبات للكبار و�شبعة لالأطفال، اإ�شافة اإىل قاعات متعددة 
الأغرا�ش وقاعات درا�شية. وتت�شل فروع املكتبة ببع�شها 
البع�ش باأنظمة الكمبي�تر التي تربطها مبكتبات حديثة 
اأخرى ما يتيح لالأع�شاء فر�شة الطالع على جمم�عة 
امل�ا�شيع،  وا�شعاً من  التي تغطي طيفاً  الكتب  كبرية من 

باللغتني العربية والإجنليزية.

•• اأبوظبي – لطيفة جابر

اإدارة الأعمال بجامعة العني  قام وفد من طلبة ماج�شتري 
لتط�ير  خليفة  �شندوق  اىل  ب��زي��ارة  والتكنل�جيا  للعل�م 
الطلبة على  لتعريف  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي  اأب���ظ��ب��ي.  امل�����ش��اري��ع، 
م�شاق ا�شرتاتيجية ريادة الأعمال وربطه باجلهات الداعمة 
للم�شاريع ومل�شاريع ال�شباب يف الإمارات وتعد الزيارة مثاًل 
من���ذج��ي��اً ل��رب��ط امل��ح��ت���ى الأك���ادمي���ي م��ع ال���اق��ع الفعلي 
�ش�ق  دخ���ل  قبل  امليداين  اجلانب  وتعزيز  الأعمال  لريادة 

العمل خللق جيل متمكن وقادر على م�اجهة ال�شع�بات.

متكاملة  برامج  امل�شاريع،  لتط�ير  خليفة  �شندوق  وي�فر 
الأع����م����ال  اح���ت���ي���اج���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات رواد  ت��ل��ب��ي  و����ش���ام���ل���ة 
الن�شاط  ت��شيع  اأو  لتاأ�شي�ش  �شعيهم  اأث��ن��اء  وامل�شتثمرين 
ال�شتثماري، لدعم ثقافة الريادة واملبادرة، وت�شجيع البتكار 
التط�ر  يف  للم�شاهمة  املحلية  للم�شاريع  امل�شتدام  والنم� 
الجتماعي والقت�شادي لإمارة اأب�ظبي عن طريق متكني 
تلك امل�شاريع من ال��ش�ل اإىل اخلدمات والتم�يل والعمل 

على تهيئة بيئة الأعمال املنا�شبة لنم� تلك امل�شاريع.
وق���ال ال��دك��ت���ر اأح��م��د غ��ن��دور الأ���ش��ت��اذ وامل�����ش��رف على هذه 
اجلامعة يف  ت�جه  ت��اأت��ي �شمن  ال��زي��ارات  ان هذه  ال��زي��ارة، 

م�����ش��اره��ا الك���ادمي���ي ل��رب��ط امل��ح��ت���ى الك���ادمي���ي بالعمل 
يف  العملية  التطبيقات  على  الطالب  يطلع  حيث  امليداين 

جمالت خمتلفة تك�ن �شمن م�شاقات برنامج املاج�شتري.
م��دي��ر اجلامعة-  ،ن��ائ��ب  ق��ا���ش��م  ع��ام��ر  ل��ل��دك��ت���ر  كلمة  ويف 
امل�شاقات املطروحة يف  اأب�ظبي قال » نحاول ربط كل  مقر 
ميادين  خرباء من  ميدانية وا�شت�شافة  بزيارات  اجلامعة 

العمل املختلفة يف ال�ش�ق املحلي ».
ل��ل��ع��ل���م وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا جامعة  ال��ع��ني  ي��ذك��ر ان ج��ام��ع��ة 
مرخ�شة من قبل وزارة الرتبية والتعليم - �ش�ؤون التعليم 
العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وهي من م�ؤ�ش�شات 

التعليم العايل اجلديدة و�شريعة النم� والتي تعتمد اللغة 
الإجنليزية يف التدري�ش.

عا�شمة  اأب�ظبي،  يف  اأحدهما  جامعيان  حرمان  للجامعة 
دولة الإمارات، والآخر يف العني.

برامج   5 و  بكال�ري��ش  برنامج   21 العني  جامعة  تطرح 
ماج�شتري والدبل�م املهني يف التدري�ش معتمدة يف كلياتها: 
كلية الهند�شة، كلية ال�شيدلة، كلية القان�ن، كلية الرتبية 
وال��ع��ل���م الإن�����ش��ان��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، كلية الأع���م���ال، وكلية 

الت�شال والإعالم.
ال���ع���ني للعل�م  ال��ه��ن��د���ش��ة يف ج��ام��ع��ة  وق����د ح�����ش��ل��ت ك��ل��ي��ة 

العتماد  هيئة  م��ن  ال���دويل  الع��ت��م��اد  على  والتكن�ل�جيا 
املتحدة  ب��ال���لي��ات  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  للهند�شة  الأك���ادمي���ي 
على  ال�شيدلة  كلية  ح�شلت  ك��م��ا   ،ABET الأم��ري��ك��ي��ة 
العتماد الدويل من جمل�ش التعليم ال�شيدلين الأمريكي 
الأمريكية،  املتحدة  ال���لي��ات  يف  مقره  وال���ذي   ACPE
وال�حيدة على م�شت�ى  الأوىل  تك�ن اجلامعة  وهي بذلك 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي حت�شل ع��ل��ى هذا 
العتماد الدويل يف كلية ال�شيدلة. يف حني اأن كلية القان�ن 
اأي�شاً حا�شلة على اعتماد املجل�ش الأعلى للتقييم والبحث 

.HCERES  والتعليم العايل يف فرن�شا
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قيادات ثقافية من ال�ضارقة تطلع على اأحدث توجهات �ضناعة الن�ضر يف جامعة ييل الأمريكية

ع�شويتها اإىل  طفاًل  الربنامج ي�شتقطب 310 م�شاركني واملكتبة ت�شيف 138 

»دبي للثقافة« تختتم بنجاح فعاليات »�ضيفنا ثقافة وفنون 2017« يف مكتبة دبي العامة

طالب ماج�ضتري جامعة العني للتكنولوجيا يزورون �ضندوق خليفة لتطوير امل�ضاريع

•• ال�صارقة-الفجر:

ب��ت���ج��ي��ه��ات م���ن ال�����ش��ي��خ��ة ب����دور بنت 
ال��ق��ا���ش��م��ي، م���ؤ���ش�����ش ورئي�ش  ���ش��ل��ط��ان 
�شارك  الإماراتيني،  النا�شرين  جمعية 
ثالثة من قيادات العمل الثقايف باإمارة 
ال�����ش��ارق��ة، يف ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي رفيع 
امل�شت�ى ح�ل الن�شر اأقيم بجامعة ييل 
بهدف  الأمريكية،  املتحدة  بال�ليات 
واإتاحة  ال��دول��ي��ة،  خ��ربات��ه��م  ت��ط���ي��ر 
الفر�شة اأمامهم للم�شاهمة يف �شياغة 
املنطقة  يف  الن�شر  �شناعة  م�شتقبل 

والعامل، وتعزيز من�ها وتط�رها. 
ال�شارقة  اإم��ارة  واأت��اح��ت م�شاركة وف��د 
يف  ال��ق��ي��ادة  ا�شرتاتيجيات  برنامج  يف 
���ش��ن��اع��ة ال��ن�����ش��ر، وال����ذي ا���ش��ت��م��ر ملدة 
كبار  م��ن  نخبة  م��ع  الت�ا�شل  اأ���ش��ب���ع، 
اخلرباء واملهنيني املتخ�ش�شني الذين 
معامل  حت��دي��د  يف  ب����ارزاً  دوراً  يلعب�ن 
الن�شر،  ق��ط��اع  يف  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ت���ط����رات 
وم��ت��اب��ع��ة اآخ�����ر امل�����ش��ت��ج��دات واأح�����دث 
الروؤى والت�جهات يف هذا املجال على 

امل�شت�ى الدويل.
و�شم ال�فد كاًل من مروة العقروبي، 
لكتب  الإم�����ارات�����ي  “املجل�ش  رئ��ي�����ش 
املدير  ال��ك������ش،  ورا����ش���د  اليافعني”، 

النا�شرين  ل�����ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الإم��ارات��ي��ني، ون����را ب��ن ه��دي��ة، مدير 
�شارك�ا يف  وال��ذي��ن  ثقافة بال ح��دود، 
تقدمه مدر�شة  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
التابعة  اللبالب  رابطة  ليغ”  “اآيفي 
تعرف�ا  ح��ي��ث  ي��ي��ل،  يف  الإدارة  لكلية 
من  ملجم�عة  العملية  اخل���ربات  على 
الن�شر،  ق��ط��اع  يف  املتخ�ش�شني  ك��ب��ار 
البحث  تقنيات  اأح��دث  اإىل  بالإ�شافة 

والإدارة التي قدمها اأ�شاتذة الكلية.

وق����ال����ت م������روة ال���ع���ق���روب���ي: اأت����ج���ه 
بنت  ب���دور  لل�شيخة  اجل��زي��ل  بال�شكر 
هذه  اإتاحتها  على  القا�شمي،  �شلطان 
الفر�شة لنا، فاملعارف واخلربات التي 
اكت�شبناها خالل هذه التجربة �شتلعب 
�شناعة  اآف����اق  ت������ش��ي��ع  يف  ب�����ارزاً  دوراً 
الن�شر باإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات 
جتاه  بثبات  ودْفِعنا  املتحدة،  العربية 
يتمّثل  ال��ذي  امل�شرتك  هدفنا  حتقيق 
الريادية  دول��ت��ن��ا  الرت���ق���اء مب��ك��ان��ة  يف 

تعزيز  جم��ال  يف  العاملي  ال�شعيد  على 
الكتب والقراءة .

الك��ش  را�����ش����د  اأع�������رب  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذه امل�����ش��ارك��ة وق����ال: 
كمتخ�ش�شني يف جمال الن�شر، نن�شغل 
املنجزات  وجزئيات  بتفا�شيل  اأح��ي��ان��اً 
الدورة  لكن هذه  الي�مية،  والأه��داف 
من  للخروج  ثمينة  فر�شة  لنا  وف��رت 
دائرة اجلزئيات، وتاأمل امل�شهد املتكامل 
اأك��رب، ول  الن�شر من منظ�ر  ل�شناعة 

ب��د م��ن الإع�����راب ع��ن م���دى تقديري 
يف  للم�شاركة  الثمينة  الفر�شة  لهذه 
للربنامج،  املنفتحة  التفاعلية  البيئة 
الذي �شّكل قيمة م�شافة اإىل جتربتنا 

يف جمال العمل الثقايف.
اأن منهج  ب��ن ه��دي��ة  ن�����را  واأو���ش��ح��ت 
يف  قيمة  روؤى  على  ا�شتمل  ال��ربن��ام��ج 
ال��ق��ي��ادة، وال��ت�����ش���ي��ق امل�جه  م���ه���ارات 
البتكار  وت��ق��ن��ي��ات  امل�����ش��ت��ه��ل��ك،  اإىل 
الن�شر،  ���ش��ن��اع��ة  جم����ال  يف  ال��رق��م��ي 

معارفنا  تعزيز  ا�شتطعنا  واأ���ش��اف��ت: 
وت��شيع مداركنا خالل الأ�شب�ع الذي 
الربنامج  ا�شتمل  اإذ  ييل،  يف  ق�شيناه 
الأمثلة  م���ن  ك���ب���رية  جم��م���ع��ة  ع��ل��ى 
ح�ل كيفية تعامل كبار النا�شرين مع 
من  ابتداًء  املختلفة،  اأعمالهم  ج�انب 
وا�شرتاتيجيات  والت�ش�يق،  التحرير، 

الأعمال، وانتهاًء بالتح�ل الرقمي. 
وتناول الربنامج جملة من امل�ا�شيع، 
التجارية  العالمة  بناء  كيفية  اأهمها، 

التالية  واملرحلة  الرقمي،  الع�شر  يف 
الرقمية،  ال��ك��ت��ب  ت���ط����ر  م�����ش��رية  يف 
بالإ�شافة اإىل جمم�عة من اجل�انب 
الن�شر،  ���ش��ن��اع��ة  جم����ال  يف  الإداري�������ة 
من  الفاعل  ال��ق��رار  �شنع  عملية  مثل 
وحتديد  متخ�ش�ش،  عمل  فريق  قبل 
امل�شكالت وحلها، واأبرز التحديات التي 

ت�اجه الإدارة.
واأع���رب اأع�����ش��اء ال���ف��د ع��ن تقديرهم 
فر�شة  منحتهم  التي  الفر�شة  لهذه 

التفاعل وتبادل اخلربات مع نخبة من 
�شناعة  قطاع  يف  واخل���رباء  الباحثني 
الن�شر من جميع اأنحاء العامل، واأكدوا 
اكت�شب�ها  التي  املختلفة  اخل��ربات  اأن 
خالل الدورة �شتلعب دوراً بارزاً يف من� 
�شناعة الن�شر بدولة الإمارات العربية 
الأع�شاء  و�شارك  وازدهارها.  املتحدة، 
اجلامعية  باملدينة  ج���ل��ة  يف  الثالثة 
العديد  وزاروا  ييل،  يف  الإدارة  لكلية 

من املكتبات اجلامعية فيها.

•• ال�صارقة-وام:

تتعدد مالمح امل�شهد الثقايف على امتداد اإمارة 
اإرث  ول���الإم���ارة  امل���ج���الت،  �شتى  ال�����ش��ارق��ة يف 
ت��اري��خ��ي وج����ذور ���ش��ارب��ة يف خ��دم��ة الثقافة 
�شخمه  علمية  خزانة  اأ�شبحت  حتى  والعلم، 
ومنارة ح�شارية وقبلة للمثقفني والدار�شني. 
وتعد مكتبة املنتدى الإ�شالمي من بني هذه 
األف   72 الثقافية اذ حت���ي ح���ايل  امل��ن��ارات 
ال�شرعية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  ع��ن���ان، 
�شاملة  الأق�����ش��ام،  متن�عة  املكتبة  وغ��ريه��ا. 
العل�م  يف  م��ت������ش��ع��ة  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات،  ل��ك��اف��ة 
ال�����ش��رع��ي��ة، ���ش��ه��ل��ة ال��ت�����ش��ن��ي��ف، ت���ف��ر اأرق����ى 

للباحث  ت�����ش��ه��ل  ال���ت���ي  امل��ك��ت��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
يق�ل  .ك��م��ا  بي�شر  ال��ك��ت��ب  ت�شفح  وال���دار����ش 

�شعادة د. ماجد ب��شليبي اأمني عام املنتدى .
حت�شينه،  وال����ه����دف  الإن���������ش����ان  ف���ال���غ���اي���ة   «
وت��شيح  الر�شني  الثقايف  بال�عي  وحمايته 

الأهداف ال�شامية للت�شريع ال�شمح«.
وا�شاف ب��شليبي “ اأن الكتب يف مكتبة املنتدى 
منتقاه باإحكام وفق معايري وثيقة وق�مية..

فال�شارقة وافرة العل�م يف كافة اأركانها ..وقد 
ال�����دوام على  الإ���ش��الم��ي ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى  داأب 

الن�شاأة  “ منذ  الكتاب  “ ثقافة  تبني وتعزيز 
اأج��ل الرت��ق��اء بامل�شت�ى املعريف  ، وذل��ك م��ن 
ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى عادة 
ي�مية  اع��ت��ي��ادي ومم��ار���ش��ة  ك�شل�ك  ال��ق��راءة 
واجتماعية اأ�شا�شية«. واأو�شح “ ت�شم املكتبة 
بني جنباتها العديد من العناوين يف خمتلف 
تخ�ش�شات العل�م ال�شرعية من عل�م القراآن، 
العربية،  اللغة  ع��ل���م  النب�ية،  ال�شنة  ع��ل���م 
واإ�شافة  وال����رتاج����م،  الإ����ش���الم���ي  ال���ت���اري���خ 
ك�  املعا�شرة  العل�م  كتب  م��ن  كبري  ج��زء  اإىل 

الجتماعية،  ال��ع��ل���م  الإ���ش��الم��ي،  الق��ت�����ش��اد 
التخ�ش�شات  من  وغريها  الفل�شفة  ودرا�شات 
املتن�عة”، و “ بالأرقام، تت�فر مكتبة املنتدى 
الإ�شالمي الي�م على ح�ايل 72 األف عن�ان، 
وغريها،  ال�شرعية  التخ�ش�شات  خمتلف  يف 
الر�شائل  ب��اأه��م  قائمة  �شن�ياً  املكتبة  تقتني 
املحكمة  الأكادميية  والأط��روح��ات  اجلامعية 
دعماً  وذل��ك  اجل��ام��ع��ات،  مبختلف  واملن�ش�رة 
حل��رك��ة ال��ت��األ��ي��ف والإن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي للطلبة 
ال��دار���ش��ني وال��ب��اح��ث��ني يف م��ث��ل ه���ذه العل�م 

املهمة والدرا�شات التخ�ش�شية النفي�شة«.
ا�شتعان�ا  ال��ب��اح��ث��ني  ع�����ش��رات  “ اأن  وا���ش��اف 
اأطروحاتهم  واإجن��از  لإمت��ام  املنتدى  مبكتبة 
نظام  بها  يت�فر  حيث  اجلامعية،  واأبحاثهم 
الإعارة، والبحث الرقمي، اإىل جانب احت�ائها 
ال�ثائق  م��ن  ون�شخ  ن���ادرة  خم��ط���ط��ات  على 
القدمية والأ�شلية، وكما يتم حتديثها ب�شكل 
دوري ورفدها خالل معر�ش ال�شارقة الدويل 
اإ�شدرات ومطب�عات  بكل جديد من  للكتاب 
ل�  والثقايف  احل�شاري،  امل�شروع  تخدم  هادفة 

بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
فكراً  بالإن�شان  الرت��ق��اء  يف  القا�شمي  حممد 
هادفاً، وثقافة �شليمًة ق�مية، ووعياً ر�شينا«،. 
للمنزلة  ال��ي���م  ننظر   “ ب��شليبي  د.  وت��اب��ع 
الثقافية واملكانة الأدبية العاملية التي تتب�اأها 
وفخر  واإك��ب��ار  اإج��الل  نظرة  ال�شارقة،  اإم���ارة 
الثقافة  وم�شرية  قافلة  م�اكبني  ن�شري  باأننا 
امل��ب��ارك��ة ، وع��ل��ى ط��ري��ق ح��اف��ل ب���الإجن���ازات 
تغذية  نبع  فالكتاب  واحل�����ش��اري��ة،  الثقافية 
العقل، وم�شدر تثقيفه وتعزيز حركة التط�ر 
وبالتايل  الفكري،  والإب��داع  واملعريف  العلمي، 
خلق جمتمع معريف قادر على م�اكبة وقيادة 

الركب احل�شاري«.

اأكرث من 70 األف عنوان ت�ضمها مكتبة املنتدى الإ�ضالمي
اأخبـار الإمـارات
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••ح�رضموت-وام:

وقعت “ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي “ ام�ش اتفاقية لتم�يل 
غيل  الع�شيبة مبديرية  مياه  ارت���ازي��ني يف حقل  بئرين  حفر 

املياه  لت�فري  م�شاريعها  �شمن  ح�شرم�ت  مبحافظة  ب��اوزي��ر 
واأكد  احلي�انية.  ال��رثوة  وتنمية  وال��زراع��ة  لل�شرب  ال�شاحلة 
اأحمد  ح�شرم�ت  يف  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  فريق  رئي�ش 
النيادي اأن حفر البئرين يهدف اىل حت�شني خدمة ادخال املياه 

يف مناطق غيل باوزير �شمن حزمة من م�شاريع البنية التحتية 
امل��ت��ح��دة يف حمافظة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  ال��ت��ي تدعمها 
ح�شرم�ت وخمتلف املحافظات املحررة . من�ها اإىل اأن م�شروع 
للهيئة  الأ�شا�شية  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  يعد من  الآب��ار  حفر 

 . امل��ح��ررة  املحافظات  خمتلف  يف  منها  الكثري  حفر  لها  و�شبق 
ال�شحي يف  املحلية للمياه وال�شرف  امل�ؤ�ش�شة  واأ�شاد مدير عام 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  بجه�د  غ��امن  وهيب  املهند�ش  املديرية 
نف�شه  ال���ق��ت  يف  م���ؤك��ًدا  اليمني  املجتمع  الإم��ارات��ي يف خدمة 

لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لت�فري  البئرين  حفر  م�شروع  اأهمية 
الفئة  اأهمية كبرية نظرا حلجم  ذو  امل�شروع  اإن  لل�شكان. وقال 
غيل  مديرية  يف  املائي  ال��شع  خط�رة  ظل  يف  منه  امل�شتفيدة 

باوزير جمددا �شكره وتقديره لالإمارات حك�مة و�شعباً .

الهلللالل يلللوقلللع اتفللاقيلللة حلفلللر بئلللري ميللللاه بح�ضلللرموت

الدفاع املدين يف عجمان ينقذ طفال علق ا�ضبعه بخامتفن ت�ضارك الأطفال فعاليات حكايا م�ضك يف ال�ضعودية

فريق ال�ضعادة والإيجابية يف كلية العلوم بجامعة الإمارات يلتقي 
وفد الربنامج الوطني لل�ضعادة والإيجابية

•• الريا�س -وام: 

اختتمت فن امل�ؤ�ش�شة املتخ�ش�شة يف تعزيز ودعم الفن 
فعاليات  يف  م�شاركتها  والنا�شئة  لالأطفال  الإع��الم��ي 
الن�شخة الثانية من مهرجان حكايا م�شك اأحد مبادرات 
م���ؤ���ش�����ش��ة الأم����ري حم��م��د ب��ن ���ش��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز 
الدفاع  وزي��ر  ال����زراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  العهد  ويل 
الذي  اخلريية”  م�شك  ال�شع�دية  العربية  باململكة 
اأقيم يف الريا�ش يف الفرتة من 14 اإىل 20 اأغ�شط�ش 
مركز  ا�شت�شافه  ال���ذي   - امل��ه��رج��ان  ت�شمن  اجل���اري. 
300 فعالية  اأكرث من  ال��دويل للمعار�ش -  الريا�ش 

الإب��داع��ي��ة من  امل��ج��الت  تدريبية يف خمتلف  وور���ش��ة 
فعاليات  جانب  اإىل  والفن�ن  وامل�شرح  ال�شينما  بينها 
امل�ؤلف ال�شغري. و�شهد املهرجان العر�ش الأول لفيلم 
الأفالم  من  ع��دد  عر�ش  جانب  اإىل  ب��الل  الأنيمي�شن 

ال��شع��دية احل�شرية.
القا�شمي مدير  اهلل  عبد  بنت  ال�شيخة ج�اهر  وقالت 
م�ؤ�ش�شة فن مدير مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل 
للطفل: حتر�ش فن على تعزيز ح�ش�رها وم�شاركتها 
يف خمتلف الفعاليات الفنية على ال�شعيدين الإقليمي 
الأ�شاليب  اأح������دث  ع��ل��ى  الط������الع  ب���ه���دف  وال�������دويل 
وتبادل  ال�شينمائي  العمل  يف  امل�شتخدمة  والتقنيات 

الروؤى  ت�شرتك معها يف  التي  امل�ؤ�ش�شات  مع  اخل��ربات 
والأهداف ف�شاًل عن ت�شليط ال�ش�ء على اجله�د التي 
تبذلها امل�ؤ�ش�شة لكت�شاف امل�اهب ال�اعدة والعمل على 

�شقلها”.
اأن  القا�شمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ج���اه��ر  ال�شيخة  واأك����دت 
امل�ؤ�ش�شة بحث  اأن وفد  امل�شاركة كانت مثمرة م��شحة 
�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك مع العديد من امل�ؤ�ش�شات 
واملبادرات التي تعنى بتط�ير العمل ال�شينمائي امل�جه 
لالأطفال واليافعني يف منطقة اخلليج العربي ف�شاًل 
امل�شاحبة  العمل  ور���ش  من  جمم�عة  يف  امل�شاركة  عن 

لفعاليات املهرجان.

•• عجمان-الفجر:

امل��دين يف عجمان من  ال��دف��اع  متكنت فرقة من 
من  يبلغ  اخلليجية  اجلن�شية  م��ن  ط��ف��ل  ان��ق��اد 
العمر 14 عاماً كان يعاين من اإ�شابة ناجتة عن 
انح�شار خامت يف اإ�شبع يده ما اأدى اإىل احتبا�ش 
ال���دم وت����رم الإ���ش��ب��ع، وجن��ح��ت ف��رق��ة الإ�شعاف 
والإن���ق���اذ امل��ك��ل��ف��ة ب�����اأداء امل��ه��م��ة يف ق�����ش اخلامت 
وحت��ري��ر اإ���ش��ب��ع ال��ط��ف��ل وان��ه��اء م��ع��ان��ات��ه ب�شكل 

اأن�شاين.
وتف�شياًل اأفاد العميد عبد العزيز على ال�شام�شي 

م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع امل���دين يف ع��ج��م��ان اأن غرفة 
ال��ع��م��ل��ي��ات ت��ل��ق��ت  ب���الغ���اً ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة و 
يفيد  )الح����د(  الول  اأم�����ش  م�����ش��اء  24دقيقة 
ب�ج�د طفل يعاين من ت�رم ال�شبع، واحتمالية 
اإ�شبعه،  انح�شار خامت يف  الإ�شابة بعد  م�شاعفة 
م�ؤدياً  اإىل احتبا�ش الدم وتعر�ش الطفل للخطر،  
وعلى الف�ر  مت حتريك فرقة اإ�شعاف واإنقاذ من 
الدفاع املدين مزودة باأحدث  معدات متخ�ش�شة 
ملثل هذه احلالت  ، وقامت الفرقة بالتعامل مع 
الطفل مبهنية وحرفية  لإخراج اخلامت ، م�شرياً 
اإنقاذ  يف   جنح�ا  امل��دين  ال��دف��اع  عنا�شر  اأن  اإىل 

الطفل وق�ش اخلامت وحترير الإ�شبع بعد دقيقة 
واحدة من مبا�شرة العمل وتنفيذ املهمة.

امل���دين ج��اه��ز يف كل  ال��دف��اع  اأن  ال�شام�شي  واأك���د 
والقيام  ا�شتغاثة،  �شاحب  كل  ن��داء  لتلبية  وق��ت 
م�شرياً  اخل��ط��ر،  م��ن  واإن��ق��اذه  واإ�شعافه  بنجدته 
الإن�شانية  ي���يل احل���الت  امل��دين  ال��دف��اع  اأن  اإىل 
الإ�شتغاثات  ت�ؤكد مثل هذه  اأهمية خا�شة، حيث 
يف  املجتمع  اأف���راد  ثقة  واملقيمني  امل���اط��ن��ني  م��ن 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ال���دف���اع امل����دين، داعياً 
اإىل املبادرة بالت�ا�شل مع الدفاع املدين  اجلميع 

عند كل طارئ.  

•• العني-وام:

عقد فريق ال�شعادة والإيجابية يف كلية العل�م بجامعة 
الإمارات العربية املتحدة الي�م لقاء مع وفد الربنامج 
ال�زراء  ملجل�ش  التابع  والإيجابية”  لل�شعادة  ال�طني 
الأ�شتاذ  بح�ش�ر  اجل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم  الكلية  مبنى  يف 
والدكت�ر  العل�م،  كلية  عميد   – م��راد  اأحمد  الدكت�ر 
اأحمد الزعابي-الرئي�ش التنفيذي لل�شعادة والإيجابية 
باجلامعة، والدكت�رة مرمي كتيت – خبري يف الربنامج 
فريق  اأع�شاء  من  وع��دد  والإيجابية،  لل�شعادة  ال�طني 

جلنة ال�شعادة والإيجابية من اجلانبني. 
امل�����ش��رتك يف  ال��ت��ع��اون  �شبل  اإىل تعزيز  ال��ل��ق��اء  وي��ه��دف 
والإيجابية،  ال�����ش��ع��ادة  لتعزيز  العلمي  البحث  جم��ال 
الإم�������ارات والربنامج  ب���ني ج��ام��ع��ة  وت���ب���ادل اخل�����ربات 
ال�طني لل�شعادة والإيجابية ، كما عر�شت املبادرات التي 
قدمتها اجلامعة والتي بلغت 42 مبادرة من 34 جهة 
و  العمل  بيئة  يف  ال�شعادة  حتقيق  اإىل  تهدف  م�شاركة 

اإ�شعاد امل�ظفني واأع�شاء هيئة التدري�ش، جلعل جامعة 
الإمارات  دول��ة  العمل يف  بيئات  اأ�شعد  اإح��دى  الإم���ارات 
وذلك متا�شيا مع الت�جيهات ال�شامية للقيادة الر�شيدة 
مناحي  جميع  يف  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة  ق��ي��م  تبني  يف 
مل��خ��رج��ات ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال�طنية  احل��ي��اة، وت��ن��ف��ي��ذا 
لل�شعادة يف الدولة. واأو�شح الأ�شتاذ الدكت�ر اأحمد مراد 
– عميد كلية العل�م اأن ال�شعادة هدف ت�شعى الكلية اإىل 
حتقيقه من خالل العديد من املبادرات املختلفة، حيث 
نظمت الكلية خالل العام املن�شرم 35 فعالية ومبادرة 
�شدد  يف  الكلية  اأن  كما  ال�شعيدة،  العمل  بيئة  لتعزيز 
اإطالق “برنامج خا�ش ل�شعادة الطلبة”، و�شيتم قيا�ش 
ال��ق��ادم، وذل���ك تفعيال  امل���ب���ادرات يف دي�شمرب  اأث���ر ه��ذه 
ال�طني  للميثاق  العملية  اخلط�ات  تنفيذ  ل�شتكمال 
مفه�م  تر�شيخ  اإىل  يهدف  وال��ذي  والإيجابية  لل�شعادة 
اأف�شل وجه من خالل ن�شر  ، على  ال�شعادة واليجابية 
ال�شعادة  م���ؤ���ش��رات  واعتماد  امل�ؤ�ش�شية  ال�شعادة  ثقافة 

والإيجابية يف عمل اللجنة.

•• العني -وام: 

قدم ال�شيخ هزاع بن طحن�ن اآل نهيان وكيل دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة العني واجب 
العزاء يف منطقة  ابنته وذلك يف جمل�ش  �شعيد بن ع�ي�شة اخلييلي يف وفاة  اإىل  العزاء 

زاخر مبدينة العني.
و اأعرب ال�شيخ هزاع بن طحن�ن اآل نهيان عن خال�ش تعازيه لأ�شرة وذوي الفقيدة �شائال 
امل�ىل عز وجل اأن يتغمدها ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها 

ال�شرب وال�شل�ان.

هزاع بن طحنون يعزي �ضعيد بن 
عوي�ضة اخلييلي بوفاة ابنته

-وام: •• دبي 
الإدارة  املزروعي مدير  �شيف مهرّي  العميد  ذكر 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور يف ���ش��رط��ة دب���ي اإن 40 األ��ف��ا و 
التي  املحا�شرات  من  ا�شتفادوا  �شخ�شاً   972
�شمن  ال�شركات  م��ن  ل��ع��دد  دب��ي  م���رور  قّدمتها 
ب��رن��ام��ج حم��ا���ش��رات حملة اأع���رب ب��اأم��ان خالل 

الأ�شهر ال�شبعة املا�شية.
اأن حملة اعرب باأمان ت�شتهدف يف املقام  واأو�شح 

الذين  امل�����ش��اة  م��ن  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي  الأول 
ويعربون  وامل����رور  ال�شري  باأنظمة  ي��ت��ق��ّي��دون  ل 
للعب�ر  املخ�ش�شة  الأم��اك��ن  غ��ري  م��ن  ال��ط��ري��ق 
م�شّكلني بذلك خط�رة بالغة على اأنف�شهم وعلى 

الآخرين.

اأكرث من 40 األف �ضخ�ش 
ا�ضتفادوا من حملة )اعرب باأمان( 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيلمات 

لتجارة العدد احلديدية
رخ�شة رقم:CN 1085490  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/136  ا�ستئناف تظلم جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مديح بن خليل ال�شعال  جمه�يل حمل القامة 
احمد  وميثله:منى  �����ش.م.ع  ال���ط��ن��ي  الحت���اد  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
رقم  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  ال�شباغ   ي��شف  عبدالعزيز 

2017/206 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2017/9/13 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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 ان. آر. دوشي وشركاه محاسبون قانونيون

 إيران مليتقرير المدقق القانوني المستقل المعد لمديري بنك  

 ايران ملي بنك

 اإلمارات العربية المتحدةفروع 

 تقرير بخصوص الكشوفات المالية

 الرأي

 ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هو كما المالي المركز بيان من تتألف والتي") البنك) ("المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران مليبنك قمنا بتدقيق الكشوفات المالية التي تخص 
 الهامة المحاسبية للخطط وموجز التاريخ، بذلك المنتهية للسنة النقدية والتدفقات الحصص في التغيرات وكشف األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح وكشف

ً  المالية الكشوفات بخصوص األخرى التفسيرية والمذكرات  .٤٥ إلى ٤ الصفحات في مبين هو لما وفقا

 ً  وتدفقاته المالي وأدائه ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هو كما للبنك المالي المركز أنّ  كما األساسية، النواحي جميع من ،صحيحة بصورة تظهر المالية الكشوفات فإن لرأينا، وفقا
ً  إعدادها تم التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة النقدية ً  جميعا  ).المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير( المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا

 الرأي أساس

ً  مسؤوليتنا تحديد مت حيث للتدقيق، المتبعة الدولية المعايير مع يتوافق بما التدقيق عمليات بإجراء مناقُ   الكشوفات تدقيق عن المدقق مسؤوليات" قسم في المعايير لهذه وفقا
ً  ،تقريرنا في "المالية  العربية اإلمارات دولة في المالية للكشوفات إجراؤه تم الذي بالتدقيق المتعلقة األخالقية متطلبات مع يتوافق بما البنك عن مستقل بشكل نعمل أننا علما

ً  األخرى خالقيةاأل المسؤوليات استيفاء على حرصنا أننا كما المتحدة،  أساس لتقديم ومناسب كاف عليه حصلنا الذي التدقيق دليل أن نعتقد فإننا وبالتالي. المتطلبات لهذه وفقا
 .بنا الخاص التدقيق لرأي

 التركيز على المسائل
 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع

 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 دون إبداء رأي متحفظ من قبلنا، نلفت االنتباه إلى ما يلي:

بخصوص الكشوفات المالية، ووفقاً لخطة العمل الشاملة والمشتركة، تم رفع العقوبات المفروضة على بنك ملي إيران وفروعه  ٣٠وفقاً لما تمت مناقشته في المالحظة 
 .SWIFT السويفتوإرسال  توصيل امكانيةكما تمت استعادة  ٢٠١٦يناير  ١٦ نماعتباراً 

 

 المالية الكشوفات حوكمة عن والمسؤولين اإلدارة مسؤوليات

ً  المالية للكشوفات الصحيح والعرض عداداإل عن مسؤولة البنك إدارة تعتبر  الق�انون م�ع يتوافق بما وكذلك المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقا
 دادإع� م�ن ل�تمكنل ض�رورية وتراها اإلدارة تحددها التي الداخلية الضوابط عن وكذلك ،٢٠١٥ لسنة ٢ رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي

 .متعمد غير سهو عن ناتجة أو احتيالية ألغراض كانت سواء الجوهرية األخطاء من خاليةال المالية الكشوفات

 الل�زوم، عند اإلفصاح، وكذلك ومستمرة، قائمة كشركة االستمرار على بنكال قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة تكون المالية، الكشوفات إعداد أجل ومن
 أو الش�ركة تص�فية ف�ي اإلدارة ترغ�ب ل�م ما المحاسبة في ةوالمستمر ةالقائم شركةال أساس واستخدام ةوالمستمر ةالقائم شركةبال المتعلقة المسائل عن

 .بذلك القيام عن بديل لديها يكون أال أو عملياتها تعليق

ً  مسؤولون الحوكمة، إجراءات عن المسؤولون يعتبر  .بالبنك الخاصة المالية التقارير تقديم عملية مراقبة عن أيضا

 المالية الكشوفات تدقيق عن المدقق مسؤوليات

٢ 
 

  من خالية ككل المالية الكشوفات كانت إذا عما منطقية ضمانات على الحصول في أهدافنا تتمثل

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 

  خاص تقرير وإصدار متعمد غير سهو عن ناتجة أو احتيالية ألغراض كانت سواء الجوهرية األخطاء

 يتواف�ق إج�راءه ت�م ال�ذي التدقيق أن على ضمان بمثابة ليست ولكنها المستوى عالية ضمانات بمثابة المنطقية الضمانات وتعتبر. رأينا ويشمل بالمدقق
 ناتج�ة أو احتيالي�ة أعم�ال ع�ن تنش�أ أن لألخط�اء يمك�ن. وقوع�ه ح�ال ف�ي جوهري خطأ أي برصد يقوم ثم ومن التدقيق بخصوص الدولية المعايير مع
 للمس�تخدمين االقتص�ادية ق�راراتال عل�ى أثيره�ات أن توق�ع الممك�ن م�ن كانو تراكمية، أو فردية كانت حال، في جوهرية وتعتبر متعمد غير سهو عن
 .المالية الكشوفات هذه أساس على ماتخاذه يتم نيالذ

ً  التدقيق من وكجزء  كم�ا. الت�دقيق عملي�ة مدار على المهني بالتشكك حتفظون المهنية األحكام مارسن فإننا المالية الحسابات لتدقيق الدولية للمعايير وفقا
ً  أننا  :أيضا

 وأداء متعم��د غي��ر س��هو ع��ن ناتج��ة أو احتيالي��ة ألغ��راض كان��ت س��واء المالي��ة، الكش��وفات ف��ي الجس��يمة األخط��اء مخ��اطر وتقي��يم بتحدي��د نق��وم -
 ع�ن الكش�ف ع�دم مخ�اطر تك�ون. لرأين�ا أس�اس لتق�ديم ومناسبة كافية تدقيق أدلة على والحصول ،المخاطر تلك مع تتوافق مالية قتدقي إجراءات
 أو التواط�ؤ تش�مل االحتيالي�ة األعم�ال أن حي�ث المتعم�دة، غي�ر األخط�اء ع�ن الناتج�ة تل�ك م�ن أعلى احتيالي عمل عن الناتجة الجسيمة األخطاء

 .الداخلية الضوابط مخالفة أو المضللة اإلفادات أو المتعمد اإلغفال أو ويرالتز
 بخص�وص ال�رأي إب�داء بغ�رض ل�يس ولك�ن للظ�روف مناس�بة تدقيق إجراءات تصميمل بالتدقيق يتعلق فيما الداخلية للضوابط فهم على الحصول -

 .بنكلل الداخلية الضوابط فعالية
 .اإلدارة بها تقوم التي الصلة ذات اإلفصاح وعمليات حسابيةمال التقديرات ةعقوليم وكذلك المستخدمة ةيالمحاسب الخطط مالئمة تقييم -

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

 
 عليه�ا، الحص�ول ت�م الت�ي الت�دقيق أدل�ة عل�ى بن�اءً  ؛المحاس�بة أعم�الب القائمة الشركة ألساس اإلدارة استخدام بخصوص استنتاجات إلى التوصل -

. ب�ذاتها قائم�ة كش�ركة االس�تمرار عل�ى بنكال قدرة في الشك أساسها على يقوم قد التي الظروف أو باألحداث متعلق أساسي شك هناك كان سواء
 ف�ي الص�لة ذات اإلفص�اح عملي�ات عل�ى بن�ا الخ�اص الم�دقق تقري�ر في الضوء تسليط علينا يجب فإنه جوهري، شك وجود إلى توصلنا حال في

 ت�م الت�ي الت�دقيق أدل�ة عل�ى اس�تنتاجاتنا تقوم. بنا الخاص الرأي تعديل فيجب كافية غير هذه اإلفصاح عمليات كانت حال في أو المالية الكشوفات
 ش�ركة كونه�ا ع�ن بن�كال توق�ف إل�ى المس�تقبلية الظ�روف أو األح�داث ت�ؤدي قدف ذلك ومع. بنا الخاص التدقيق تقرير تاريخ حتى عليها الحصول
 .بذاته وقائم مستمر

 تمثل المالية الكشوفات كانت وسواء اإلفصاح عمليات ذلك في بما المالية بالكشوفات الخاص والمحتوى ،والهيكل الكلي العرض تقييم يتم -
 .الصحيحة العرض عملية حققت قةيبطر الفعلية واألحداث المعامالت

 ذل�ك ف�ي بما للتدقيق الجوهرية والنتائج للتدقيق المحدد والتوقيت النطاق أخرى، مورأ بين من بخصوص، الحوكمة عن المسؤولين مع تواصلبال نقوم
 .بنا الخاص التدقيق خالل نحددها والتي الداخلية الضوابط في ملحوظة عيوب أي

 األخرى والتنظيمية القانونية الشروط عن ريراتقال تقديم

 :يلي ما إلى نشير فإننا ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم اإلماراتي االتحادي القانون بموجب مطلوب هو كما

 .بنا الخاص التدقيق ألغراض مناسبة اعتبرناها التي المعلومات كافة على حصلنا لقد .١

 ... التالية الصفحة في المستقل المدقق تقرير يتبع
 
 )المتحدة العربية اإلمارات فروع( إيران ملي بنك عن المستقل الحسابات مدقق تقرير
 يتبع...

٣ 
 

 
 دول�ة ف�ي ٢٠١٥ لس�نة ٢ رق�م االتح�ادي للق�انون الس�ارية باألحك�ام الجوهري�ة الن�واحي كاف�ة م�ن ،للبن�ك المالي�ة الكش�وفات وتقييد إعداد تم .٢

 .المتحدة العربية اإلمارات
 .معها تتوافق البنكية سجالتال أنّ  كما المناسبة المحاسبية دفاترالب البنك احتفظ .٣
 الت�ي األحك�ام وك�ذلك المعني�ة، األط�راف أح�د بمع�امالت متعلق�ة مس�ائل ع�ن بالبن�ك الخاص�ة المالية الكشوفات تلك من ٧ المالحظة تظهر .٤

 .المصالح عارضت تنظيم ومبادئ بموجبها المعامالت هذه تمت
 مخالف�ة أي ارتكب�ت ق�د الش�ركة أن نعتق�د يجعلن�ا أن ش�أنه م�ن ش�يء أي علمن�ا إل�ى يتن�اهى لم فإنه لنا توفيرها تم التي المعلومات على بناءً  .٥

 اإلم�ارات دول�ة ف�ي ٢٠١٥ لس�نة ٢ رق�م االتح�ادي للق�انون الس�ارية األحك�ام م�ن ألي ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ ف�ي المنته�ي الم�الي العام خالل
 البن�ك مرك�ز عل�ى ج�وهري ت�أثير له يكون أن شأنه من ما وهو ،المعدلة بصيغته ١٩٨٠ لسنة ١٠ رقم االتحادي والقانون المتحدة العربية
 . عملياته نتائج أو/و المالي

 :قبل من التوقيع تم
 الجابري سالم هللا عبد محمد عدنان
 شريك

 )توقيع يوجد(
 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان
 ٦٦٢ التسجيل رقم
 المتحدة العربية اإلمارات دبي،

 ٢٠١٧ أبريل ٣٠: التاريخ
 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان/ شركة ختم يوجد

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالي المركز كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هو كما 

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥  ٣١/١٢/٢٠١٦ المالحظة 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     األصول

 ٤٥٣،٤٤٤  ٣،٥٠١،٩٦٤ ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى واألرصدة النقدية المبالغ

 ١،١٢٠،٤٠٦  ١،٠٧٣،٤١٧ )ج( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات

 ١،٨٦٥،٩٩٩  ١،٨٢٨،٦٥١ )أ( ٨ األخرى البنوك من المستحقات

 ٣،٨٧٠،٠٣٠  ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٤ 
 

 ١٠٨،٣٢٢  ١٦٨،٤٥٣ ١٠ أخرى أصول

 ٦،١٠٩  ٤،٣٢٤ ١١ والمعدات واآلالت الملكيات

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١  األصول إجمالي
  

٥ 
 

     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣  ٣،١٢٢،١٨٠ )ب( ٨ األخرى للبنوك المستحقات

 ١،٩٨١،٣٠٦  ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٢ العمالء إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
 

٦ 
 

 قانونيون محاسبون وشركاه دوشي. آر. ان/ شركة ختم يوجد
  دبي -إيران ملي بنك -اإلقليمي المكتب وختم

٧ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 األخرى الشاملة اإليراداتو الخسائر أو األرباح كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

  

 ١/١/٢٠١٦ المالحظة 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ إلى

 ١/١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ إلى

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  

     

 ٣٥٠،٦٩٢  ٤١٧،٢٢٨ ١٤ الفوائد إيراد

 )٦٢،٠٩١(  )٩٢،٦٥٧( ١٥ الفوائد نفقات

 ٢٨٨،٦٠١  ٣٢٤،٥٧١  الفوائد إيراد صافي

 ٢٧،٠٣٣  ٢٢،١٦٧ ١٦ والعموالت الرسوم إيراد صافي

 ١٨،٩٩٢  ٢،٥٥٠ ١٧ آخر إيراد

 )٦٩،٣٠١(  )٦٣،٨٨٦( ١٨ واإلدارية العامة النفقات

 )٤١،٧٧٣(  )١٦٦،٠٧٢( ) ج( ٩ الصافي - والسلف القروض على القيمة انخفاض خسائر

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  الضرائب قبل األرباح

 ) ٥٢،١٨٨(  )٢٣،٦١٥( ١٩ السنة ضرائب

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )أ( السنة ضرائب بعد األرباح

 ٠  ٠  الخسائر أو األرباح كشف في تصنيفها يعاد لن التي البنود

ً  تصنيفها يتم قد التي البنود  ٠  ٠  الخسائر أو األرباح كشف في الحقا

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )ب( للسنة الشامل اإليراد إجمالي
  

٨ 
 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير فوائدال

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )أ( 

     :إلى المسندة الضرائب بعد األرباح

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥  للبنك الرئيسي المقر

 ٠  ٠  المسيطرة غير الفوائد

 ١٧١،٣٦٤  ٩٥،٧١٥ )ب( 

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة ا عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/
 اإلقليمي المدير
  المتحدة لعربية اإلمارات فروع -إيران ملي بنك

 اإلقليمي – المالي المدير
 المتحدة لعربية اإلمارات فروع -إيران ملي بنك

 ٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
  

٩ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 الحصص في التغير كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع
 )للبنك الرئيسي للمقر متاح(    
 المال رأس أسهم 

 المخصص
 اإلجمالي  المحتجزة األرباح  القانوني االحتياطي 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠ 
 ٣،٥٢٣،٦٤٥  ٢،١٢٩،٥٩٣  ٣٩٤،٠٥٢  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ في هو كما رصيدال

 ١٧١،٣٦٤  ١٧١،٣٦٤  ٠  ٠ السنة ضرائب بعد األرباح
 ٠  ٠  ٠  ٠ للسنة األخرى الشاملة اإليرادات
 ١٧١،٣٦٤  ١٧١،٣٦٤  ٠  ٠ للسنة الشاملة اإليرادات إجمالي

 ٠  )١٧،١٣٦(  ١٧،١٣٦  ٠ القانوني االحتياطي إلى المخصص
 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٢،٢٨٣،٨٢١  ٤١١،١٨٨  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في هو كما رصيدال
 ٩٥،٧١٥  ٩٥،٧١٥  ٠  ٠ السنة ضرائب بعد رباحاأل

 ٠  ٠  ٠  ٠ للسنة األخرى الشاملة اإليرادات
 للسنة الشاملة اإليرادات إجمالي

 المحول لالحتياطي القانونيّ 
٠ 
٠ 

 ٠ 
٩،٥٧٢ 

 ٩٥،٧١٥ 
)٩،٥٧٢( 

 ٩٥،٧١٥ 
٠ 

 ٣،٧٩٠،٧٢٤  ٢،٣٦٩،٩٦٤  ٤٢٠،٧٦٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في هو كما الرصيد
 

  

١٠ 
 

 إيران ملي بنك

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 النقدية التدفقات كشف

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

 هماالدر بآالف هي الواردة األرقام جميع

 

 ٠١/٠١/٢٠١٦ المالحظة  

  إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 ٠١/٠١/٢٠١٥ 

 إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم '٠٠٠  درهم '٠٠٠   

     التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات .١

 ٢٢٣،٥٥٢  ١١٩،٣٣٠  السنة ضرائب قبل األرباح 

     :النقدية غير والنفقات اإليرادات على التعديالت 

 ٥،٧١٠  ٣،٠٣٨ ١١ والمعدات والتجهيزات الملكية إهالك 

 ٩٨٩  ١،٠٩٢ ١٣  الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات 

 وصافي والسلف القروض على )القيمة انخفاض خسائر استرداد/(القيمة انخفاض خسائر 
  األصول

 ٤١،٧٧٣  ١٦٦،٠٧٢ ) ج( ٩

 
 

  ٢٧٢،٠٢٤  ٢٨٩،٥٣٢ 

  

 التشغيلية المالية وااللتزامات األصول في التغيرات

    

 ٧٢،١٧٠  )١٢،٠١٦( ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات بنك لدى القانونية اإليداعات انخفاض) / الزيادة( 

 ٥٣٢،٩٨٧  ٤٦،٩٨٩ )ج( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات في االنخفاض 

 ٢٩٦،٠٨٦  ٣٧،٣٤٨ )أ( ٨ األخرى البنوك من المستحقات في نخفاضاال 

 )٢،٠٥٦،٠٥١(  )١٨٨،٧٣٤( )ج(٩ والسلف القروض في الزيادة 

 )٣٢،٦٨٧(  )٦٠،١٣١( ١٠ األخرى األصول في زيادةال 

 )١٤٢،٠٥١(  ٢،١٥٣،٦٣٧ )ب( ٨ األخرى البنوك مستحقات في )النخفاضا/(الزيادة 

 )٣٣٥،٢٣٧(  ٥٥٥،٢٣٠ ١٢ العمالء إيداعات في )االنخفاض/(الزيادة 

١١ 
 

 ٣،٠٩٣  )١٤،٣٣٢( )د(٧ بالخارج وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات في الزيادة)/ االنخفاض( 

 )٣١،٦٩٢(  ٤٧،١٧٥ ١٣ األخرى الاللتزامات في) االنخفاض/( الزيادة 

 )١،٤٢١،٣٥٨(  ٢،٨٥٤،٦٩٨  العمليات ) في المستخدم( /عن الناتج النقد 

 )١٧٥(  )٢١٧( ١٣  المدفوعة الموظفين خدمة نهاية تعويضات 

 )٩٥،٧٤٠(  )٤٤،٥٧٣( ١٩ المدفوعة الضرائب 

 )١،٥١٧،٢٧٣(  ٢،٨٠٩،٩٠٨  التشغيل أنشطة )في المستخدم( /من النقد صافي 

     االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات .٢

 )٥٥٥(  )١،٢٥٣( ١١ والمعدات والتجهيزات الملكيات شراء 

 )٥٥٥(  )١،٢٥٣(  االستثمارية األنشطة في المستخدم النقد صافي 

     التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات .٣

 )٧١،٢٤٣(  ٢٢٧،٨٤٩ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات في )االنخفاض/( الزيادة 

 )٧١،٢٤٣(  ٢٢٧،٨٤٩  التمويلية األنشطة )في المستخدم( /من النقد 

 )١،٥٨٩،٠٧١(  ٣،٠٣٦،٥٠٤ )٣+  ٢+  ١( النقدي ومعادالت النقد في )االنخفاض(/ الزيادة صافي 

 ١،٩١٤،٣٠٨  ٣٢٥،٢٣٧ )٢١ه،٤ المالحظة( السنة بداية في النقدية والمعادالت النقد 

 ٣٢٥،٢٣٧  ٣،٣٦١،٧٤١ )٢١ ه،٤ المالحظة( السنة نهاية في النقدية والمعادالت النقد 

     اإلضافي النقدي التدفق كشف معلومات 

     :الفوائد من التشغيلية النقدية التدفقات 

 ٥٦،٨٢٣  ٧٣،٠٢٢  المدفوعة الفائدة 

 

 

 ٣٣٣،٧٣٨  ٣٦٥،٢٨٥  المستلمة الفائدة

 

 

 

 

 

 

١٢ 
 

 

 

 

 

 

إيران ملي بنك  

 المتحدة العربية اإلمارات فروع

 المالية الكشوفات على مالحظات

 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١: بتاريخ المنتهية السنة

  رهماالد بآالف هي الواردة األرقام جميع

 عامة معلومات. ١

 القانوني الوضع. أ

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في التجارية البنكية الخدمات أعمال بتنفيذ البنك ويقوم. اإليرانية اإلسالمية جمهوريةال قبل من بالكامل مملوك ")البنك(" إيران ملي بنك إن
 "):البنك" باسم جماعي بشكل إليها يشار( التالية ةسبعال فروعه خالل من

 التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ٢٠٢٢١٢ رقم التجارية الرخصة يحمل ،)علي لجبل الحرة المنطقة في الدفع مكتب ذلك في بما( بدبي الرئيسي الفرع. ١
 ١٢/٠٤/١٩٩٨ بتاريخ دبي لحكومة

 ٠١/٠١/١٩٧٢ بتاريخ دبي لحكومة التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ٢٠٨٨٢٧ رقم التجارية الرخصة يحمل دبي بر فرع. ٢

 ١٠/٠٤/١٩٩٠ بتاريخ لألعمال أبوظبي مركز ،االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة CN-1002022 رقم التجارية الرخصة يحمل أبوظبي فرع. ٣

 ١٩/٠١/١٩٧١ بتاريخ لألعمال أبوظبي لمركز التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة CN-1004580 رقم التجارية الرخصة يحمل الذي العين فرع. ٤

 ١٤/٠٨/١٩٧٥ بتاريخ الشارقة لحكومة التابعة االقتصادية التنمية دائرة عن الصادرة ١٢٦٣٤ رقم التجارية الرخصة يحمل الذي الشارقة فرع. ٥

 ١٠٧/٠٢/١٩٨٧ بتاريخ  ،الفجيرة حكومة عن الصادرة ٥٠٠٦٢ رقم التجارية الرخصة يحمل الفجيرة فرع. ٦

 ٢٤/٠٩/١٩٧٨ بتاريخ الخيمة رأس حكومة عن الصادرة ١٢٣٢٠ رقم التجارية الرخصة يحمل الخيمة رأس فرع. ٧

 .المتحدة العربية اإلمارات دبي، - الديرة ياس، بني شارع ،١٨٩٤: ب.ص إيران، ملي بنك مبنى هو المتحدة العربية اإلمارات دولة في للبنك الرسمي المقر وعنوان

 .اإليرانية اإلسالمية الجمهورية طهران، في للبنك الرئيسي المقر ويقع

 الرئيسي بالمقر الخاصة المالية وااللتزامات واألصول المعامالت جميع وتستثني فقط المتحدة العربية اإلمارات دولة في البنك أنشطة المالية الكشوفات هذه وتبين
 .للبنك األخرى والفروع

 ).درهم مليون ١،٠٠٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٠٠٠ الرئيسي، المقر من استالمه تم الذي للبنك، المخصص المال رأس ويبلغ

 التجارية األنشطة. ب

١٣ 
 

 .التجارية البنكية الخدمات مجال في البنك يعمل

 اإلدارة. ج

 .المتحدة العربية اإلمارات فروع عمليات إدارة عن المسؤولية دبي إمارة في للبنك اإلقليمي المقر يتحمل

  

 )IFRSs( والمعدلة الجديدة المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق. ٢

 :البنك عمليات على أساسي تأثير لها ليس ولكن ٢٠١٦ المحاسبية للسنة إلزامية التالية الصادرة المعايير وتفسيرات وتعديالت المعايير إن
 المس�تمرة غير والعمليات للبيع بها المحتفظ المتداولة غير األصول )٢٠١٤ سبتمبر( ٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 ١ بع�د أو ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفت�رات من بدءاً  المفعول نافذة(
 )٢٠١٦ يناير

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( اإلفص���احات: المالي���ة األدوات  )٢٠١٤ سبتمبر( ٧ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 المحاس�بية الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول نافذة( الموحدة المالية القوائم )٢٠١٤ ديسمبر( ١٠ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي

 ف�ي تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول نافذة( المشتركة الترتيبات )٢٠١٤ مايو( ١١ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو

 المفع��ول ناف��ذة( األخ��رى الكيان��ات ف��ي المص��الح ع��ن اإلفص��احات )٢٠١٤ ديسمبر( ١٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( التنظيمي���ة التأجي���ل حس���ابات )٢٠١٤ يناير( ١٤ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 الفت����رات م����ن ب����دءاً  المفع����ول ناف����ذة( المالي����ة الكش����وفات ع����رض )٢٠١٤ ديسمبر( ١ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( والمع��دات واآلالت الممتلك��ات )٢٠١٤ مايو( ١٦ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( والمع��دات واآلالت الممتلك��ات )٢٠١٤ يونيو( ١٦ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 المحاس�بية للفت�رات المفع�ول ناف�ذة( الم�وظفين خدم�ة نهاي�ة مكافآت )٢٠١٤ سبتمبر( ١٩ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 الت�ي المحاس�بية للفترات المفعول نافذة( المنفصلة المالية الكشوفات )٢٠١٤ أغسطس( ٢٧ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 ناف���ذة( المش���تركة والمش���اريع التابع���ة الش���ركات ف���ي االس��تثمارات )٢٠١٤ ديسمبر( ٢٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول

 الت��ي المحاس��بية للفت��رات المفع�ول ناف��ذة( المرحلي��ة المالي��ة التق�ارير )٢٠١٤ سبتمبر( ٣٤ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 تب�دأ الت�ي المحاس�بية للفت�رات المفع�ول ناف�ذة( المادي�ة غير األصول )٢٠١٤ مايو( ٣٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو في

١٤ 
 

 ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية للفت�رات المفعول نافذة( الزراعية األعمال )٢٠١٤ يونيو( ٤١ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٦ يناير ١ بعد أو

 بعد المطبقة وغير الصادرة والتفسيرات المعايير. ٣ 

 بشكل باعتمادها البنك يقم ولم بعد المفعول نافذة ليست ولكن صادرة والتفسيرات المعايير على والتعديالت التالية المعايير كانت المالية، الكشوفات هذه اعتماد تاريخ في
 :مبكر

  
 المس�تمرة غير والعمليات للبيع بها المحتفظ المتداولة غير األصول )٢٠١٦ ديسمبر( ١ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار

 ١ بع�د أو ف�ي تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفت�رات من بدءاً  المفعول نافذة(
 )٢٠١٨ يناير

 الت�ي المحاسبية للفترات المفعول نافذة( األسهم أساس على الدفعات )٢٠١٦ يونيو( ٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 أو ف��ي تب��دأ الت��ي المحاس��بية للفت��رات المفع��ول ناف��ذة( الت��أمين عق��ود )٢٠١٦ سبتمبر( ٤ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( اإلفص���احات: المالي���ة األدوات )٢٠١٣ نوفمبر( ٧ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 الت��ي المحاس��بية الفت��رات م��ن ب��دءاً  المفع��ول ناف��ذة( المالي��ة األدوات )٢٠١٤ يوليو( ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

 المفع��ول ناف��ذة( األخ��رى الكيان��ات ف��ي المص��الح ع��ن اإلفص��احات )٢٠١٦ ديسمبر( ١٢ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات

 الفت���رات م���ن ب���دءاً  المفع���ول ناف���ذة( العم���الء م���ع العق���ود إي���رادات )٢٠١٥ سبتمبر( ١٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ من تبدأ التي المحاسبية

 الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول ناف�ذة( العم�الء م�ع العق�ود م�ن العائدات )٢٠١٦ إبريل( ١٥ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية

 تب�دأ الت�ي المحاس�بية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( اإليجار عقود )٢٠١٦ يناير( ١٦ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار
 )٢٠١٩ يناير ١ بعد أو في

 المحاس�بية الفت�رات م�ن ب�دءاً  المفع�ول ناف�ذة( النقدية التدفقات كشف )٢٠١٦ يناير( ٧ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي

 تب�دأ الت�ي المحاسبية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( الدخل ضريبة )٢٠١٦ يناير( ١٢ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٧ يناير ١ بعد أو في

 ناف���ذة( المش���تركة والمش���اريع لتابع���ةا الش���ركات ف���ي االس��تثمارات )٢٠١٦ ديسمبر( ٢٨ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية للفترات المفعول

 للفت�����رات المفع�����ول ناف�����ذة( والقي�����اس اإلق�����رار: المالي�����ة األدوات )٢٠١٣ نوفمبر(  ٣٩ الدولي المحاسبة معيار
 التق��ارير إلع��داد ال��دولي المعي��ار تطبي��ق فيه��ا ي��تم الت��ي المحاس��بية

 )٩المالية

 الت�ي المحاسبية الفترات من بدءاً  المفعول نافذة( العقاري االستثمار )٢٠١٦ ديسمبر( ٤٠ الدولي المحاسبة معيار
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ

١٥ 
 

 ب�دءاً  المفع�ول نافذة( القروض واعتبارات األجنبية العملة معامالت )٢٠١٦ ديسمبر( ٢٢المالية التقارير إعداد لمعايير تفسير لجنة
 )٢٠١٨ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المحاسبية الفترات من

 

 العتماد يكون بأال اإلدارة وتتوقع. مطبقة تصبح وعندما وفق أو ٢٠١٧ يناير ١ بتاريخ تبدأ التي للفترة للبنك المالية الكشوفات في التعديالت هذه اعتماد يتم أنب اإلدارة وتتوقع
 المالية الكشوفات على جوهري تأثير أي المحتمل، تأثيره بتقييم البنك قام الذي ٩ المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار باستثناء الجديدة، والتعديالت والتفسيرات المعايير، هذه
 .األولي التطبيق فترة في للبنك

 

 والمحاسبة اإلعداد  خطط أسس -٤

 االلتزام بيان. أ

ً  المالية الكشوفات إعداد يتم  بلجن�ة خ�اص مطبق تفسير وكل مطبق) IFRS( المالية الكشوفات إلعداد دولي معيار كل بمتطلبات يلتزم وبما وفقا
ً  المالي��ة الكش��وفات إلع��داد الدولي��ة المع��ايير وتش��مل). IFRIC( الدولي��ة المالي��ة الكش��وفات تفس��يرات ) IAS( الدولي��ة المحاس��بة مع��ايير أيض��ا
 ).SIC( الدائمة التفسير لجنة وتفسيرات

 اإلعداد أساس. ب

 التكلف�ة وتعتم�د. وج�دت إن العادل�ة، بالقيم�ة المش�تقة المالي�ة األدوات قي�اس باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ أساس على المالية الكشوفات إعداد تم
 .األصول مقابل المدفوع للمبلغ العادلة القيمة على عام بشكل التاريخية

 ف�ي قالسو في مشاركين بين منظمة معاملة في مالي التزام لتحويل سداده أو ،األصول أحد بيع عند استالمه يتم الذي السعر هي العادلة والقيمة
 ألص�ل العادلة القيمة تقدير وفي. أخرى تقييم تقنية باستخدام مقدر أو مباشر بشكل ملحوظ السعر هذا كان إذا ماع النظر بصرف القياس، تاريخ

 تحدي�د عن�د الحس�بان ف�ي الخص�ائص تل�ك الس�وق ف�ي المش�اركون أخ�ذ ح�ال ف�ي االلتزام أو األصل خصائص الحسبان في البنك يأخذ التزام، أو
 ه��ذا عل��ى الم��الي الوض��ع كش��ف ف��ي اإلفص��اح أو/و القي��اس ألغ��راض العادل��ة القيم��ة تحدي��د وي��تم. القي��اس ت��اريخ ف��ي االلت��زام أو األص��ل س��عر

 الت�ي الت�أجير ومع�امالت ٢ المالي�ة الكش�وفات إلع�داد ال�دولي المعي�ار نطاق ضمن تقع التي السهم أساس على الدفع معامالت باستثناء األساس،
 ص�افي مث�ل عادل�ة، قيم�ة ليس�ت ولكنه�ا العادلة القيمة مع التشابه أوجه بعض لديها التي والقياسات ١٧ الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تقع

 .٣٦ الدولي المحاسبة معيار في المستخدمة القيمة أو ٢ الدولي المحاسبة معيار في تحقيقها الممكن القيمة

 الت�ي الدرج�ة أس�اس عل�ى ٣ أو ٢ أو ١ المس�توى في العادلة القيمة قياسات تصنيف تم ،المالية الكشوفات إعداد فألغراض ذلك، إلى وباإلضافة
ً  المجمل في العادلة القيمة قياس مدخالت أهمية تحديد وتم المتبعة العادلة القيمة قياس مدخالت فيها تكون  :يلي لما وفقا

 إليه�ا الوص�ول هيئ�ةلل يمك�ن الت�ي المتطابق�ة االلتزامات أو لألصول النشطة األسواق في) معدلة غير( معلنة أسعار هو ١ المدخالت مستوى. ١
 القياس؛ تاريخ في

 بش�كل س�واء االلت�زام، أو األص�ل بخص�وص تبعةمال ،١ المستوى في المشمولة المعلنة األسعار باستثناء مدخالت، هو ٢ المدخالت مستوى. ٢
 و مباشر؛ غير أو مباشر

 .االلتزام أو ألصلا بخصوص تبعةم غير مدخالت هي ٣ المدخالت مستوى. ٣

 

 مالي��ة أدوات أي�ة البن��ك ل�دى يك��ن ول�م. الس�ابقة أو الحالي��ة الس�نة خ��الل ٢ والمس�توى ١ المس�توى ذات المالي��ة األدوات ب�ين تح��ويالت توج�د ول�م
 خ�الل توج�د لم ذلك، على وعالوة. السابقة أو الحالية السنة نهاية في العادلة القيمة تسلسل من ٣ المستوى ضمن ومصنفة العادلة بالقيمة مرحلة
 للقيم�ة الهرم�ي التسلس�ل م�ن ٣ المس�توى ض�من ومص�نفة العادل�ة بالقيم�ة مرحلة مالية ألدوات مبيعات أو مشتريات أية السابقة أو الحالية السنة
 .العادلة

 .ذلك خالف ذكر تم حال في باستثناء) درهم' ٠٠٠( ألف ألقرب المالية الكشوفات في القيم جميع تقريب تم وقد

 المحاسبة أساس. ج

ً . المحاس�بي االس�تحقاق أس�اس عل�ى النقدي�ة الت�دفقات معلوم�ات باس�تثناء المالية، الكشوفات هذه إعداد تم  ي�تم المحاس�بي، االس�تحقاق لمب�دأ ووفق�ا
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 وإدراجه�ا المحاس�بية الس�جالت ف�ي تس�جيلها وي�تم) يعادل�ه ما أو نقدي مبلغ دفع أو استالم عند وليس( حدوثها عند واألحداث المعامالت تعريف
 .بها تتعلق التي للفترات المالية الكشوفات في

 القياس أساس. د

 .وجدت إن العادلة، بالقيمة المشتقات قياس باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ وفق المالية الكشوفات هذه إعداد تم

 المالية األصول. ه

 البن�وك م�ن والمس�تحقات الخ�ارج ف�ي وفروع�ه الرئيس�ي المق�ر م�ن والمس�تحقات النقدي�ة والمع�ادالت النق�د: التالي�ة المالي�ة األص�ول البنك لكتيم
 .األولي اإلقرار وقت في تحديده ويتم المالية األصول وغرض طبيعة على التصنيف ويعتمد. أخرى وأصول والسلف والقروض األخرى

 الس�عر ويمث�ل. المعني�ة الفت�رة خ�الل الفوائ�د إي�راد وتوزي�ع المالي�ة لألص�ول المس�تهلكة التكلف�ة لحس�اب طريق�ة السائد الفائدة سعر طريقة وتمثل
 فت�رة الض�رورة، عن�د أو، الم�الي، لألص�ل المتوق�ع العم�ر خ�الل المق�درة المس�تقبلية النقدي�ة لإلي�رادات الدقيق الخصم فيه يتم الذي السعر الفعلي
 .أقصر

 
 المعادل والنقد النقد

 وأرص��دة النق��د ويش��مل االس��تحواذ، ت��اريخ م��ن أق��ل أو أش��هر ثالث��ة خ��الل األولي��ة االس��تحقاقات ذات األرص��دة النقدي��ة، والمع��ادالت النق��د يش��كل
 .المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك مع المقيدة غير الجارية الحسابات

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات

 المس��تهلكة بالتكلف��ة بع��د فيم��ا قياس��ها إع��ادة وت��تم العادل��ة بالقيم��ة أول��ي بش��كل الخ��ارج ف��ي وفروع��ه الرئيس��ي المق��ر م��ن المس��تحقات تس��جيل ي��تم
 .وجد إن القيمة، انخفاض بدل ناقص السائد الفائدة سعر طريقة باستخدام

 األخرى البنوك من المستحقات

 س�عر طريق�ة باس�تخدام المس�تهلكة بالتكلف�ة بع�د فيم�ا قياس�ها إع�ادة وت�تم العادل�ة بالقيم�ة مب�دئي بش�كل األخ�رى البنوك من المستحقات تسجيل يتم
 .وجد إن القيمة، انخفاض بدل ناقص السائد الفائدة

 والسلف القروض

 المس�تهلكة بالتكلفة بعد فيما قياسها وإعادة العادلة بالقيمة مبدئي بشكل قياسها إعادة وتتم العادلة بالقيمة أولي بشكل والسلف القروض تسجيل يتم
 أو خص�م ألي الحس�بان ف�ي األخ�ذ م�ع المستهلكة التكلفة احتساب ويتم. شطبها تم مبالغ وأية القيمة انخفاض ومخصصات المؤجلة الفوائد ناقص
 وي�تم المش�ابهة واإلي�رادات الفوائ�د ف�ي اإله�الك إدراج وي�تم. الفعل�ي الفائ�دة س�عر م�ن يتج�زأ ال ج�زءاً  تش�كل التي والرسوم ستحواذاال عند قسط

 والخس�ائر األرب�اح كش�ف ف�ي والس�لف الق�روض على قيمة انخفاض خسائر بمثابة والسلف القروض قيمة انخفاض عن الناتجة الخسائر اعتماد
 .األخرى الشاملة واإليرادات

 المالية األصول قيمة انخفاض

 مجموع�ة أو مح�دد مالي أصل قيمة انخفاض إمكانية على موضوعي دليل يوجد كان إذا ما بتقييم المالي للمركز كشف كل تاريخ في البنك يقوم
 .مالية أصول

 المستهلكة بالتكلفة المرحلة األصول

 األص�ول تل�ك مقاب�ل مخص�ص حس�اب ف�ي إظهاره�ا وي�تم الش�امل اإلي�راد كش�ف ف�ي قيم�ة انخفاض خسائر أية تسجيل يتم دليل، وجود حالة في
 اإلي�راد كشف خالل من القيمة انخفاض خسارة انخفاض إظهار فيتم القيمة، انخفاض خسارة مبلغ بانخفاض الحق حدث يتسبب وعندما. المالية
 .الشامل

 دفع�ات ف�ي كبي�راً  ت�أخراً  أو تقص�يراً  أو ص�عوبة يواجه�ون مقترض�ين مجموع�ة أو المقت�رض أن عل�ى مؤشرات القيمة انخفاض دليل يشمل وقد
 ممك�ن انخف�اض وج�ود إل�ى الملحوظ�ة البيان�ات تش�ير وعن�دما أخ�رى مالي�ة هيكل�ة إلع�ادة أو لإلف�الس تعرضهم واحتمال الدين، أصل أو الفائدة
 انخف�اض تحدي�د في�تم. بالتقص�ير المرتبط�ة االقتصادية الظروف أو المتأخرات في التغيرات مثل المتوقعة، المستقبلية النقدية التدفقات في القياس
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ً  القيمة  :يلي لما وفقا

 المس�تقبلية النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة والقيم�ة المرحل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق ه�و القيمة انخفاض فإن المستهلكة، بالتكلفة المرحلة لألصول بالنسبة. ١
 أو ؛األصليّ  الفعلي الفائدة بسعر مخصومة المقدرة

ً  مسجل قيمة انخفاض أي ناقص العادلة والقيمة التكلفة بين الفرق هو القيمة انخفاض فإن العادلة، بالقيمة المرحلة لألصول بالنسبة. ٢  ف�ي س�ابقا
 أو ؛ةالشامل اتاإليراد

 المق�درة المس�تقبلية النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة والقيم�ة المرحل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق ه�و القيم�ة انخف�اض ف�إن بالتكلف�ة، المرحل�ة لألصول بالنسبة. ٣
 .مشابه مالي أصل لعوائد الحالي السوق بسعر مخصومة

 ث�م. مح�دد قيم�ة النخف�اض الهامة الفردية األصول جميع تقييم ويتم. والجماعي الخاص المستويين على القيمة انخفاض على الدليل البنك ويعتمد
 تكب�ده ت�م قيم�ة انخفاض أي بخصوص وذلك خاص بشكل قيمتها تنخفض لن أنه يتبين التي الفردية الهامة األصول لجميع جماعي تقييم تنفيذ يتم

 األص�ول تجمي�ع خ�الل م�ن القيم�ة انخف�اض بخص�وص فردي�ة أهمي�ة له�ا ليست التي لألصول جماعي تقييم إجراء ويتم. بعد تحديده يتم لم ولكن
 .المتماثلة المخاطر خصائص ذات المالية

ً  محس�وبة المخ�اطر المرجح�ة األص�ول م�ن ٪١٫٥ جم�اعي قيم�ة انخفاض على للحصول البنك ويستخدم  لدول�ة المرك�زي البن�ك لتوجيه�ات وفق�ا
 .المتحدة العربية اإلمارات

 
 عليها التفاوض المعاد القروض

 الس�داد ترتيب�ات تمدي�د ذلك يشمل وقد. إضافية ضمانات على الحصول من بدالً  القروض هيكلة إعادة إلى بالسعي ذلك، أمكن حيثما البنك، يقوم
ً  يظ�ل الق�رض، هيكل�ة إع�ادة وبمج�رد. للق�رض جديدة شروط على واالتفاق  الق�روض" ض�من عليه�ا التف�اوض المع�اد الق�روض فئ�ة ف�ي م�درجا
 بمراجع�ة مس�تمر بش�كل اإلدارة وتق�وم. الهيكلة إعادة تاريخ من أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة المعدلة بالشروط يرضالمُ  التقيد يتم حتى" والسلف
 لتقي��يم خاض��عة الق��روض وتظ��ل. المس��تقبلية ال��دفعات س��داد أرجحي��ة وم��ن المع��ايير، جمي��ع تحقي��ق م��ن للتأك��د عليه��ا التف��اوض المع��اد الق��روض
 .للقرض األولي الفعلي الفائدة سعر باستخدام محسوب جماعي، أو فردي قيمة انخفاض

 

 المالية األصول استبعاد 

 تحوي��ل عن��د أو األص��ل؛ م��ن النقدي��ة للت��دفقات التعاقدي��ة الحق��وق ص��الحية انته��اء عن��د فق��ط المالي��ة األص��ول اس��تبعاد عملي��ات بتنفي��ذ البن��ك يق��وم
 مزاي�او مخ�اطر بجمي�ع باالحتف�اظ أو بتحوي�ل البن�ك قي�ام ع�دم ح�ال وف�ي. آخ�ر كي�ان إل�ى األص�ل ملكي�ة مزاي�او مخاطر وجميع المالية األصول
. دفع�ه علي�ه يتوجب قد الذي للمبلغ به المتعلق وااللتزام األصل في المحتجزة بالفائدة البنك فيقر المحول، األصل على بالسيطرة واستمر الملكية
ً  ويق�ر الم�الي األص�ل ب�إقرار البن�ك فيس�تمر مح�ول، م�الي أص�ل ملكي�ة مزاي�او مخ�اطر بجميع البنك احتفاظ حال وفي  بض�مان االقت�راض أيض�ا
 .المستلمة للعائدات عيني

 اإلي�راد ف�ي والمس�تحق المس�تلم المقاب�ل وإجم�الي لألص�ل الدفتري�ة القيم�ة ب�ين الف�رق تس�جيل ي�تم المس�تهلكة، بالتكلف�ة م�الي أص�ل استبعاد وعند
 .الشامل

 والمعدات والتجهيزات الممتلكات  -و

ً  ،التاريخية بالتكلفة ،األخرى والمعدات والتجهيزات الممتلكات جميع إدراج ويتم. لإلهالك األراضي تخضع ال  المت�راكم اإلهالك منها مطروحا
 .وجدت إن المتراكمة، القيمة انخفاض وخسائر

 المحتم��ل م��ن يك��ون عن��دما فق��ط الض��رورة، حس��ب منفص��ل، كأص��ل تس��جيلها ي��تم أو لألص��ل الدفتري��ة القيم��ة ف��ي الالحق��ة التك��اليف إدراج وي��تم
 للج��زء الدفتري��ة القيم��ة اس��تبعاد وي��تم. موث��وق بش��كل البن��د تكلف��ة قي��اس وإمكاني��ة بالبن��د مرتبط��ة مس��تقبلية اقتص��ادية مزاي��ا عل��ى البن��ك حص��ول
 ي�تم الت�ي المالي�ة الفت�رة خ�الل األخ�رى الشاملة و والخسائر األرباح كشف في األخرى والصيانة اإلصالح عمليات جميع إدراج ويتم. المستبدل
 .فيها تكبدها

ً  الثابت القسط طريقة باستخدام وذلك اإلنتاجي، عمرها طوال المتبقية قيمها ناقص األصول تكلفة لشطب اإلهالك تسجيل ويتم  :يلي لما وفقا

 واتسن ٥ المباني
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 سنوات ٧ المستأجرة الملكيات تحسينات
 سنوات ٣  والمعدات األثاث
 سنوات ٣ اراتيالس

 أس�اس على المعتمد التقدير في تغييرات أية تأثير مع سنة، كل نهاية في اإلهالك وطريقة المتبقية والقيم المقدرة اإلنتاجية األعمار مراجعة وتتم
 .مستقبلي

 لألص�ل الدفتري�ة والقيم�ة البي�ع عوائ�د ب�ين الف�رق بمثابة ومعدات وتجهيزات ملكية بند استرداد أو بيع عند الناتجة الخسارة أو الربح تحديد ويتم
 .الخسارة أو الربح في تسجيله ويتم

 المالية غير األصول قيمة انخفاض -ز

ً  فحص��ها وي��تم لإله��الك إنت��اجي عم��ر له��ا ل��يس الت��ي األص��ول تخض��ع ال  الخاض��عة األص��ول مراجع��ة وت��تم. القيم��ة انخف��اض بخص��وص س��نويا
 وي�تم. لالس�ترداد قابل�ة تك�ون ال ق�د الدفتري�ة القيم�ة أن إل�ى تش�ير الظروف في تغيرات أو أحداث وقوع عند القيمة انخفاض بخصوص لإلهالك
 ه�و لالس�ترداد القاب�ل والمبل�غ. ب�ه الخ�اص لالس�ترداد القاب�ل المبل�غ لألصل الدفترية القيمة به تتجاوز الذي للمبلغ القيمة انخفاض خسارة تسجيل
ً   لألصل العادلة القيمة بين من األعلى  ف�ي األصول تجميع يتم القيمة، انخفاض تقييم وألغراض. االستعمالية والقيمة البيع تكاليف منها مطروحا
ً  المالي�ة، غي�ر األص�ول مراجع�ة وت�تم). للنق�د المنتج�ة الوحدات( منفصل بشكل للتحديد قابلة نقدية تدفقات فيها توجد التي المستويات أدنى  خالف�ا

 .تقرير كل تاريخ في القيمة النخفاض المحتمل العكس بخصوص وذلك قيمة النخفاض تعرضت التي التجارية، للسمعة

 

 البنك عن الصادرة الحصص سنداتو المالية االلتزامات  -ح

 ملكية حقوق أو كديون التصنيف

ً  ملكية حقوق باعتبارها أو مالية التزامات ماإ باعتبارها الملكية وحقوق الديون سندات تصنيف يتم  .التعاقدية االتفاقيات لمضمون وفقا

 الملكية حقوق سندات

 وي�تم. التزامات�ه جمي�ع خص�م بع�د كي�ان أص�ول ف�ي متبقي�ة فائ�دة وج�ود يثب�ت الرئيس�ي المق�ر م�ن مح�ول م�ال رأس الملكي�ة حق�وق س�ندات تمثل
 .المباشرة اإلصدار تكاليف خصم بعد المستلمة العوائد في البنك قبل من الصادرة الملكية حقوق سندات تسجيل

 المالية االلتزامات 

 المالي�ة وااللتزامات ، ،الخارج في وفروعه الرئيسي المقر ومستحقات ،العمالء وإيداعات ،األخرى البنوك مستحقات :المالية االلتزامات تشمل
 .األخرى

 األخرى البنوك مستحقات

 الفائ�دة س�عر طريق�ة باس�تخدام المس�تهلكة بالتكلف�ة بع�د فيم�ا تقييمه�ا إع�ادة وت�تم العادل�ة بالقيم�ة أولي بشكل األخرى البنوك مستحقات تسجيل يتم
 . السائد

 العمالء إيداعات

ً  العادل�ة بالقيم�ة مب�دئي بشكل العمالء إيداعات تسجيل يتم ً  قياس�ها إع�ادة وت�تم المع�امالت تك�اليف منه�ا مطروح�ا  وي�تم المس�تهلكة، بالتكلف�ة الحق�ا
 .التسوية عند قسط أو خصم ألي الحسبان في األخذ مع المستهلكة التكلفة حساب

 الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات

 باس�تخدام المستهلكة بالتكلفة بعد فيما قياسها إعادة وتتم ،العادلة بالقيمة ،مبدئي بشكل ،الخارج في وفروعه الرئيسي المقر مستحقات تسجيل يتم
 .السائد الفائدة سعر طريقة

 المالية االلتزامات استبعاد

 اس�تبدال ح�ال وف�ي. انتهاؤه�ا أو إلغاؤه�ا أو البن�ك التزام�اتب الوف�اء ي�تم عن�دما وفق�ط عن�دما المالية االلتزامات استبعاد عمليات بتنفيذ البنك يقوم
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 ه�ذا معامل�ة فت�تم كبي�ر، بش�كل الحالي�ة االلتزام�ات شروط تعديل تم أو جوهري بشكل مختلفة بشروط المقرض نفس من بآخر حالي مالي التزام
 اإلي�راد كش�ف ف�ي المعني�ة الدفتري�ة الق�يم ف�ي الف�رق تس�جيل وي�تم الجدي�د، لاللت�زام وإق�رار األص�لي لاللتزام استبعاد بمثابة التعديل أو االستبدال
 .الشامل

 نقدي�ة غي�ر أص�ول أي�ة ذل�ك ف�ي بم�ا ال�دفع، والمتوج�ب الم�دفوع والمقاب�ل المس�تبعدة المالي�ة لاللتزام�ات الدفتري�ة القيم�ة ب�ين الف�رق تس�جيل ويتم
 .الشامل اإليراد كشف في ،مفترضة يةمال التزامات أو محولة

 الموظفين خدمة نهاية تعويضات مخصصات -ط

 )الجنسية وثائق على الحاصلين( م.ع.إ مواطني من موظفيه بخصوص )١

 والتأمين��ات للمعاش�ات ١٩٩٩ لع�ام) ٧( رق�م االتح��ادي الق�انون بحس�ب االجتماعي�ة والتأمين��ات للمعاش�ات العام�ة الهيئ�ة إل��ى اش�تراكات دف�ع ي�تم
 .استحقاقها عند دفعها يتم التي االشتراكات، هذه على البنك التزامات وتقتصر. االجتماعية

 

 

 )الجنسية وثائق على الحاصلين غير اإلماراتيين الموظفين ذلك في بما( ينوافدال الموظفين بخصوص )٢
 الموظ�ف خدم�ة فت�رة ط�ولو النه�ائي الرات�بعلى المكاف�آت ه�ذه اس�تحقاق ويعتمد. ينوافدال لموظفيه الخدمة نهاية مكافآت البنك يقدم
 ه��ذه تق��در. م.ع.إ ف��ي االتح��ادي العم��ل ق��انون أحك��ام بحس��ب ،آخ��راً  يح��دث أيهم��ا ،٢٠١٥ ين��اير ٠١ أو بالعم��ل االلتح��اق ت��اريخ م��ن

 مكاف�آت بتس�وية البن�ك يق�وم. التوظي�ف فت�رة ط�وال عل�ى وتت�راكم العم�ل م�دة وط�ول المتوق�ع النه�ائي الرات�ب بناءعلى االستحقاقات
 وتطبي�ق الق�ائم االدخ�ار ص�ندوق نظ�ام تطبي�ق ث�م ذل�ك بعد إيقافها يتم حيث٢٠١٤ ديسمبر ٣١ حتى ينوافدال للموظفين الخدمة نهاية
 المتعلق��ة األحك��ام إرف��اق ت��م ٢٠١٥ ين��اير ٠١ م��ن اعتب��ارا م.ع.إ ف��ي االتح��ادي العم��ل لق��انون وفق��ا المخصص��ات متطلب��ات أس��اس

 إل��ى والس��فر اإلج��ازة قيم��ة ص��رف ف��ي الم��وظفين اس��تحقاقات حس��اب ي��تم. ج��اري غي��ر الت��زام باعتباره��ا الخدم��ة نهاي��ة باس�تحقاقات
 .البنك قبل من دفعها يتم وعندما هي كما بلدانهم

 المشروطة وااللتزامات المخصصات ي

 ت�دفق إل�ى الحاج�ة واحتم�ال ،س�ابق لح�دث نتيج�ة ض�مني أو ق�انوني الت�زام البن�ك عل�ى يك�ون عن�دما ،الم�الي الوض�ع ف�ي المخص�ص تسجيل يتم
 .االلتزام لمبلغ موثوق بتقدير القيام وإمكانية االلتزام، لتسوية اقتصادية لمزايا خارجي

 االعتب��ار ف��ي األخ��ذ م��ع التقري��ر، فت��رة نهاي��ة ف��ي الح��الي االلت��زام لتس��وية المطل��وب للمقاب��ل تق��دير أفض��ل ،كمخص��ص المس��جل المبل��غ ويش��كل
 القيم�ة تش�كل الح�الي، االلت�زام لتس�وية المق�درة النقدي�ة الت�دفقات باس�تخدام مخص�ص بقي�اس القيام وعند. بااللتزام المرتبطان والاليقين للمخاطر
 ).كبيراً  للنقود الزمنية القيمة تأثير كان حال في( النقدية التدفقات لهذه الحالية القيمة هي له الدفترية

 ف�ي كأص�ل تحص�يله، المس�تحق تس�جيل في�تم ،ثالث طرف من مخصص لتسوية المطلوبة االقتصادية المزايا كافة أو بعض استرداد توقع وعند 
ً  المؤكد من كان حال  .موثوق بشكل المستحق مبلغ قياس وإمكانية المعنيّ  المبلغ استالم سيتم أنه فعليا

 خ�الل م�ن فق�ط وقوعه�ا تأكي�د ي�تم الت�ي الس�ابقة األح�داث عن تنشأ ،محتملة التزامات معينة، ضمانات تشمل التي المشروطة، االلتزامات تمثل 
 حالي�ة التزام�ات ه�ي أو ،البن�ك ل�تحكم كل�ي بش�كلٍ  تخض�ع ال والتي ،المؤكدة غير المستقبلية األحداث من أكثر أو واحد حدوث، عدم أو حدوث،
 غي�ر م�ن ألن�ه أو ،اقتص�ادية مزاي�ال خ�ارجي ت�دفق إل�ى التس�وية احتي�اج المحتم�ل م�ن ل�يس ألن�ه تس�جيلها ي�تم ل�م ولك�ن س�ابقة أح�داث عن ناجمة
 مالحظ�ات ف�ي عنه�ا اإلفص�اح يتم بل ،المالية الكشوفات في المشروطة االلتزامات تسجيل يتم وال. موثوق بشكل االلتزامات مبلغ قياس الممكن

 .بعيدة كانت حال في باستثناء المالية، الكشوفات

 الضرائب -ك
ً  الضرائب سداد يتم  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاملة األجنبية البنوك فروع ضرائب بتحديد الخاصة المحلية للوائح وفقا

 بشكل تسجيلها تم ببنود الضرائب هذه فيه تتعلق الذي الحد إلى إال الشامل اإليراد في تسجيلها ويتم والمؤجلة الحالية الضرائب على السنوية الضرائب وتشتمل
 .آخر شامل دخل في أو الملكية حقوق في مباشر
 الضريبة على تعديالت وأية ،السنوية الخسارة أو للضريبة، الخاضع اإليراد على التحصيل مستحقة أو الدفع المتوجبة المتوقعة الضريبة الحالية الضريبة وتشكل
 .التقرير تقديم تاريخ في المطبق الضريبة سعر باستخدام قياسها ويتم. السابقة السنوات عن التحصيل مستحقة أو الدفع المتوجبة

 .التقرير تقديم تاريخ في المؤقتة الفروقات جميع على االلتزام طريقة باستخدام المؤجلة اإليراد ضريبة تحديد ويتم
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 التي أو فيها األصل تسييل يتوقع التي الفترة على تطبق أن يتوقع التي الضريبة األسعار أساس على ،المؤجلة اإليراد ضريبية والتزامات أصول قياس يتمو
ً  فيها، االلتزام تسوية يتوقع  .التقرير تاريخ في فرضها تم التي للقوانين وفقا
 وجود المحتمل من هفي يعود ال الذي الحد إلى تخفيضها ويتم تقرير كل تقديم تاريخ في وجدت، إن المؤجلة، اإليراد ضريبة ألصول الدفترية القيمة مراجعة وتتم

 .المؤجلة اإليراد ضريبة أصل من جزء أو جميع باستخدام للسماح تكفي للضرائب خاضعة أرباح

 القانوني االحتياطي -ل

 ه�ذا اس�تيعاب لغاي�ة خ�اص احتي�اطي إلى الربح، صافي من ٪١٠ نسبة تحويل على ١٩٨٠ لسنة ١٠ رقم االتحادي القانون من ٨٢ المادة تنص
 .للتوزيع قابل غير االحتياطي وهذا. المال رأس من ٪٥٠ لنسبة االحتياطي

 اتاإليراد تسجيل -م

 خ�الل المس�تقبلية النقدي�ة اإلي�رادات أو ال�دفعات خص�م هس�أسا على يتم الذي السعر وهو الفعلي، الفائدة بسعر الفوائد ونفقات إيرادات تسجيل يتم
 حس�اب وي�تم. المالي�ة االلتزام�ات أو المالي�ة لألص�ول الدفتري�ة القيم�ة ص�افي إل�ى الض�رورة، عن�د أقص�ر، لفت�رة أو المالي�ة ل�ألداة المتوقع العمر
 أي�ة ويش�مل المالي�ة ل�ألداة التعاقدي�ة الش�روط جمي�ع االعتب�ار، ف�ي الحس�اب يأخ�ذ حي�ث. للع�ام الش�امل اإلي�راد ض�من الن�اتجين الخسارة أو الربح
. المس�تقبلية االئتماني�ة الخس�ائر ليس ولكن الفعلي، الفائدة سعر من يتجزأ ال جزءاً  وتشكل األداة عن ٍمباشر بشكلٍ  تنجم متزايدة تكاليف أو رسوم

 القيم�ة حس�اب وي�تم. التحص�يالت أو لل�دفعات تقديرات�ه بتع�ديل البن�ك قي�ام ح�ال ف�ي الم�الي االلت�زام أو الم�الي لألص�ل الدفترية القيمة تعديل ويتم
 .فوائد نفقة أو إيراد بمثابة الدفترية القيمة في التغير تسجيل ويتم األصلي الفعلي الفائدة سعر أساس على المعدلة الدفترية

 الفائ�دة دخ�ل يظ�ل قيم�ة، انخف�اض خس�ارة بس�بب المش�ابهة المالي�ة األص�ول م�ن مجموع�ة أو الم�الي لألصل المسجلة القيمة تخفيض يتم إن وما
 إق�رار يتوق�ف دي�ن، أص�ل أو فائ�دة تحص�يل ف�ي الش�ك وعن�د. الجدي�دة الدفتري�ة القيم�ة عل�ى المطب�ق األولي الفعلي الفائدة سعر باستخدام مسجالً 
ً  مباشر بشكل أخرى دخل مستحقات أية تعليق ويتم اإليراد  .المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي البنك للوائح وفقا

 .تكبدها أو اكتسابها عند األخرى الرسوم ونفقات إيرادات إقرار وبتم

 األجنبية بالعمالت التعامالت -ن

 التش�غيلية العمل�ة( بموجبه�ا البن�ك يعم�ل الت�ي الرئيسية االقتصادية التعامالت في المستخدمة بالعملة بالبنك الخاصة المالية الكشوفات عرض يتم
 وعمل�ة للبن�ك الوظيفي�ة العمل�ة وه�ي اإلم�اراتي، بال�درهم للبن�ك المالي الوضعو النتائج عن التعبير يتم المالية، الكشوفات إعداد ولغرض). للبنك

 .المالية الكشوفات هذه عرض

 .تنفيذها عند السائدة باألسعار اإلماراتي الدرهم إلى األجنبية بالعمالت التعامالت تحويل يتم. ١

 . المالي مركزال تقرير  تاريخ في السائد الصرف بسعر اإلماراتي الدرهم إلى النقدية األجنبية العمالت أرصدة تحويل يتم. ٢

 .للعام األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح كشف في الناتجة الخسارة أو الربح إدراج يتم. ٣

 القيم�ة تحدي�د ت�اريخ ف�ي الس�ائدة باألس�عار ،األجنبي�ة ب�العمالت وقياس�ها العادل�ة بالقيم�ة تقييمه�ا ي�تم الت�ي النقدي�ة غي�ر البنود تحويل إعادة تتم. ٤
 .العادلة

 .أجنبية بعملة التاريخية التكلفة أساس على هاقياس يتم التي النقدية غير البنود تحويل إعادة تتم ال. ٥

 اإليجار -ش

ً  اعتب�ار ي�تم  عل��ى الترتي�ب به��ذا الوف�اء يعتم�د وه��ل ،المباش�رة ت��اريخ ف�ي الترتي�ب طبيع��ة عل�ى بُن�اءً  إيج��ار، عل�ى، اش��تماله اعتب�ار أو م�ا، ترتيب��ا
ً  الترتيب ينقل هل أو محددة، أصول أو محدد أصل استخدام ً  حقا  .أصل باستخدام متعلقا

 مستأجر بمثابة بنكال
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 ةالتشغيلي اإليجار عقود

 وي�تم. تش�غيلي إيج�ار عق�ود بمثاب�ة الملكي�ة وعوائ�د مخ�اطر م�ن كبي�ر بج�زء الم�ؤجر أو آخر طرف فيها يحتفظ يتم التي اإليجارات تصنيف يتم
 كش�ف ف�ي) الم�ؤجر م�ن واردة ح�وافز أي�ة ب�دون( تش�غيلية إيج�ار عقود بموجب المسددة مقدماً، المدفوعة الدفعات ذلك في بما الدفعات، تسجيل
 .اإليجار فترة طوال الثابت القسط أساس على الشامل اإليراد

 :المالية الضمانات -ع

 بش�كل ،المالي�ة الض�مانات تس�جيل وي�تم. والض�مانات ائتم�ان خطاب�ات عل�ى تش�تمل مالي�ة ض�مانات بتق�ديم البنك يقوم العادية، األعمال سياق في
 قي�اس ي�تم المب�دئي، التس�جيل وبع�د". األخ�رى االلتزام�ات" ف�ي) اإلص�دار عند المستلم القسط ووه( العادلة بالقيمة المالية الكشوفات في ،مبدئي

 ع��ن ناجم��ة مالي��ة التزام��ات ب��أي للوف��اء الض��رورية للنفق��ات تق��دير وأفض��ل المس��تهلك للقس��ط قيم��ة ب��أعلى ض��مان ك��ل بموج��ب البن��ك مس��ؤولية
 .الضمان

 القس��ط تس��جيل وي��تم. قيم��ة انخف��اض خس��ارة باعتباره��ا الش��امل اإلي��راد ف��ي المالي��ة بالض��مانات المتعلق��ة االلتزام��ات ف��ي زي��ادة أي��ة تس��جيل وي��تم
 .الضمان فترة طوال الثابت القسط أساس على" والعموالت الرسوم إيرادات صافي" في الشامل اإليراد في المستلم

 :العميل موافقة -ف

 م�الي التزامك� تس�جيلها ي�تم حي�ث والقي�اس، التس�جيل: المالي�ة األدوات - ٣٩ رق�م ال�دولي المحاسبة معيار نطاق ضمن العميل موافقات إدراج تم
 المتعلق�ة االلتزام�ات احتس�اب ت�م ذل�ك، عل�ى وبن�اءً . م�الي أص�لك العمي�ل م�ن تع�ويض عل�ى الحصولب تعاقدي حق مع المالي الوضع كشف في

 .مالية والتزامات مالية أصول بمثابة بالموافقات،

 المشتقات -ص

 وي�تم. الص�رف أس�عار ف�ي لتقلب�اتا مخ�اطر إلدارة نفسه عن وباألصالة العمالء عن بالنيابة آجلة أجنبية عمالت صرف عقود بإبرام البنك يقوم
 إدراج وت�م ،أخ�رى أص�ول بن�د ف�ي) المحقق�ة غي�ر األرب�اح( الموجب�ة العادل�ة القيم�ة ذات المشتقات إدراج تم وقد. العادلة بالقيمة المشتقات قياس

 .المالي مركزال تقرير في أخرى التزامات بند في) محققة غير خسائر( السلبية العادلة القيمة ذات المشتقات

 القيم�ة ف�ي التغي�ر ع�ن تنجم خسائر أو أرباح أية تسجيل مباشر بشكل فيتم التحوط، لمحاسبة مؤهلة غير بها التعامل تم التي المشتقات أن وحيث
 .للعام الشامل اإليراد في للمشتقات العادلة

 التسوية وتاريخ التجارية المحاسبة -ق

 األص�ل تس�ليم في�ه ت�م ال�ذي الت�اريخ أي التس�وية، ت�اريخ ف�ي" الع�ادي باألسلوب" تتم التي  المالية األصول ومبيعات مشتريات جميع تسجيل يتم
 ض��من األص��ول تس��ليم تتطل��ب المالي��ة لألص��ول مبيع��ات أو مش��تريات ه��ي الع��ادي، باألس��لوب المبيع��ات أو المش��تريات وتمث��ل. اآلخ��ر للط��رف
 .السوق في السائدة األعراف أو اللوائح خالل من عام بشكل المحدد الزمني اإلطار

 االئتمانية األصول -ر

 ه�ذه ف�ي إدراجه�ا ي�تم ل�م ذل�ك عل�ى وبن�اءً  ،للبن�ك تابع�ة أص�ول بمثاب�ة ،ائتماني�ة بص�فة أو ،مانةاأل سبيل على بها المحتفظ األصول معاملة تتم ال
 .المالية الكشوفات

 التسوية -ش

 بتس�وية مل�زم ق�انوني ح�ق وج�ود عن�د الم�الي الوض�ع تقري�ر ف�ي الم�ذكور المبل�غ وص�افي ،فق�ط المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة األصول تسوية تتم
 تفاقي�اتال الدائم�ة الحال�ة وه�ذه. مت�زامن بش�كلٍ  االلت�زام وتس�وية األص�ل تس�ييل أو صاف أساس على التسوية إما البنك وينوي ،المسجلة المبالغ

 .المالي مركزال تقرير في إجمالي بشكل المعنية وااللتزامات األصول إدراج ويتم ،الرئيسية المعاوضة

  العادلة القيمة قياس -ت

 الت�زام لتحوي�ل يس�دده س�وف أو األص�ول أح�د ببي�ع علي�ه سيحصل الذي السوق بسعر به الخاصة المالية وااللتزامات األصول بقياس البنك يقوم
 أو لألص�ول سوق أفضل في وجوده عدم حال في أو الرئيسية، السوق في ،القياس تاريخ في ،السوق في مشاركين بين منظمة معاملة خضم في

 .المالية وااللتزامات لألصول النشاط ومستوى الحجم حيث من األكبر السوق بأنه الرئيسي السوق البنك ويعتبر. االلتزامات

 خ�الل م�ن اقتص�ادية مزاي�ا إنشاء على السوق في المشاركين قدرة االعتبار في يأخذ بسعر ،به الخاصة المالية غير األصول بقياس البنك ويقوم

٢٢ 
 

 .لها استخدام وأفضل بأقصى األصول استخدام

 ف�ي مش�اركين ب�ين منظم�ة معامل�ة ف�ي ،الت�زام لتحوي�ل س�داده أو ،األص�ول أح�د بي�ع مقاب�ل علي�ه الحص�ول ي�تم ال�ذي لسعرا ،العادلة القيمة تعني
 ظ�ل ف�ي القي�اس بتاريخ ،التاريخ ذلك في البنك به يعمل الذي فائدة األكثر السوق يف غيابه، في أو ،الرئيسي السوق في القياس تاريخ في السوق
ً  السعر هذا كان إذا عما النظر بصرف الحالية السوق ظروف  العادل�ة القيم�ة وتعك�س. أخ�رى تق�دير بأس�اليب تق�ديره تم أو مباشر بشكل ملحوظا
 .االلتزام بهذا الوفاء عدم مخاطر التزام

ً  السوق اعتبار ويتم األداة، لهذه نشط سوق في المعلن السعر باستخدام ألداة العادلة القيمة بقياس البنك يقوم ،اللزوم وعند  كان�ت ح�ال ف�ي ،نش�طا
 .مستمر بشكل تسعير معلومات يكفي حجمبو كاٍف، بتكرارٍ  االلتزام، أو باألصل المتعلقة تعامالتال

 ،والمالحظ�ة للرص�د القابل�ة المعنية المدخالت استخدام كفاءة تزيد تقييم تقنيات باستخدام البنك يقوم نشط، سوق في معلن سعر وجود عدم وعند
 ف�ي المش�اركون يق�وم ق�د الت�ي العوام�ل جمي�ع المختار، التقدير أسلوب ويشتمل. والمالحظة للرصد القابلة غير المدخالت استخدام من وتخفض
 .المعامالت أحد تسعير حال االعتبار في بأخذها السوق

 وف�ي. المس�تلم أو المس�دد للمقاب�ل العادل�ة القيم�ة أي األول�ي، اإلق�رار عن�د مالي�ة ألداة العادل�ة القيم�ةب خ�اص أثبات أفضل ،المعاملة سعر ويشكل
 س�وق ف�ي معل�ن س�عر خ�الل م�ن العادل�ة القيم�ة إثب�ات ي�تم ول�م المعاملة، سعر عن تختلف ،األولي اإلقرار عند العادلة القيمة أن البنك قرر حال
 أول�ي بش�كل األداة قياس فيتم مراقبتها، يمكن أسواق من بيانات فقط ستخدمي تقدير أسلوب على االعتماد يتم لم كما ،مماثل التزام أو ألصل نشط

 ف�ي الف�رق تس�جيل ي�تم الح�ق، وق�ت وف�ي. المعامل�ة وس�عر ،األول�ي اإلق�رار عن�د العادل�ة القيم�ة ب�ين الف�رق لتأجي�ل تع�ديلها ويتم العادلة، بالقيمة
 قاب�ل سوق بيانات بواسطة كامل بشكلٍ  التقدير إثبات وقت يتجاوز ال بما ولكن ،األداة استخدام فترة خالل مالئم أساس على الخسائر أو األرباح
 .المعاملة إقفال وقت أو ،للمراقبة

 ارتف�اع المتوق�ع والبن�ود ،األص�ول بقياس البنك فيقوم ،أدنى بيع سعر أو مزايدة، سعر العادلة، بالقيمة قياسهما تم التزام أو ألصل كان حال وفي
 .المقبول األدنى البيع سعر إلى استناداً  ،أسعارها انخفاض المتوقع والبنود االلتزامات وقياس .المزايدة سعر إلى استناداً  ،أسعارها

 عل�ى ،البن�ك قب�ل م�ن إدارته�ا ت�تم والت�ي ،االئتم�ان ومخ�اطر الس�وق لمخ�اطر المعرض�ة المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة األصول محافظ قياس ويتم
 ارتف��اع المتوق��ع البن��ود بي��ع مقاب��ل اس��تالمه س��يتم ال��ذي الس��عر أس��اس عل��ى االئتم��ان، مخ��اطر أو الس��وق لمخ��اطر إم��ا الص��افي التع��رض أس��اس

 تل�ك مس�توى عل�ى ت�تم والت�ي الم�ذكورة، التع�ديالت تخص�يص وي�تم. معين�ة لمخ�اطر) أس�عاره انخف�اض متوق�ع بن�د لتحويل المسدد أو( أسعارها
 .المحفظة في الموجودة الفردية باألدوات المرتبطة المخاطرة تعديل أساس على ،الفردية وااللتزامات ألصولا على المحافظ،

 تغي��ر أو ح��دوث ت��اريخ م��ن اعتب��اراً  العادل��ة القيم��ة تسلس��ل لمس��تويات الص��ادرة والتح��ويالت ال��واردة التح��ويالت تس��جيل سياس��ة البن��ك ويتب��ع
 .التحويل سببت التي الظروف

 المستردة الضمانات. ث

 تاريخ في العادلة بالقيمة" األخرى األصول" عنوان تحت المالي الوضع كشف في العمالء ديون تسوية مقابل المستردة الضمانات إعالن تم
 .القيمة في االنخفاض مخصص خصم بعد الحيازة

 ً  خالل الديون تسوية مقابل حيازتها تمت عقارات أرض بأية البنك يتصرف أن يجب المتحدة، العربية لإلمارات المركزي البنك لتعليمات وفقا
 .األصول حيازة تاريخ من سنوات ثالث تتجاوز ال مدة

 :التقديرات من تأكدال بعدم الخاصة ساسيةاأل والمصادر الجوهرية، األهمية ذات المحاسبية األحكام -٥

ً  المالي�ة الكش�وفات إعداد يتطلب  المص�ادر إل�ى واالس�تناد وافتراض�ات، حك�ام،أل اإلدارة إص�دار ،المالي�ة الكش�وفات إلع�داد الدولي�ة للمع�ايير وفق�ا
 ف�ي ض�خمة بتع�ديالت ت�رتبط جس�يمة مخ�اطرة يش�كل م�ا وه�و مح�دد، ت�اريخ ف�ي الم�الي بالوضع المتعلقة ،اليقين بعدم الخاصة للتقديرات األخرى
ً  التالي، المالي العام خالل والنفقات والدخل وااللتزامات لألصول الدفترية القيمة  :أدناه للموضح وفقا

 أنه�ا يُعتق�د الت�ي المس�تقبلية األح�داث توقع�ات ذل�ك في بما أخرى، وعوامل السابقة الخبرة إلى استناداً  مستمر، بشكلٍ  واألحكام التقديرات تقييم ويتم
ً  منطقية  .للظروف وفقا

 

 الهامة المحاسبية األحكام   أ
ً  تتطل�ب نق�اط بوجود يعتقدون حيث للبنك، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خضم في ُحكمها اإلدارة أصدرت  بش�ؤون متعلق�ة أحكام�ا
 .المالية الكشوفات على كبير بشكلٍ  وتؤثر ،وجوهرية األهمية شديدة

٢٣ 
 

  المخصومة المستحقة الفواتير من اإليرادات تحقق  ١-أ
ً  اإلدارة أصدَرت  و تمويله�ا، الُمع�اد الف�واتير عل�ى الفائ�دة دخل اكتساب أساسه على تم الذي ،الفعلي الفائدة معدل يلي بما متعلقة أحكاما

 نزع�اتال وإل�ى عندئ�ٍذ، الس�ائدة السوق نزعات إلى استناداً  الفعلي الفائدة معدل تحديد تم وقد. السداد مستحقة المدينة الذمم يرفوات خصم
 وعلي�ه،. عندئ�ذٍ  الس�ائدة والسياس�ية االقتص�ادية والبيئ�ة البنكي�ة، الفائ�دة مع�دل عل�ى التف�اُوض وإمكاني�ة ، البنكية الفائدة معدالتل السابقة
 الكش��وفات ه��ذه ف�ي عندئ��ذٍ  المحس��وب الفائ�دة ه��ذه دخ��ل تحص�يل أو/و الفائ��دة فت��رة أو ،الفعل�ي الفائ��دة مع��دل ف�ي تغيي��ر أي ي��ؤثر س�وف
ً  تحقق الذي الفترة أداء على ،المالية  . خاللها فعليا

 
 :التقديرات من التأكد بعدم الخاصة رئيسيةال المصادرب   

ً  قلما، تقديرات وهي. المستقبل بخصوص وافتراضات تقديرات بإعداد البنك يقوم  أن إال. المعني�ة الفعلي�ة النت�ائج تس�اوي للتعريف، ووفقا
 الدفتري��ة القيم��ة ف��ي جوهري��ة تع��ديالت إل��ى تُ��ؤدي التالي��ة، واالفتراض��ات بالتق��ديرات مرتبط��ة جس��يمة مخ��اطر هن��اك أن تعتق��د اإلدارة

 .التالي المالي العام خالل وااللتزامات لألصول

 :النشاط استمرار مبدأ )١(

ً  االستمرار في البنك إمكانية بخصوص تقديره البنك أصدر  م�ن تمكن�ه الت�ي المص�ادر البن�ك لدى أن عتقدويُ  النشاط، استمرار لمبدأ وفقا
 ق�درة ف�ي للش�ك ت�ؤدي قد ،جسيمة يقين عدم حاالت ةأي بوجود اإلدارة تعتقد ال ذلك، إلى وباإلضافة. الحقة لفترة النشاط في االستمرار

ً  االستمرار على البنك وفق�اً لمب�دأ اس�تمرار النش�اط. يرج�ى أيض�اً  الكش�وفات المالي�ة إع�داد يس�تمر وعلي�ه، النش�اط، اس�تمرار لمب�دأ وفقا
 ).٣٠االطالع على المالحظة رقم (

 

 :المقدمة الدفعاتو القروض قيمة انخفاض )٢(
). ه(٤ رق�م المالحظ�ة ف�ي ،المقدم�ة ال�دفعاتو الق�روض قيم�ة انخف�اض مخصصات مع البنك يتبعها التي المحاسبية السياسة إيضاح تم

 عل�ى معين�ة نس�بة ف�رض أس�اس عل�ى أو المخص�ومة، الالحق�ة التقديري�ة النقدي�ة التدفقات أساس على القيمة، انخفاض حساب يتم حيث
ً  المصنف غير العاِمل القرض ً  األص�ول حس�ب المحس�وبة التقصير ألشكال التاريخي والنموذج السوق لنزعة وفقا  الت�ي للظ�روف وفق�ا

 . البنك بها يمر
 ناجم�ة خس�ارة" باعتباره�ا الش�املة، اإلي�رادات عل�ى مص�روفات ف�رض أس�اس عل�ى ،ب�القرض الخاص�ة الخسارة مخصص فتح ويتم
. ويزي�د وي��نقص ب�القرض الخاص�ة الخس�ارة مخص��ص ش�كل ف�ي به�ا االحتف�اظ ي�تم" المقدم��ة ال�دفعاتو الق�روض قيم�ة انخف�اض ع�ن

ً  الق��روض، قيم��ة بانخف��اض الخاص��ة المق��اييس لتغي��رمخص��ص الخس��ارة الخاص��ة ب��القرض، وفق��اً   وال��نقص الزي��ادة ت��ؤثر ذلك،ل�� ووفق��ا
 . الشاملة اإليرادات على المذكوران

 
 :فردي بشكلٍ  المقيمة القروض

 م�ع الخس�ارة، ه�ذه إل�ى ،بمف�رده ق�رض ك�ل تع�رُّض احتم�ال تحديد خالل من ،فردي بشكلٍ  قرضٍ  كل قيمة انخفاض خسارة تحديد يتم
ال��دفعات المص��نفة باعتباره��ا حس��ابات فردي��ة جوهري��ة، أو الق��روض و ،ال��دفعات المقدم��ةكاف��ة الق��روض و عل��ى اإلج��راء ه��ذا تطبي��ق
 التي ال تخضع ألسلوب الَمحافظ.  المقدمة

 بخص�وص ق�رار التخ�اذ التق�ارير، إع�داد ت�واريخ م�ن ت�اريخ ك�ل ف�ي ف�ردي، أس�اس عل�ى تقييمه�ا ت�م الت�ي قروض�ه البن�ك يراجع حيث
 األحك�ام تك�ون حي�ث. األخ�رى الشاملة واإليرادات والخسائر األرباح حساب في قمتها بانخفاض خاصة خسارة تسجيل عدم أو تسجيل

 حي�ث. القيم�ة انخف�اض خس�ارة تحدي�د عن�د ،الالحق�ة النقدي�ة التدفقات وتوقيت مبلغ لتقدير خاص، ٍ بشكل مطلوبة اإلدارة، تُصدرها التي
ً  النقدي، للتدفق تقديره خضم في البنك يُصدر  :يلي بما خاصةً  أحكاما

  العميل، قروض إجمالي )١-٢
 المقتَرض، المبلغ لسداد تكفي نقدية وتحقيق ُمربح نشاط ممارسة إمكانية: أي ل،يبالعم المرتبط المخاطر معدل )٢-٢
  الحيازة، إعادة عملية نجاح واحتمال الضمان قيمة )٣-٢
 .الديون باسترداد المرتبطة التكلفة )٤-٢

 .ةفرديال التسهيالت على القيمة انخفاض مخصصات مستوى مراجعة البنك خطة وتتطلب

 الفائ�دة لتحص�يل راجح احتمال ووجود ،جارية باعتبارها كامل بشكلٍ  تصنيفها يتم لم ما هكذا،" القيمة منخفضة القروض" تصنيف ويستمر
 . الرئيسي والمبلغ الفائدة على المقررة

فروع االإمارات العربية املتحدة 
 الك�شوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�شتقل 

 لل�شنة املالية بتاريخ 31 دي�شمرب 2016
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2016
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     والحصص المالية االلتزامات

     المالية االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣  ٣،١٢٢،١٨٠ )ب( ٨ األخرى للبنوك المستحقات

 ١،٩٨١،٣٠٦  ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٢ العمالء إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
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     المالية االلتزامات
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 ٦٣٥،٤٤٠  ٨٤٨،٩٥٧ )د( ٧ الخارج في وفروعه الرئيسي للمقر المستحقات

 ٣٤،٩٣٥  ١٥،٥٠٠   العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢  ١٧١،١٠٤ ١٣ األخرى المالية االلتزامات

 ٣،٧٦٤،٢٣٦  ٦،٦٩٤،٢٧٧ )أ(  المالية االلتزامات إجمالي

     

     الحصص

 ١،٠٠٠،٠٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ )أ(١ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨  ٤٢٠،٧٦٠ ٢٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١  ٢،٣٦٩،٩٦٤  المحتجزة األرباح

 ٣،٦٩٥،٠٠٩  ٣،٧٩٠،٧٢٤ )ب( الحصص إجمالي

 ٧،٤٥٩،٢٤٥  ١٠،٤٨٥،٠٠١ )ب+  أ( والحصص المالية االلتزامات إجمالي

 

ً  ونؤكد. ضمنها الواردة األحكام وتنفيذ المحاسبية  الخطط اختيار ذلك في بما عنها، مسؤولين أننا ونؤكد المالية الكشوفات هذه  على نوافق إننا   جميع بإتاحة قمنا أننا أيضا
 .إلعدادها المعنية والمعلومات المحاسبية السجالت

 

 قبل؛ من المتحدة العربية اإلمارات فروع عن بالنيابة عليها التوقيع وتم ٢٠١٧ أبريل ٣٠ بتاريخ ٤٥ إلى ٤ الصفحات في الواردة المالية الكشوفات هذه على الموافقة تمت

 /توقيع يوجد/  /توقيع يوجد/

 المدير اإلقليمي

 اإلمارات العربية المتحدةفروع  -بنك ملي إيران

  اإلقليمي - المدير المالي 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة -بنك ملي إيران

 

 .٣ إلى ١ الصفحات على المستقل المدقق تقرير إيراد تم
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٢٤ 
 

 :جماعي بشكلٍ  القروض تقييم

 الق��رض مبل��غ يك��ون ال وحي��ث المش��تركة، الس��مات ذات الق��روض مح��افِظ ف��ي تح��دث الت��ي للخس��ائر الجم��اعي، التقي��يم مخصص��ات ف��تح ي��تم
ً  الفردي  . ضخما

 تتع�رض ق�د الت�ي الق�روض حج�م إجم�الي بتقي�يم الس�ائدة، واالئتماني�ة االقتص�ادية واألوض�اع الس�ابقة الخب�رة أس�اس عل�ى البنك، إدارة وتقوم
 التقرير، فترة نهاية من اعتباراً  ،القروض لهذه فرديال تحديدال دون القيمة، النخفاض

ً مع إعادة تقييم مخصصات المحافظ المذكورة بشكٍل دوري، وتعديل المخصصات    ذلك.ل وفقا

 :والمعدات والتجهيزات الممتلكات )٣(

 أش�ياء ب�ين م�ن التق�ديرات، ه�ذه وتس�تند. اإليجاري�ة حيازته�ا بتحس�ينات المرتبط�ة، اإلهالك ومصروفات استخدام، لفترة تقدير بوضع اإلدارة تقوم
 اإليج�ار تجدي�د ع�دم ح�ال ف�ي كبير بشكلٍ  يتغير وقد. التقديرية االستخدام فترة خالل به الخاص السنوي لإليجار البنك تجديد افتراض على أخرى،
 .تقديرها سبق التي الفترة من أقل االستخدام فترة أن حال في اإلهالك مصروفات بزيادة اإلدارة تقوم سوف كما السنوي،

 لألص��ل، المتوق��ع االس��تخدام أس��اس عل��ى التقديري��ة، االس��تخدام فت��رة خ��الل ،األخ��رى والمع��دات واآلالت الممتلك��ات إه��الك تكلف��ة حس��اب وي��تم
 متبقي�ة، قيم�ة أي�ة اإلدارة تحس�ب ول�م. المتبقي�ة القيم�ة تغيي�رات ع�ن الن�اجم التكنولوجي والتقاُدم والصيانة، اإلصالح وبرنامج العادي، واالستهالك

 . لضآلتها

)٤( 

 

 

 

 

 

 

)٥( 

 

 

  :الضريبية مخاطرال

. إض�افية وفوائ�د ض�رائب ف�رض احتم�ال ذل�ك في بما الضريبية، مخاطرال أثر اعتباره في البنك يأخذ والمؤجلة، الحالية الضرائب مبلغ تحديد عند
 القيم�ة ب�ين اخ�تالف ولوج�ود. للنش�اط الع�ادي المس�ار خ�الل ،اليق�ين لعدم ،التقديري الضريبة مبلغ فيها يخضع محددة، وحسابات ُمعامالت وهناك
 التق�ديرات تم�ت الت�ي الفت�رة خ�الل الض�ريبية المخصص�ات عل�ى ت�ؤثر االختالف�ات ه�ذه ف�إن األولي�ة، التقديري�ة المب�الغ ع�ن الحسابات لهذه الفعلية
 ت�ؤدي معلوم�ات تُت�اح ق�د حي�ث. الحقة بأحداث الخاصة األحكام من بسلسلة المتعلقة واالفتراضات التقديرات على المذكور التقدير ويستند. خاللها
 ت�م الت�ي لفت�رةا خ�الل الض�ريبية النفق�ات عل�ى ت�ؤثر قد التي التغييرات وهي الحالية، الضريبية االلتزامات كفايةب المتعلقة ألحكامه البنك تغيير إلى
 .خاللها المذكور حديدالت

 والمخفضة المتأخرة التصدير فواتير قيمة انخفاض

 القيم�ة أنب� البن�ك يفت�رض). ه(٤ المالحظ�ة ف�ي والمخفض�ة المت�أخرة التص�دير ف�واتير قيم�ة انخف�اض بخص�وص للبن�ك المحاسبية الخطة تحديد تم
 .القيمة في انخفاض خسائر وجود الضروري من وليس العادلة منقيمتها أعلى ليست والمخفضة المتأخرة التصدير فواتيرل الدفترية

 

 :المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى الموجودة واألرصدة النقد )٦(

 
 

٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

    

 ٨٩،٦٦٠ ١٠٠،١٧٨ بالخزينة الموجودة النقدية 

   :المركزي اإلمارات مصرف لدى الموجودة األرصدة 

٢٥ 
 

 ٢٣٥،٥٧٧ ٣،٢٦١،٥٦٣ الجارية الحسابات - 

 ١٤٠،٢٢٣ الفائدة من الُمعفاة القانونية الودائع - 

٣،٥٠١،٩٦٤ 

١٢٨،٢٠٧ 

٤٥٣،٤٤٤   

 :مالحظة 

 يمك�ن وال األمريك�ي، ال�دوالر وبعمل�ة اإلم�اراتي ال�درهم بعمل�ة المرك�زي، المتح�دة العربي�ة اإلمارات مصرف لدى القانونية بالودائع االحتفاظ يتم
 المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص�رف ع�ن الصادرة التعليمات بموجب شهر كل الودائع هذه مستوى ويتغير. المذكور المصرف موافقة دون سحبها

 . المركزي

 :المعني بالطرف الخاصة الُمعاَمالت )٧(

 أو الف�ردي لل�تحكم الخاض�عة هيئ�اتوال األساس�ي، اإلدارة وط�اقم الخارجي�ة، وفروع�ه الرئيس�ي المق�ر م�ن ك�لٍ  إلى ،المعني الطرف مصطلح يُشير
 . األطراف هذه لتأثير، كبير بشكلٍ  الخاضعة أو قبل، من المشترك

 المعي�ار ف�ي الم�ذكور المعن�يّ  الط�رف بتعري�ف المشمولة األخرى األعمال مؤسسات مع تعامالت العادي، نشاطهل ممارسته خضم في البنك ويُبرم
 الممك�ن م�ن ك�ان الت�ي تل�ك ع�ن كبي�ر ٍبش�كل تختل�ف ال ،الم�ذكورة التع�امالت ش�روط أن البن�ك ويعتق�د. الدولي�ة المحاس�بية المع�ايير من) ٢٤( رقم

ً  التع�امالت ه�ذه وت�تم المعن�ّي، الط�رف م�ع الم�ذكورة التع�امالتب الخاصة شروطال البنك إدارة تعتمد حيث. ثالثة أطرافٍ  مع إبرامها  للش�روط وفق�ا
 . اإلدارة أو اإلدارة مجلس عليها يوافق التي

 

 :المالي مركزال تقرير صدور تاريخ في المعنية، األطراف لدى التي لألرصدة موجز يلي، وفيما

: ٣١/١٢/٢٠١٥( دره�م ملي�ون ٢٥٥ إل�ى تص�ل الت�ي باإلي�داعات يتعل�ق فيم�ا لعمالئ�ه األخ�رى والتسهيالت المالي التمويل البنك يقدم -أ
 بخص�وص للبن�ك ممانع�ة ع�دم خط�اب الرئيس�ي المق�ر ق�دم. البن�ك ل�دى به�ا االحتف�اظ ت�م والت�ي الرئيس�ي المقر من) درهم مليون ٢٥٣
ً  حجزها، ةسممار أو الودائع تلك تعديل  الت�ي األخ�رى والنش�اطات التج�اري بالتموي�ل المتعلق�ة المس�تحقات ض�د كام�ل بش�كل أو جزئي�ا
 ف��ي بالخ��ارج للف��روع المس��تحقة واألرص��دة الجاري��ة الحس��ابات ف��ي األرص��دة م��ع الرئيس��ي المق��ر م��ن الودائ��ع إرف��اق تم.البن��ك نف��ذها

 ).د(٧ المالحظة
ً  الرئيس�ي المق�ر يف�رض الخدم�ة، تل�ك ع�ن كتع�ويض. للبن�ك اإلداري وال�دعم اإلشراف الرئيسي المقر يقدم  -ب  البن�ك عل�ى إداري�ة رس�وما

 ه��ذه ف��ي ١٨ المالحظ��ة ف��ي إلي��ه اإلش��ارة تم��ت كم��ا) دره��م آالف ٩١٠: ٢٠١٥( دره��م آالف ٩١٠ إل��ى تص��ل س��نوي أس��اس عل��ى
 .المالية الكشوفات

 :الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحقات تشمل  -ج

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

 ٥٩٨،٨٩٤ ٥٥٢،٢٦٥ :الرئيسي المقر 

 ١،٨٢٩ ٢،٠٠٩ :الخارجية الفروع 

 تمويله����ا المع����اد/  المخص����ومة التص����دير ف����واتير 
 والف��روع الرئيس��ي المكت��ب إل��ى المش��اريع وتموي��ل

 الخارج في

٥١٩،١٥٧ 

١،٠٧٣،٤٣١ 

٥١٩،٦٩٨ 

١،١٢٠،٤٢١ 

 ف��ي المش�كوك ال�ديون أرص�دة مخصص�ات: ن�اقص 
 تحصيلها

)١٥( )١٤( 

  ٤٠٦،١٢٠،١ ٤١٧،٠٧٣،١ 

٢٦ 
 

 
 التص��دير ف��واتير لتس��وية الرئيس��ي مق��ره م��ن ٢٠١٦ ديس��مبر ٠٦ بت��اريخ ٩٩٤٤/٩٥/٤٠٢/٢٦٧٧ بمرج��ع خط��اب بواس��طة تعليم��ات البن��ك تلق��ى

 المتح�دة العربي�ة لإلم�ارات المرك�زي البن�ك إل�ى البن�ك س�يقدم. المحتج�زة البن�ك إي�رادات م�ع الرئيس�ي المق�ر قب�ل من الصادرة المستحقة المخفضة
 الس�نوية المالي�ة الكش�وفات تق�ديم وم�ع للبن�ك المحتج�زة اإلي�رادات م�ع المس�تحقة المخفض�ة االس�تيراد ف�واتير لتس�وية موافق�ة عل�ى للحصول طلبهم
 .األرباح إلعادة مساوية تصبح عندما عليها، للموافقة الحالية

 :يلي ما على الخارجية وفروعه الرئيسي المقر مستحقات وتشتمل -د 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٩٨،٦١٣ ٧٢٦،٤٦٢ الرئيسي المقر 

 ١٣٦،٨٢٧ ١٢٢،٤٩٥ الخارجية الفروع 

  ٦٣٥،٤٤٠ ٨٤٨،٩٥٧ 

 اإلدارة ط���اقم ل���دى المس���تحق الق���روض رص���يد -ه 
 :األساسي

١٦٦ ١٥٦ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ :المحتملة االلتزامات -و 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦،٢١٥ ٢٤،٨٩٧ :الضمان خطابات 

 :األخرى الشاملة واإليرادات والخسائر، األرباح حساب ضمن المدرجة المعنيّ  الطرف تعاُمالت يلي، فيما -ز 

 

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 

 ٣١/١٢/٢٠١٦:إلى

٠١/٠١/٢٠١٥ 

 ٣١/١٢/٢٠١٥: إلى

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ١٤،٦٩٦ ٦٥ )١٨ المالحظة راجع( األجنبية العمالت من الربح 

 ٣،٨٦٦ ٣،٠٩٢ الطلب تحت والحسابات الودائع على الفوائد نفقة 

 ١،٦٢٠ ١،٨٣٦ األجل طويلة الودائع على الفوائد نفقة 

 ٩١٠ ٩١٠ )١٨ المالحظة راجع( الرئيسي المقر رسوم 

 ٢،٣٧٩ ٢،٤١٤ الرئيسي اإلدارة طاقم تعويض 

 ٧ ٧ الرئيسي اإلدارة طاقم قروض على الفائدة 

 ٧،٤٠٣ ٧،٤٠٣ اإلشغال تكاليف 

 

 

٢٧ 
 

 األخرى البنوك إلى/من المستحقات )٨(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :من المستحق -أ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣      ١،٨٢٩،١١١ الخارجية البنوك - 

 المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 
 

٠ ٠ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ١،٨٢٩،١١١ السنة نهاية في الرصيد، 

 )٤٦٠( تحصيلها في المشكوك الديون أرصدة: ناقص 

١،٨٢٨،٦٥١ 

)٤٥٤( 

١،٨٦٥،٩٩٩ 

  

 البن��وك م��ن مس��تحق،)إماراتي دره��م ملي��ون ١،٨٦٦: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره��م ملي��ون ١،٨٢٩ مبل��غ الخارجي��ة البن��وك م��ن المس��تحقات تش��تمل
 دره�م ملي�ون ٣٦: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( إم�اراتي دره�م ملي�ون  ٣٦ مبل�غ األخ�رى البن�وك م�ن المس�تحقات تش�مل ٢٠١٦ ديس�مبر ٣١ في. اإليرانية
 عل�ى المخفضة االستيراد وفواتير التمويل معادة االستيراد لفواتير تعود) درهم مليون ١،٨٢٨: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٧٩٠و )إماراتي
 .التوالي

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 :إلى السداد مستحق -ب 
 

  

 ٩٦٨،٥٤٣ ٣،١٢٢،١٨٠ :الخارج في البنوك - 

 ٠ ٠ :المتحدة العربية اإلمارات داخل البنوك - 

  ٩٦٨،٥٤٣ ٣،١٢٢،١٨٠ 

  

 البن�ك ذل�ك ف�ي بما اإليرانية للبنوك مستحق) درهم مليون ٩٦٩: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٣،١٢٢ مبلغ الخارج في للبنوك المستحقات تشمل
 ). درهم مليون ٢٩٧: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ١،٤٩٠ إلى يصل اإليرانية اإلسالمية للجمهورية المركزي

 :المقدمة والدفعات القروض )٩(

 :المقدمة والدفعات القروض مزيج محفظة يلي وفيما

  ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   درهم' ٠٠٠

    النوع حسب -أ 

٢٨ 
 

 ٢،٠٥٤،٥٠٨ ٢،٣١٥،٠٤٧ :المكشوف على المسحوبات 

 ٤٨،٧٢٨ ٤٥،٦٦٢ :مخصومة شيكات/ فواتير 

 ٢،٠٦٠،٩٩٤ ١،٩٧٨،٧١٤ :الفترة محددة قروض 

 ٣٢٢،٤٢٩ ٣٢٨،٩١٧ ):الوثائق مقابل في سداد( المسددة العمالء التزامات 

 ٧٠،٨٨٤ ٦٣،٨٧١ : أمانة إيصاالت مقابل قروض 

 ١٢٢،٣١٨ ١٥٨،٥٥٣ أخرى 

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ :والقروض المقدمة الدفعات مبلغ إجمالي 

  ً    :منه مطروحا

 )١١٩،٥٢٨( )١٥٢،٥٧٢( المعلقة الفائدة 

 )٣٠٣,٦٩٠( )٨٤٥،٥٠٠( :المقدمة والدفعات القروض قيمة انخفاض مخصص 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٣،٨٩٢،٦٩٢ :المقدمة والدفعات القروض مبلغ صافي 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

  

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   االقتصادي القطاع حسب -ب 

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ :الزراعة 

 ٢،٥٦٣،٤٢٥ ٢،٦٠٩،٦٧٢ :والتجزئة الجملة تجارة 

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ : اإلنشاء 

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ :الخدمات 

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ :الشخصية القروض 

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ :التصنيع 

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ :واالتصاالت النقل 

 ٥،٧٩٧ ٥،٨٤٤ :المالية المؤسسات 

  ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ 

  

٢٩ 
 

 :المقدمة والدفعات بالقروض الخاصين القيمة، انخفاض ومخصص المعلقة، الفائدة تغيرات -ج 

 انخف�اض ومخصص�ات المعلق�ة الفوائ�د دون ص�افية بقيم�ة الم�الي، المرك�ز تقري�ر ف�ي المقدم�ة وال�دفعات القروض تسجيل تم
 الق��روض قيم��ة انخف��اض ومخص��ص المعلق��ة الفائ��دة ف��ي الحادث��ة التغي��رات يل��ي وفيم��ا. والق��روض المقدم��ة ال��دفعات قيم��ة

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 ٦٨١،٩٢٤ ١١٢،٣٣٤ ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ العام أول رصيد

 ٤٨،٨٣٨ ٠ ١٧٤،٤٦٥ ٠  العام خالل فتحه تم الذي المخصص

 ٠ ٢٠،٤٤٣ ٠ ٤١،٨١٤  العام خالل المعلقة الفائدة

 )٣٣،٣٩٤( )٢،٢٢٥( )١٠،٨٧٥( )٥،٩١٥(  العام خالل المشطوبة المبلغ

 )٧،٠٦٥( )١١،٠٢٤( )٨،٣٩٣( )٢،٨٥٥(  العام خالل المستردة/المسددة المبالغ

 ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ ٨٤٥،٥٠٠ ١٥٢،٥٧٢ العام نهاية رصيد

 خس��ارة خص��م قب��ل ف��ردي، بش��كل العم��الء، إل��ى المقدم��ة وال��دفعات الق��روض ل��ه تتع��رض ال��ذي القيم��ة انخف��اض تحدي��د ي��تم 
 ).إماراتي درهم مليون ١،٢٦٣: ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١( إماراتي درهم مليون ١،٩٧٠ لغاية تصل قد فردية قيمة أية انخفاض

 ديس�مبر ٣١: بت�اريخ ف�ردي، بش�كلٍ  الق�روض، ع�ن البنك بحيازة التي للضمانات العادلة القيمة في المحدد االنخفاض بلغ وقد
 النق��د، عل��ى الض��مان ويش��تمل). إم��اراتي دره��م ملي��ون ٥٤١: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إم��اراتي دره��م ملي��ون ٩٥٣ مبل��غ ،٢٠١٦

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

 المالحظ�ة راج�ع). (دره�م ملي�ون ٢٠: ٢٠١٥( دره�م مالي�ين ٤ إل�ى تص�ل ضمانات على الجاري، العام خالل البنك حصل
١٠( 

  

٢٩ 
 

 :المقدمة والدفعات بالقروض الخاصين القيمة، انخفاض ومخصص المعلقة، الفائدة تغيرات -ج 

 انخف�اض ومخصص�ات المعلق�ة الفوائ�د دون ص�افية بقيم�ة الم�الي، المرك�ز تقري�ر ف�ي المقدم�ة وال�دفعات القروض تسجيل تم
 الق��روض قيم��ة انخف��اض ومخص��ص المعلق��ة الفائ��دة ف��ي الحادث��ة التغي��رات يل��ي وفيم��ا. والق��روض المقدم��ة ال��دفعات قيم��ة

 الدفعات المقدمة خالل العام:و

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 انخفاض مخصص المعلقة الفائدة 
 القروض قيمة

 المقدمة والدفعات

 مخصص المعلقة الفائدة
 قيمة انخفاض

 القروض
 والدفعات
 المقدمة

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 ٦٨١،٩٢٤ ١١٢،٣٣٤ ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ العام أول رصيد

 ٤٨،٨٣٨ ٠ ١٧٤،٤٦٥ ٠  العام خالل فتحه تم الذي المخصص

 ٠ ٢٠،٤٤٣ ٠ ٤١،٨١٤  العام خالل المعلقة الفائدة

 )٣٣،٣٩٤( )٢،٢٢٥( )١٠،٨٧٥( )٥،٩١٥(  العام خالل المشطوبة المبلغ

 )٧،٠٦٥( )١١،٠٢٤( )٨،٣٩٣( )٢،٨٥٥(  العام خالل المستردة/المسددة المبالغ

 ٦٩٠،٣٠٣ ١١٩،٥٢٨ ٨٤٥،٥٠٠ ١٥٢،٥٧٢ العام نهاية رصيد

 خس��ارة خص��م قب��ل ف��ردي، بش��كل العم��الء، إل��ى المقدم��ة وال��دفعات الق��روض ل��ه تتع��رض ال��ذي القيم��ة انخف��اض تحدي��د ي��تم 
 ).إماراتي درهم مليون ١،٢٦٣: ٢٠١٥/ ١٢/ ٣١( إماراتي درهم مليون ١،٩٧٠ لغاية تصل قد فردية قيمة أية انخفاض

 ديس�مبر ٣١: بت�اريخ ف�ردي، بش�كلٍ  الق�روض، ع�ن البنك بحيازة التي للضمانات العادلة القيمة في المحدد االنخفاض بلغ وقد
 النق��د، عل��ى الض��مان ويش��تمل). إم��اراتي دره��م ملي��ون ٥٤١: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إم��اراتي دره��م ملي��ون ٩٥٣ مبل��غ ،٢٠١٦

 .للرهن الخاضعة والعقارات والسيارات المالية، واألوراق

 المالحظ�ة راج�ع). (دره�م ملي�ون ٢٠: ٢٠١٥( دره�م مالي�ين ٤ إل�ى تص�ل ضمانات على الجاري، العام خالل البنك حصل
١٠( 

  

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

  ً  مخصص�����ات :ذل����ك م�����ن مطروح����ا
 :األخرى لألصول

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣٠ 
 

 أخرى أصول )١٠(

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٨٠،٦٦٦ ١٣٢،٦٠٩ :المدينة الذمم فوائد 

 ٦،٧٦٤ ١٠،٤١١ :السداد مسبقة النفقات 

 ٢٦،٥٨٢ ٣١،٢٤٥ :أخرى 

  ١١٤،٠١٢ ١٧٤،٢٦٥ 

  ً  مخصص�����ات :ذل����ك م�����ن مطروح����ا
 :األخرى لألصول

)٥،٦٩٠( )٥،٨١٢( 

  ١٠٨،٣٢٢ ١٦٨،٤٥٣ 

 :مالحظة

 البنك يشغلها لم التي) درهم مليون ٢٠: ٣١/١٢/٢٠١٥( درهم مليون ٢٤ إلى وتصل بحيازتها البنك قام التي إيران في العقارات األخرى شملت
 )٩ المالحظة راجع. (البنك خطة بحسب منظمة بطريقة بها التصرف وسيتم التجاري لالستخدام

 

 

 

 

 

 والمعدات والمنشآت، العقارات، )١١(

 الحيازة تحسينات مبانيال 
 اإليجارية

 اإلجمالي المركبات  معداتالو األثاث،

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

  %٣٣ %٣٣ %١٤ %٢٠ :اإلهالك معدل

      التكلفة

 ٤١،٤٨٨ ١،٨١٣ ٢١،٧٠٢ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥٥٥ ٢٠٠ ٣٥٥ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤١،٧٥٠ ١،٧٢٠ ٢٢،٠٥٧ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

٣١ 
 

 ١،٢٥٣ ٠ ١،٢٥٣ ٠ ٠ :اإلضافات

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ :فيها التصرف تم التي البنود

 ٤٢،٩٨١ ١،٧٢٠ ٢٣،٢٨٨ ٤،٠٦٥ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخ في

      التراكمي اإلهالك

 ٣٠،٢٢٤ ١،٦٤٢ ١٤،٥٩٨ ٢،٨٥٦ ١١،١٢٨ :٢٠١٤ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٥،٧١٠ ٩٨ ٢،٢٥١ ٥٨١ ٢،٧٨٠ :العام مصروف

 )٢٩٣( )٢٩٣( ٠ ٠ ٠ :بها التصرف تم التي البنود حذف

 ٣٥،٦٤١ ١،٤٤٧ ١٦،٨٤٩ ٣،٤٣٧ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخ في

 ٣،٠٣٨ ١١٨ ٢،٣٣٩ ٥٨١ ٠ :بالعام الخاص المصروف

 )٢٢( ٠ )٢٢( ٠ ٠ التصرف عند المشطوب

 ٣٨،٦٥٧ ١،٥٦٥ ١٩،١٦٦ ٤،٠١٨ ١٣،٩٠٨ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      :الدفترية القيمة

 ٤،٣٢٤ ١٥٥ ٤،١٢٢ ٤٧ ٠ :٢٠١٦ ديسمبر ٣١: تاريخب

      

 ٦،١٠٩ ٢٧٣ ٥،٢٠٨ ٦٢٨ ٠ :٢٠١٥ ديسمبر ٣١: تاريخب

 :مالحظة

ً  للتجديد قابل إيجارها عقد ويكون علي، لجبل الحرة المنطقة سلطة من المستأجرة األرض على مباني من إنشاؤه تم ما المباني تمثل  .سنويا

  

٣٢ 
 

 العمالء ودائع )١٢(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٤٢٠،٠٨٦ ٦١٨،٥٧٣ :الجارية الحسابات 

 ١٥٩،٦٦٦ ١٦٨،٥٤٨ :االدخار حسابات 

 ١،١٨٧،٦٨٧ ١،٤٥٨،٦٩٠ :ألجل الودائع 

 ٤٨،١٣٦ ٢٢٠،١٨٧ :الطلب تحت الودائع 

 ١٦٥،٧٣١ ٧٠،٥٣٨ الهامشية الحسابات 

  ١،٩٨١،٣٠٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ 

 ٣١: بت�اريخ تزام�اتاالو المقدم�ة ال�دفعاتو للق�روض كض�مان المودع�ة الهامش�ية والحس�ابات لل�رهن الخاض�عة ؛ألج�ل الودائع بلغت وقد
 ).إماراتي درهم مليون ٤٢٢: ١٢/٢٠١٥/ ٣١( إماراتي درهم مليون ٣٢٩ مبلغ٢٠١٦ ديسمبر

  

 :خرىاأل لتزاماتاال )١٣(

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٧٥٠ ٤٧،٣٨٥ :السداد متوجبة الفائدة 

 ١،٧٩٨ ١،١٤٢ المكتسب غير اإليراد 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ )أدناه ماورد على االطالع يرجى(  

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ )١٩ المالحظة راجع( للضرائب المخصص 

 ٨٠،٩٦٨ ١٠٩،١٦٤ :أخرى بنود 

  ١٤٤،٠١٢ ١٧١،١٠٤ 

 :مالحظة 

 الق�انون بموجب المتحدة، العربية اإلمارات دولة لمواطني ،القومي بالتأمين الخاصة والمساهمة ،المعاش من كالً  البنك ميُقد
 العم�ل ق�انون بموج�ب الخ�ارج، ف�ي العاملين لموظفيه الخدمة نهاية تعويض البنك يقدم كما. ١٩٩٩ للعام] ٧[ رقم االتحادي

 . المتحدة العربية اإلمارات بدولة

) دره�م ملي�ون ٢٥: ٢٠١٥( دره�م ملي�ون ٢٤٫٨ بمبلغ السداد واجبة االعتماد خطابات عمولة رئيسي بشكل األخرى تشمل
 )درهم مليون ١٦: ٢٠١٥( درهم مليون ١٣ بمبلغ المستحقة والنفقات

 :الموظفين خدمة نهاية بتعويض الخاصة التغييرات يلي، وفيما

 

  ٠١/٠١/٢٠١٥  ٠١/٠١/٢٠١٦  

٣٣ 
 

 إلى
٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إلى
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٦٣ ١،٠٧٧ العام بداية رصيد 

 ٩٨٩ ١،٠٩٢ :بالعام الخاص المصروف 

 )١٧٥( )٢١٧( :العام خالل المسددة الدفعات 

 ١،٠٧٧ ١،٩٥٢ عامال نهاية رصيد 

 

 بحس�ب المخصص�ات متطلب�ات أس�اس ونف�ذت بحين�ه الق�ائم االدخ�ار ص�ندوق مخط�ط إيق�اف البن�ك إدارة ق�ررت ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ في
ً )). ١(٤ المالحظة راجع( ٢٠١٥ يناير ١ من اعتباراً  ١٩٨٠ لعام ٨ رقم اإلتحادي المتحدة العربية اإلمارت قانون  البن�ك س�دد ل�ذلك، وفقا

 موظ�ف باس�تثناء ،٢٠١٤ ديس�مبر ٣١ بت�اريخ ينواف�دال الم�وظفين لكاف�ة الم�وظفين مس�اهمة م�ع المس�تحق الم�وظفين خدمة نهاية تعويض
 ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ من اعتبارا تفويضه ينتظر واحد

 

  

٣٤ 
 

 الفائدة دخل )١٤(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة دخل 

 ٢٨٧،٨٧٨ ٤١٦،٦٦٦  سلفالو قروضال - 

 ف����واتير ذل����ك ف����ي بم����ا( البن����وك ب����ين المع����امالت - 
 مع����ادة االس����تيراد وف����واتير المخفض����ة االس����تيراد

 )التمويل

٦٢،٨١٤ ٥٦٢ 

  ٣٥٠،٦٩٢ ٤١٧،٢٢٨ 

 الفائدة نفقات )١٥(

  ٠١/٠١/٢٠١٦ 
 إلى 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

   :على الفائدة نفقات 

 ١٢،٩٠٠ ٢١،٠٨٤ المالية المؤسسات من إيداعات - 

 ٤٩،١٩١ ٧١،٥٧٣ :العمالء إيداعات - 

  
 

٦٢،٠٩١ ٩٢،٦٥٧ 

  

٣٥ 
 

 :العمولة ودخل الرسوم صافي )١٦(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٧،٣٥٩ ٢٢،٤٠٢ :العموالت ودخل الرسم 

 )٣٢٦( )٢٣٥( :العموالت ونفقات الرسم 

  ٢٧،٠٣٣ ٢٢،١٦٧ 

 :أخرى دخل بنود )١٧(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 المالحظ���ة راج���ع( األجنب���ي الص���رف ص���افي – مكاس���ب 
 :))ز(٧

١٤،٦٩٦ ٦٥ 

 ٤،٢٩٦ ٢،٤٨٥ :خرآ دخل 

  ١٨،٩٩٢ ٢،٥٥٠ 

 :والعامة اإلدارية النفقات )١٨(

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ١٧،٠٢٢ ١٩،٢٠٨ :الموظفين بطاقم المرتبطة والنفقات التكاليف 

 ١٧،٨٣٣ ١٨،٠٧٢ :به المرتبطة والنفقات اإليجار 

 ٩١٠ ٩١٠ )):ز( ٧ ملحوظة( الرئيسي المقر مصروفات 

 ٥،٧١٠ ٣،٠٣٨ ):١١ ملحوظة( والمعدات والمنشآت العقارات إهالك 

 ٢٧،٨٢٦ ٢٢،٦٥٨ :أخرى 

  
 

٦٩،٣٠١ ٦٣،٨٨٦ 

 :الضرائب )١٩(

 والش�ارقة، ودب�ي، أب�وظبي، إم�ارة ف�ي ،للع�ام الفردي اإلماراتي الضريبي الدخل من %٢٠ بنسبة ضريبة إلى البنك يخضع
 التع�ديالت ب�بعض القي�ام بع�د الض�ريبي ال�دخل حس�اب ي�تم. الخيم�ة رأس فرع إيرادات على مطبقة غير الضريبة .الفجيرةو

 .اإلدارية التقديرات أفضل على ويعتمد للعام الضريبة قبل الربح صافي على

 

٣٦ 
 

 :العام خالل الضرائب مخصص في التغييرات يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٧٥،٩٧١ ٣٢،٤١٩ :العام أول رصيد 

   :الضرائب مصروف 

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :الحالي العام عن - 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابق العام عن - 

  ١٢٨،١٥٩ ٥٦،٠٣٤ 

 )٤٤،٥٧٣( :العام خالل المسددة الضرائب 

١١،٤٦١ 

)٩٥،٧٤٠( 

 ٣٢،٤١٩ :العام آخر رصيد 

 :العام عن الضريبة قبل المحاسبي والربح العام، عن الضرائب نفقة بين العالقة يلي وفيما 

  ٠١/٠١/٢٠١٦  
 إلى

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٠١/٠١/٢٠١٥  
  إلى

٣١/١٢/٢٠١٥ 
 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 ٢٢٣،٥٥٢ ١١٩،٣٣٠ :المحاسبي الربح 

 )٦١،٤٦٠( )٦٢،٠٢٥( :الضريبية لألغراض تتم التي التعديالت 

 ١٦٢،٠٩٢ ٥٧،٣٠٥ :للضريبة الخاضع الربح 

    

 ٣٢،٤١٩ ١١،٤٦١ :طبقالم %٢٠ بمعدل الضريبة 

 ١٩،٧٦٩ ١٢،١٥٤ :السابقة األعوام عن الضريبة مصروف 

 ٥٢،١٨٨ ٢٣،٦١٥ :بالعام الخاصة الضريبة 

 :القانوني االحتياطي )٢٠(

 احتي�اطي إل�ى ال�ربح ص�افي م�ن %١٠ نس�بة تحوي�ل ،١٩٨٠ للع�ام ١٠ رق�م االتحادي القانون من] ٨٢[ رقم المادة تفرض
 . توزيعه يتم أن دون المال، رأس من %٥٠ نسبة على المذكور االحتياطي يشتمل أن إلى خاص،

 النقد ومعادالت قدالن )٢١(

 :أقل أو أشهر ثالثة من األصلية ستحقاقاال ي التالية، األرصدة على النقد ومعادالت النقد يشتمل

 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

٣٧ 
 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠  

 العربي���ة اإلم���ارات مص���رف ل���دى البن���ك وأرص���دة النق���د 
 :المركزي المتحدة

٤٥٣،٤٤٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

  ً    :منه مطروحا

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى القانونية اإليداعات 
 :المركزي

)١٢٨،٢٠٧( )١٤٠،٢٢٣( 

 ٣٢٥،٢٣٧ ٣،٣٦١،٧٤١ :النقد ومعادالت النقد 

 

 :المحتملة ذمموال االلتزامات )٢٢(

 :الدائنة لتزاماتاال

 موافقة حسب المحتملين العمالء عن بالنيابة سداد بعمليات البنك تلزم والضمانات، االعتماد لخطابات التعاقدية المبالغ
ً  المبالغ كامل سداد بافتراض االئتمان، مخاطر التعاقدية المبالغ وتمثل. العقد شروط على العميل  أي قيمة وانتفاء مقدما
 لاللتزامات، االجمالي التعاقدي المبلغ يُمثل أن الضرورة من فليس ذلك، من وبالرغم. آخر ضمان أو فرعي ضمان

 .تمويل دون إنهائها يتم أو تنتهي سوف االلتزامات هذه أن حيث  الالحقة، النقدية المتطلبات

 أخ�رى ش�روط أو انته�اء ت�واريخ األغل�ب ف�ي له�ا يك�ون الق�رض، عل�ى للحص�ول تعاقدية التزامات القرض، التزامات تمثل
 التعاقدي��ة المب��الغ إجم��الي تش��كل ال ،س��حب عملي��ات دون االلتزام��ات ه��ذه تنته��ي ق��د وحي��ث. رس��وم س��داد وتتطل��ب لإلنه��اء،

 .المستقبل في نقدية متطلبات لضرورة،با

 

 

 :اآلتية االئتمانية بااللتزامات البنك يلتزم

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

   محتملةال ذممال

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ االعتماد خطابات

 ٥٤٥،٥٢٣ ٣٥٢،٩٨٤ 

 

 :يلي كما تكون المحتملة ذممال لهذه للسداد الزمني الجدول
٢٠١٦     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٨ 
 

     

 ٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ الضمانات خطابات

 ٠ ٠ ٠ ٠ االعتماد خطابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٥٢،٩٨٤ ٠ ٨٩،٥٤٦ ٢٦٣،٤٣٨ 

٢٠١٥     

 اإلجمالي سنة من أكثر سنة إلى أشهر ثالثة من أشهر ثالثة خالل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢٣،٥٤٥ ٠ ٢٩٨،٢٦٨ ٢٢٥،٢٧٧ الضمانات خطابات

 ٠ االعتماد خطابات

٢٢٥،٢٧٧ 

٠ 

٢٩٨،٢٦٨ 

٠ 

٠ 

٠ 

٥٢٣،٥٤٥  

: ٢٠١٥ /١٢/ ٣١( دره�م ملي�ون ١٢٣ إل�ى تص�ل بمبالغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في هي كما ستخدمةالم وغير المعتمدة المستحقة المصرفية التسهيالت
 .وقت أيب المعتمدة لتسهيالتا من ستخدمالم غير جزءال إلغاء للبنك يمكن). درهم مليون ١٣٨

 :ذمموال األصول من لكلٍ  االستحقاق تحليل )٢٣(

 المتبقي�ة االس�تحقاق فت�رة أس�اس على المالي، مركزال بتقرير المسجلة ذمموال باألصول الخاصة االستحقاقات بيان يلي، فيما
ً  المفع��ول ناف��ذة االس��تحقاقات حس��اب دون التقري��ر، ت��اريخ ف��ي  وإتاح��ة البن��ك، ودائ��ع محتج��زات ت��اريخ ب��ه يُش��ير لم��ا وفق��ا

 :العام نهاية في سيولة، شكل في االعتمادات

 

٣٩ 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 مصرف لدى البنك وأرصدة نقدية
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٣،٥٠١،٩٦٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 بالخارج

١،٠٧٣،٤١٧ ٠ ٠ ١،٠٧٣،٤١٧ 

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٠ ٠ ١،٨٢٨،٦٥١ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ١٦٨،٤٥٣ األخرى األصول -صافي

 ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٤،٣٢٤ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٩،٣٠٣،٦٥٢ األصول إجمالي

  

٤٠ 
 

     

 ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 اإلجمالي عام من أكثر عام لغاية أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣،١٢٠،٣٨٠ أخرى بنوك إلى سداده المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ١،٧٨١،٢٠٣ العميل إيداعات

 وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق
 بالخارج

٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٩٦،٧٥٣ ٧٥٢،٢٠٤ 

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١،٩٥٢ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ٥،٨٣٨،٤٣٩ االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٩٥٧،٠٧٢ )٦٣١،٥٦١( ٣،٤٦٥،٢١٣ العجز صافي

  

٤١ 
 

     :يلي ما ذلك يُمثل

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤٢٠،٧٦٠    القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤    المحتجزة رباحاأل

     

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     األسهم إجمالي

 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام لغاية أشهر ٣

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     األصول

 اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي المتحدة العربية

٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٤٥٣،٤٤٤ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٠ ٠ ١،١٢٠،٤٠٦ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٠ ٠ ١،٨٦٥،٩٩٩ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ المقدمة والدفعات القروض - صافي

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٩،٩٠٩ ٧،٧٤٧ ٨٠،٦٦٦ الصافي - أخرى أصول

 ٦،١٠٩ ٦،١٠٩ ٠    ٠ المعدات ، واآلالت الممتلكات

 ٧،٤٥٩،٢٤٥ ١،٤٣١،٧٢٢ ١٤١،٩٨٤ ٥،٨٨٥،٥٣٩ األصول إجمالي

     

  

٤٢ 
 

     
 ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 أشهر ٣ من أقل

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 لغاية أشهر ٣
 عام

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 عام من أكثر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  اإلجمالي

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

     :االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٣١،٨٠٠ ٩٣٦،٧٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ١،٢٣٧،١٣١ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ٥٤٣،٦٨٨ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ١،٠٧٧ ٠ ١٤٢،٩٣٥ خرىاأل االلتزامات

     

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٦٤،٩٦٩ ٨٠٣،٨٣٥ ٢،٨٩٥،٤٣٢ االلتزامات إجمالي

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ١،٣٦٦،٧٥٣ )٦٦١،٨٥١( ٢،٩٩٠،١٠٧ العجز إجمالي

 

 :يلي ما ذلك ويمثل

    

  المخصص المال رأس
   

١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٤١١،١٨٨    القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١    المحتجزة األرباح

 ٠٠٩،٦٩٥٣،     األسهم إجمالي

 
 

  

٤٣ 
 

 :المالية سنداتلل العادلة القيمة )٢٤(

 تُباش�ر وراغب�ة، ُمطلع�ة أط�راف ب�ين ،تس�ويته تم�ت ال�ذي االلت�زام أو ب�ه، األص�ل تداُول الممكن المبلغ العادلة، القيمة تشكل
 التاريخي�ة، التكلف�ة أس�لوب إلى المستندة الدفترية القيمة بين اختالفات تحدث الحاالت، هذه وفي. مستقلة كأطرافٍ  تتعاُمالال

 . العادلة بالقيمة الخاصة التقديرات وبين

ً  ،الدفترية قيمها عن للبنك، المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيم تختلف ولم ً  اختالفا . حي�ث ينش�أ الع�ام نهاي�ة عن�د جس�يما
 س�يولة ش�كل ف�ي الموج�ودة المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول الدفترية القيمذلك االختالف عن افتراض اإلدارة القتراب 

 . العادلة قيمتها من ،)عام من أقل( قريب استحقاقها تاريخ أو

 :المالية والذمم األصول تصنيف )٢٥(

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض
 اإلماراتي بالدرهم

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد
 المركزي

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٥١٩،١٥٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٣،١٣٩ ١،٨٢٥،٥١٢ األخرى البنوك من المستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ٣،٨٩٢،٦٩٢ المقدمة والدفعات القروض صافي

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

    

 ١٥٨،٠٤٢ ١٥٨،٠٤٢ ٠ خرىاأل األصول صافي

 ١٠،٤٧٠،٢٦٦ ٤،٢٣٢،٩٠٥ ٦،٢٣٧،٣٦١ المالية األصول إجمالي

 

 

   

    

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 

 

 وذمم قروض
 بالدرهم مدينة

 اإلماراتي

 أخرى تكاليف
 مستهلكة

 اإلماراتي بالدرهم

 الدفترية القيمة

 اإلماراتي بالدرهم

     المالية االلتزامات

٤٤ 
 

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٨٤٨،٩٥٧ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٥٧،٦٩١ ١٥٧،٦٩١ ٠ أخرى االلتزامات

 ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٦،٦٨٠،٨٦٤ ٠ المالية االلتزامات إجمالي

  

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٥ 
 

  ٣١/١٢/٢٠١٥ 

 

  

 

 

 المالية األصول

 مدينة وذمم قروض

 

 درهم' ٠٠٠

 مستهلكة أخرى تكاليف

 درهم' ٠٠٠

 الدفترية القيمة

 

 درهم' ٠٠٠

 المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى البنكية واألرصدة النقد 
 المركزي

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ 

 ١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٥١٩،٦٩٨ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٣،١٤٦ ١،٨٦٢،٨٥٣ أخرى بنوك من المستحق 

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ٣،٨٧٠،٠٣٠ المقدمة والدفعات القروض -صافي 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١٠١،٥٥٨ ١٠١،٥٥٨ ٠ خرىاأل صولاأل -صافي 

 ٧،٤٤٦،٣٧٢ ١،١٩٣،٧٩١ ٦،٢٥٢،٥٨١ المالية األصول إجمالي 

     

  

 

 

 

 

   

    المالية االلتزامات 

 ٩٦٨،٥٤٣ ٩٦٨،٥٤٣ ٠ أخرى بنوك إلى المستحق 

 ١،٩٨١،٣٠٦ ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ العميل إيداعات 

 ٦٣٥،٤٤٠ ٦٣٥،٤٤٠ ٠ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت 

 ١١٠،٥١٦ ١١٠،٥١٦ ٠ أخرى التزامات 

 ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٣،٧٣٠،٧٤٠ ٠ المالية االلتزامات إجمالي 

 

٤٧ 
 

 :المالية المخاطر إدارة )٢٦(

ً  البنك أوجد ً  أساسا  الكبي�رة المخ�اطر عل�ى والرقاب�ة إدارة بغ�رض المخ�اطر، إدارة ممارس�ات أفض�ل باتب�اع دعم�ه المخاطر، إلدارة قويا
 :اليومية عملياتهم عن الناجمة الالحقة

 االئتمان، مخاطر
 السيولة، مخاطر

 ،)السعر ومخاطر األجنبية، العملة مخاطر الفائدة، معدل مخاطر ذلك في بما( السوقية المخاطر
 التشغيلية المخاطر

 خط��ط إع��داد ت��م وق��د. البن��ك يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر إدارة إط��ار عل��ى اإلش��راف ع��ن كامل��ة، المس��ؤولية ،المخ��اطر إدارة قس��م تحم��ليو
 االقليم�ي وال�رئيس االقليم�ي المخاطر ومدير العليا، اإلدارة من تتألف مخاطر إدارة لجنة إلى باإلضافة الصدد، بهذا تفصيلية وإجراءات

 . البنك في المخاطر مختلف على الدقيق واإلشراف المعتمدة، خططبال التقيد لتضمن ،للقسم اآلخر

 الخاص�ة الح�دود مختل�ف تحدي�د في اإلقليمي المدير إشراف إلى ، ذمموال األصول ولجنة ،االقليمية االئتمان لجنة: من كلٍ  عمل ويخضع
 والت��ي البن��ك، يواجهه��ا الت��ي المخ��اطر ب��إدارة الخاص��ة خط��طال تعتم��د اللج��ان، ه��ذه أن حي��ث. اإلجمالي��ة المخ��اطرة وإدارة بالمخ��اطر،

 . المخاطر إدارة قسم أصدرها

 الخاص�ة المخ�اطر مواجه�ة خط�ط تط�وير مس�ؤولية تحم�لي. حيث التجاري النشاط عن مستقل بشكلٍ  عمله المخاطر إدارة قسم ويمارس
. وق�د ت�م تف�ويض الص�الحية والمخ�اطر األخ�رى المح�ددة م�ن خ�الل تقييمات�ه الدوري�ة التش�غيلية والمخ�اطر والس�وق، االئتم�ان، م�ن بكلٍ 

 التابع�ة االئتم�ان مخ�اطر وح�دة وتتحمل االئتمانية المخاطر ذات الُمعامالت على للموافقةلمديري المخاطر ضمن إطار إدارة المخاطر، 
 . المخاطر تصنيف في المستخدمة المالية، المخاطر نماذج وتعديل وصالحية تطوير عن المسؤولية المخاطر، إدارة لقسم

 

 
 :لخزينةا

 ع�ن أساس�ي بش�كلٍ  مس�ؤول القس�م أن كم�ا. الم�الي هيكل�ه وإجم�الي البن�ك، والتزام�ات أص�ول إدارة ع�ن المسؤولية ،الخزينة قسم يتحمل
 . يواجهها التي السيولة مخاطر وعن البنك تمويل

 
 :الداخلي التدقيق

 تتحق�ق الت�ي الداخلي، التدقيق وظيفة طريق عن دوري، بشكلٍ  التدقيق إلى ، البنك أقسام بكافة تتم التي المخاطر، إدارة عمليات وتخضع
 نت�ائج ويرف�ع اإلدارة، مع التقديرات كافة نتائج الداخلي التدقيق ناقشوي.  اإلجراءات هذهب البنك تقيد ومن المعتمدة، اإلجراءات كفاية من

 . اإلقليمي المدير إلى وتوصياته، نشاطه

 
 :عنها اإلبالغ وأنظمة ،المخاطر قياس

 ،العم�ل اس�تراتيجية الح�دود ه�ذه تعك�س حيث. البنك وضعها التي الحدود على بُناءً  ،أساسي بشكلٍ  المخاطر، على والرقابة اإلشراف يتم
 عل��ى إض��افي بش��كلٍ  التركي��ز م��ع البن��ك، ب��ه يقب��ل ال��ذي المخ��اطر مس��توى إل��ى باإلض��افة نش��اطه، البن��ك فيه��ا يُم��ارس الت��ي العم��ل وبيئ��ة

�ل عل�ى الق�درة إجم�الي ويق�يس، ، البنك يراقب ذلك، إلى وباإلضافة. المختارة الصناعات  المخ�اطر ليإجم�ا مواجه�ة ف�ي المخ�اطر، تحمُّ
ً  لها التعرُّض المحتمل  . بها ترتبط التي والنشاطات نوعها، كان أيا

 بش�كلٍ  المخ�اطر وتحدي�د ف�ي، وال�تحكم تحلي�ل، بغرض األعمال، أنشطة كافة من المستخلصة المعلومات مع، والتعاُمل ،من التحقق ويتم
 التقري�ر ويش�تمل. األعم�ال أقس�ام م�ن قس�مٍ  ك�ل ورئاس�ة المخاطر، ولجنة اإلقليمي، للمدير المعلومات هذه وإيضاح تقديم يتم حيث. مبكر
 .المخ�اطر خص�ائص وتغي�رات الس�يولة، ومع�دالت المحتجزات،ب� المتعلق�ة واالس�تثناءات له�ا، التع�رض المحتمل المخاطر إجمالي على
 ،العلي�ا اإلدارة تُح�دد كم�ا. الجغرافي�ة وبالمخ�اطر وبالعمي�ل، ،بالص�ناعة المتعلق�ة بالمخ�اطر تق�ارير إع�داد ش�هري، أس�اسٍ  عل�ى يتم، كما

ئتمان ك�ل رب�ع ويستلم المدير االقليمي تقريراً شامالً عن مخاطر اال .االئتمان بخسائر المتعلق المخصص حدود سنوي، ربع أساس على
 التي يواجهها البنك.  المخاطر المتعلقة باالئتمانواستنتاج عام، الغرض منه تقديم كافة المعلومات الضرورية لتحديد 

 المعلوم�ات عل�ى البن�ك أقس�ام كاف�ة اطِّ�الع بغ�رض البن�ك،ب المس�تويات كاف�ة على وتوزيعها المخاطر، في متخصصة تقارير إعداد ويتم

٤٨ 
 

 .والحديثة والضرورية التفصيلية

 االنتف��اع ف��رص بخص��وص البن��ك، إدارة ف��ي المعني�ين اآلخ��رين األعض��اء كاف��ة وإل��ى اإلقليم��ي الم�دير إل��ى ي��ومي م��وجز تق��ديم ي��تم كم�ا 
 . بالمخاطر الخاصة األخرى التطورات إلى باإلضافة والسيولة، الخاصة واالستثمارات السوقية، بالحدود

 
 :المخاطر من الحد

 ع�ن الناجم�ة للمخ�اطر التع�رض احتم�االت إدارة ف�ي األخ�رى واألدوات المش�تقات البن�ك يس�تخدم للمخ�اطر، الش�املة إدارته من وكجزءٍ 
 . بالمعامالت التنبؤ عن الناجمة والمخاطر االئتمان، ومخاطر الملكية، ومخاطر األجنبية، توالعمال الفائدة، سعر في التغييرات

 .به الخاصة االئتمان مخاطر من للتخفيف الضمانات فعال بشكل البنك يستخدم

 
 للمخاطر المفرط التركيز

 ف�ي يش�تركون أو الجغرافي�ة، المنطق�ة نف�س داخ�ل أنش�طة أو مماثل�ة، أعم�ال أنشطة النظراء من عدد يُباشر حينما المذكور اإلفراط ينجم
 وخالف�ه، السياس�ية أو االقتص�ادية األوض�اع بتغي�رات ،التعاقدي�ة بواجب�اتهم وف�ائهم إمكاني�ة ت�أثُّر إل�ى ت�ؤدي الت�ي االقتصادية الخصائص

 جغرافي�ة منطق�ة عل�ى أو مح�ددة ص�ناعة عل�ى تؤثر التي التطورات تجاه البنك ألداء النسبية الحساسية إلى اإلفراط ويشير. مماثل ٍ بشكل
 . محددة

، وبُناًء عليها يتم ال�تحكم ف�ي، المحافظ بتنويع بااللتزام إرشادات على ،البنك وإجراءات خطط تشتمل المفرطة، المخاطر تجنب وبغرض
 وإدارة، مخاطر االئتمان.

 :االئتمان مخاطر إدارة -١
 مخ�اطر إدارة قس�م وإل�ى ل�ه، التابع�ة االئتم�ان لجن�ة إل�ى االئتم�ان، مخ�اطر إدارة عن المسؤولية تفويضب اإلقليمي المدير قام

 :يلي ما على المذكورة مسؤولياتهم تشتمل حيث االئتمان،
 وتص��نيف االئتم��ان، وتقي��يم الض��مان، بمتطلب��ات والوف��اء العم��ل، وح��دات م��ع بالتش��اور اإلئتم��ان خط��ط إع��داد -أ

 بالمتطلب��ات والتقي��د بالوث��ائق، المتعلق��ة واإلج��راءات القانوني��ة ب��اإلجراءات والقي��ام عنه��ا، ب��الغواإل المخ��اطر
  والقانونية، التنظيمية

 عل�ى التف�ويض ح�دود توزي�ع ي�تم حي�ث. االئتماني�ة التس�هيالت وتجدي�د اعتم�اد إل�ى يه�دف تف�ويض هيكل صياغة -ب
التس�هيالت  لجن�ة موافق�ة عل�ى الحص�ول األكب�ر، التس�هيالت تتطل�ب وحي�ث العم�ل، وح�دات في االئتمان مديري

 االئتمانية اإلقليمية، 
 ومراقب�ة بتقي�يم المخ�اطر، إدارة وقس�م االئتمانية التسهيالت قسم من كلٌ  يقوم: االئتمانية المخاطر وتقييم مراجعة -ج

 قب�ل م�ن للتس�هيالت والمراجع�ة التجدي�د بعملي�ات القي�ام وي�تم .االئتم�ان لمخاطر التعرض احتماالت كافةل دورية
 .االقليمي االئتمانية التسهيالت قسم

 ال��دفعاتو ب��القروض يتعل��ق فيم��ا( والص��ناعات الجغرافي��ة والمن��اطق النظ��ائر عل��ى المفرط��ة المخ��اطر تحدي��د -د
 ،)الستثمارل المالية األوراق حالة في( والدولة االئتماني، التصنيف وفئة اإلصدار، جهة وعن ،)المقدمة

ً  التع��رض احتم��االت تص��نيف بغ��رض للمخ��اطر، البن��ك تص��نيفب واالحتف��اظ إع��داد -ه  الخس��ارة خط��ورة لش��دة وفق��ا
 ف�ي ،المخ�اطر تص�نيف نظ�ام س�تخدمويُ . القائم�ة المخ�اطر عل�ى اإلدارة انتب�اه وتركي�ز مواجهتها، تتم التي المالية
 مس�ؤولية وتق�ع. مح�ددة ائتم�ان لمخ�اطر التع�رض عن�د القيم�ة انخف�اض مخصص�ات إل�ى االحتي�اج أحوال تحديد
. الحال��ة حس��ب ،النهائي��ة الموافق��ة تُص��در الت��ي اللجن��ة أو ةالتنفيذي�� اللجن��ة ع��اتق عل��ى المخ��اطرة مس��تويات تحدي��د

 إدارة وقس��م ، االقليمي��ة االئتماني��ة التس��هيالت قس��م قب��ل م��ن الدوري��ة للمراجع��ة المخ��اطرة مس��تويات وتخض��ع
 ،المخاطر

 المخت��ارة، بالص��ناعات الخاص��ة الح��دود ذل��ك ف��ي بم��ا ، للمخ��اطر التع��رض بح��دود العم��ل وح��دات تقي��د مراجع��ة -و
 االئتماني��ة التس��هيالت لجن��ة إل��ى دوري��ة تق��ارير تق��ديم تموي��. المنتج��ات وب��أنواع بال��دول، الخاص��ة والمخ��اطر

 اتخاذها، تم التي المالئمة التصحيحية واإلجراءات المحلية، المحافظ ائتمان جودة بخصوص اإلقليمية،
 مخ�اطر إدارة ممارس�ات أفض�ل دعمل� العم�ل، وح�دات إل�ى المتخصص�ة، والمه�ارات واإلرشاد، المشورة، تقديم -ز

 .البنك في االئتمان،

 بالبن�ك االئتم�ان خط�وط كاف�ة اعتم�اد ي�تم حي�ث. باالئتم�ان المتعلق�ة خط�طال واعتم�اد بمراجعة ،ةاإلقليمي االئتمانية التسهيالت لجنة وتقوم
ً  ،م.ع.إ فروع لكافة مركزي بشكلٍ   ي�تم ذل�ك، إمك�ان وعن�د ذل�ك، إل�ى وباإلض�افة. االئتم�ان خط�ة دلي�ل ف�ي الموضحة االئتمان خطةل وفقا

 . االئتمان دليل في محدد هو كما الضمان، من مقبولة نماذج خالل من القروض ضمان

٤٩ 
 

 عملي��ات إج��راء وي��تم. المعني��ة الف��روع ف��ي ،االئتماني��ة التس��هيالت كاف��ة عل��ى والرقاب��ة إدارة مهم��ة االئتماني��ة، التس��هيالت قس��م يت��ولىو
 .كذلك االقليمي االئتمانية التسهيالت وقسم االئتمان مسؤول قبل من المراجعة

 الخزين�ة، وأنش�طة الم�ال س�وقب يتعل�ق فيم�ا المالية المؤسسات لها تتعرض التي والمخاطر ،الخارجية المخاطر حدود على الموافقة وتتم
 .اإلقليمي االئتمان تسهيل لجنة عن الصادرة التعليمات بموجب

 
 :والمؤسسي التجاري اإلقراض

 المتطلب��ات وإل��ى للبن��ك، اإلقليمي��ة االئتم��ان خط��ط إل��ى والمؤسس��ي، التج��اري اإلق��راض عل��ى لحص��ولل االئتم��ان طلب��ات كاف��ة تخض��ع
 .آخر إلى وقتٍ  من المطبقة التنظيمية

 ب�التوقيع، المفوض�ة الس�لطة نظ�ام ع�ن الص�ادرة المس�بقة الموافق�ة إل�ى الموسعة، التسهيالت أو االئتمانية الحدود كافة البنك يُخِضع حيث
 .ةاإلقليمي االئتمان جنةلل أو الفرع في االئتمان تسهيل للجنة العليا للسلطة والتابعة

 االئتم�ان خط�ة أس�اس عل�ى دول�ة، لكل الفردية الحدود تحديد يتم حيث. الخارجية الدول تخص للمخاطر حدوداً  البنك إدارة وضعت ولقد
 القي��ام م�ع. الخارجي��ة المخ�اطر عل��ى والرقاب�ة تقي��يم إل�ى باإلض�افة دول��ة لك�ل المقبول��ة االئتم�ان مخ��اطر احتم�االت تح��دد الت�ي التفص�يلية
 االئتم�ان تس�هيل لجن�ة قب�ل م�ن ةدوري�ال والمراجع�ة البن�ك ف�ي اإلقليم�ي االئتم�ان مخ�اطر إدارة قب�ل من الحدود لهذه المتكررة بالمراجعة

 .االقليمي

 
 التجزئة قروض

ً  ،تجزئة بقرض خاص طلب كل في النظر يتم  المعتم�د بالبن�ك، الخ�اص االئتم�ان دلي�ل ف�ي مح�دد ه�و كم�ا ب�المنتج، الخاص للبرنامج وفقا
، والتوقع�ات منه�ا للموافق�ة عل�ى ب�رامج المن�تج الس�لطة م�ن مختلف�ة مستويات تحديد تم حيث. اإلقليمية االئتمانية التسهيالت لجنة قبل من

 المعلوم��ات مث�لر ائتم�اني تفص�يلي (ويش�تمل ك�ل برن�امج من�تج، عل��ى معي�اوعل�ى الق�روض الفردي�ة واالئتم�ان بموج�ب ب��رامج المن�تج. 
لوث��ائق، باإلض��افة إل��ى المتطلب��ات التش��غيلية ) والمتطلب��ات التنظيمي��ة، والمتطلب��ات الخاص��ة بالتقي��د وبالل��دخل واألهلي��ة للعم��الء الس��كانية

 األخرى. 

 
 :أخرى ائتمان معززات أو ضمان ألي االعتبار في األخذ دون االئتمانية، المخاطر إلى للتعرض األقصى الحد

. المش�تقات ذل�ك ف�ي بم�ا الم�الي، مرك�زال تقري�ر ببن�ود الخاص�ة االئتم�ان مخ�اطرل للتع�رض قصىاأل الحد أدناه، المذكور الجدول يوضح
 واتفاقي�ات الرئيس�ية التص�فية اس�تخدام خ�الل م�ن ،الح�د عملي�ات ت�أثير قب�ل إجم�الي، ش�كل ف�ي التع�رض من األقصى الحد بيان يتم حيث

 . الدفاتر في المسجلة والمخصصات الضمان

 

  

 

 المالحظات

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
  للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
 للمخاطر

٣١/١٢/٢٠١٥ 

درهم' ٠٠٠  

 ٣٦٣،٧٨٤ ٣،٤٠١،٧٨٦ ٦ المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف لدى األرصدة

 ١،١٢٠،٤٢١ ١،٠٧٣،٤٣١ ٧ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ١،٨٢٩،١١١ ٨ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٩ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ١٥،٥٠٠  العمالء قبوالت

٥٠ 
 

 ١٠٧،٢٤٨ ١٦٣،٨٥٤ ١٠ أخرى أصول

  ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

 ٥٢٣،٥٤٥ ٣٥٢،٩٨٤ ٢٢ االعتماد وخطابات الضمانات خطابات

  ٨،٦٩٦،٢٤٧ ١١،٧٢٧،٤٣٠ 

  

٥١ 
 

 :األعلى االحتمال ذات االئتمان مخاطر تركيزات

 اعتب�ار قب�ل للبن�ك، المالي�ة األص�ول تحليل ويمكن. الصناعة وقطاع الجغرافية والمنطقة اآلخر، العميل قبل من المخاطر تراكيز إدارة تتم
 :يلي كما الجغرافية المناطق أساس على لالئتمان، أخرى معززات تحليل أو محتجز، ضمان أي

 

 األقصى الحد إجمالي   
   للمخاطر للتعرض

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٦ 

 للتعرض األقصى الحد إجمالي
   للمخاطر

 اإلماراتي بالدرهم

٣١/١٢/٢٠١٥ 

   

 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠

   الجغرافية المناطق  

 ٥،١٨٥،٨٢٨ ٨،٤٧١،٩٠٥ المتحدة العربية اإلمارات  

 ٢،٩٨٤،٤٩٥ ٢،٨٩٩،٩٩٨ إيران  

 ٢،٠٤٠ ٢،٢٠٤ المتطورة والدول والتنمية االقتصادي التعاون منظمة  

 ٢٦٥ ٢٦٥ الخليجي التعاون مجلس دول  

 ٧٤ ٧٤ أخرى  

   ٨،١٧٢،٧٠٢ ١١،٣٧٤،٤٤٦ 

   

 الصناعة قطاع

  

 ٣٨٥ ٢٥،٩٢٧ الزراعة  

 ٣،٣٨٥،٥٩٣ ٦،٣١٩،٨٢٨ المالية المؤسسات  

 ٢،٥٦٣،٤٢٥ ٢،٦٠٩،٦٧٢ والتجزئة الجملة تجارة  

 ٣٢،٧٢٩ ٦٣،٦٧٨ االنشاء  

 ١،٢٦٨،٦٢٩ ١،٢٧٦،٦٨٨ الخدمات  

 ٧٦،٣٥٧ ٩٤،٥٠٢ الشخصية القروض  

 ٥٥٩،٢٢١ ٦٤٨،٤٠٣ التصنيع  

 ١٧٣،٣١٨ ١٦٦،٠٥٠ واالتصاالت النقل  

 ١٦٩،٦٩٨ أخرى  

١١،٣٧٤،٤٤٦ 

١١٣،٠٤٥ 

٨،١٧٢،٧٠٢    

٥٢ 
 

 

 األخرى يةاالئتمان التحسيناتو الضمان 

 اإلرش�ادات عل�ى االئتم�ان دلي�ل يحت�وي، حي�ث اآلخ�ر ب�الطرف المتعلقة االئتمان مخاطر تقدير على المطلوب، الضمان ونوع مبلغ يعتمد
 المالي�ة، األوراق ،النق�د: ه�ي علي�ه الحص�ول ي�تم ال�ذي للض�مان الرئيس�ية األن�واع. التقي�يم ومع�ايير الض�مان أن�واع على بالموافقة المتعلقة

 .واألشخاص للشركات سواء -والضمانات المدينة التجارية والذمم ،المخزون العقارية، الملكية على المفروضة عباءاأل

 بش�كلٍ  العادل�ة القيم�ة تق�ديرات تع�ديل ي�تم وال. األساس�ية االتفاقي�ة بحسب  اللزوم عند للضمان السوقية القيمة االقليمي االئتمان قسم يراقب
ً  المسددة المبالغ عن ضمانات احتجاز األغلب في يتم وال. قيمته انخفاض أو ،فردي بشكل قرض تقييم عند إال عام،  . البنوك إلى مقدما

 س�داد أو تخف�يض ف�ي عائ�دات. حي�ث تس�تخدم المنظم�ة بطريق�ة ،حيازته�ا اس�تعادة تم�ت التي الممتلكات في التصرف البنك خطة وتقتضي
 . التجاري نشاطه ممارسة في حيازتها مستردةال العقارات البنك شغل. وبشكٍل عام، ال يالمستحقة المطالبة

 

 :القروض وتصنيف االئتمان مراجعة إجراءات 

ً تقييم بالبنك، الداخلي التدقيق قسم يُباشر ً  ،دوري أساس على للجودة مستقالً  ا  العربي�ة اإلم�ارات بن�ك عن الصادرة إلرشاداتا من كلٍ ل وفقا
  . والمحتملة المتراكمة األداء مشاكل المبكر، التحديد في المساعدة بغرض الداخلية، خططوال المركزي المتحدة

ً  ٩٠ ائتمان سداد استحقاق تاريخ تجاُوز حال ففي  مخص�ص ف�تح ي�تم كم�ا. دخلال� على تقييدها يتم وال عليه، فائدة فرض يتم أكثر، أو يوما
 . باألصول المرتبطة المخاطر وتصنيف المستحق المبلغ استرداد احتمال: من كالً  أساس على المصنفة، األصول قيمة النخفاض

 المتوقع�ة النقدي�ة للت�دفقات الحالي�ة القيم�ة ص�افي حس�اب خ�الل م�ن بمحفظت�ه، خاص�ةال قيم�ةال انخف�اض خس�ائر إلى االحتياج البنك ويحدد
�ا أس�اس عل�ى استرداده احتمال أو قرض، لكل الحقاً، كم�ا ه�و  .مت�وفراً  س�عره ك�ان ح�ال ف�ي لألص�ل الس�وقية القيم�ة أو الض�مان، قيم�ة إمَّ

مطل�وب م�ن خ�الل توجيه�ات البن�ك المرك�زي ف�ي اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة، ف�إن البن�وك تأخ�ذ مخصص�ات خس�ائر الق�روض المطلوب��ة 
  ولوائح البنك المركزي. ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
 :قيمتها انخفضت التي المقدمة الدفعاتو القروض

ً  علي��ه، المس�تحقة والفائ��دة مبلغه�ا أص��ل كام��ل تحص�يل م��ن ال�تمكن ع��دم احتم�ال البن��ك يح��دد الت�ي المقدم��ة ال�دفعاتو الق��روض وه�ي  وفق��ا
 . المقدمة الدفعات أو القرض اتفاقية في المذكورة التعاقدية للشروط

 
 :قيمتها انخفاض دون هاسداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي القروض

 البن�ك يعتق�د أن دون مبلغه�ا، أصل دفعات أو التعاقدية، فائدتها سداد استحقاق موعد تجاُوز تم التي المالية واألوراق القروض تصنيف يتم
 الضمان مستوى أساس على قيمتها، انخفضت مالية وأوراق قروضا تصنيفها بمالئمة

 

 

ً  باعتباره��ا للبن��ك، المس��تحقة المب��الغ تحص��يل مرحل��ة أو/و المت��اح الت��أمين /   وليس��ت اس��تحقاقها، موع��د تج��اُوز ت��م مالي��ة وأوراق قروض��ا
 ً   . قيمتها انخفضت قروضا

 
 

 :القيمة انخفاض مخصصات

 مح��ددة مخصص��ات ف��تح وي��تم. الق��رض محفظ��ة ف��ي متكب��دةال للخس��ائر تقديرات��ه تمث��ل القيم��ة، انخف��اض لخس��ائر مخص��ص البن��ك يف��تح
  المالية األصول فئات من فئة لكل االئتمان نوعية. لخسارةا تكبد فيها تم التي الحاالت في الكبيرة، الفردية مخاطرال الحتماالت

 الج�دول يوض�ح. لالئتم�ان ال�داخلي التص�نيف باس�تخدام البن�ك قب�ل م�ن) الخزينة في النقد باستثناء( المالية األصول ائتمان نوعية إدارة تتم
 .بالبنك الخاص االئتمان تصنيف نظام على بناء األصول فئة خالل من االئتمان نوعية أدناه

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٣ 
 

 

 اإلجمالي فردي بشكل قيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

 متدنية مخاطر 
 ومتوسطة

   االستحقاق تاريخ بعد

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية اإلمارات

٣،٤٠١،٧٨٦ ٠ ٠ ٣،٤٠١،٧٨٦ 

 الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية وفروعه

١،٠٧٣،٤٣١ ١٤ ٥٢١،١٥٢ ٥٥٢،٢٦٥ 

 ١،٨٢٩،١١١ ٤٦٠ ١،٨٢٥،٩٧١ ٢،٦٨٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٨٩٠،٧٦٤ ١،٩٦٩،٥٥١ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٧٨٨،٢٥٤ المقدمة والدفعات القروض

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ العمالء قبوالت

 ١٦٣،٨٥٤ ٥،٨١٢ ٠ ١٥٨،٠٤٢ أخرى أصول

 ١١،٣٧٤،٤٤٦ ١،٩٧٥،٨٣٧ ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٦،٩١٨،٥٢٧ اإلجمالي

 

 

 

 

 

 بشكل القيمة انخفاض القيمة بانخفاض مرتبطة غير مخاطر ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ
 فردي

 اإلجمالي

   االستحقاق تاريخ بعد وعادلة متدنية مخاطر 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

 اإلمارات مصرف لدى البنكية األرصدة
 المركزي المتحدة العربية

٣٦٣،٧٨٤ ٠ ٠ ٣٦٣،٧٨٤ 

 وفروعه الرئيسي المقر من المستحق
 الخارجية

١،١٢٠،٤٢١ ١٥ ٥٢١،٥١٢ ٥٩٨،٨٩٤ 

 ١،٨٦٦،٤٥٣ ٤٥٤ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٢،٦٩٢ أخرى بنوك من المستحق

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ١،٢٦٣،٣٥٦ ٣٥١،٠٤٣ ٣،٠٦٥،٤٦٢ المقدمة والدفعات القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ العمالء قبوالت

 ١٠٧،٢٤٨ ٥،٦٩٠ ٠ ١٠١،٥٥٨ أخرى أصول

٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 ٥٤ 
 

 ٨،١٧٢،٧٠٢ ١،٢٦٩،٥١٥ ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٤،١٦٧،٣٢٥ اإلجمالي

 
 تصنيفات من تصنيف لكل) المتاح النقد باستثناء( المالي مركزال كشف في للبنك المالية باألصول الخاصة االئتمان مخاطر احتمال إدراج تم وقد

 .الداخلية المخاطر
 

 مقدمة ودفعات قروض أخرى مالية أصول 

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ درهم' ٠٠٠ 

     المخفض البند

 ١٠٥،٠٢٩ ٨٠٧،٣٣٨ ٠ ٠ الفرعي المعيار

 ٣٩١،٢٦٧ ٣٥٦،٨٠٩ ٠ ٠ فيه المشكوك

 ٧٦٧،٠٦٠ ٨٠٥،٤٠٤ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ الخسارة

 ١،٢٦٣،٣٥٦ ١،٩٦٩،٥٥١ ٦،١٥٩ ٦،٢٨٦ المبلغ إجمالي

 ٣٥١،٠٤٣ ١٣٢،٩٥٩ ٢،٣٨٤،٨١٩ ٢،٣٤٧،١٢٣ خفضم غير ولكن االستحقاق تاريخ بعد

 ٣،٠٦٥،٤٦٢ ٢،٧٨٨،٢٥٤ ١،١٠١،٨٦٣ ٤،١٣٠،٢٧٣ مخفضة وغير االستحقاق تاريخ يمضي لم

 ٤،٦٧٩،٨٦١ ٤،٨٩٠،٧٦٤ ٣،٤٩٢،٨٤١ ٦،٤٨٣،٦٨٢ الدفترية القيمة

 مطبق�ةال المخ�اطر عل�ى اإلدارة تركي�ز ذل�ك يس�هل حي�ث. االئتم�ان محفظ�ةب المتعلق�ة المخ�اطرة تص�انيف وأح�دث ب�أدق االحتف�اظ البنك خطة وتتطلب
 التحل��يالت م��ن العدي��دب التص��نيف، نظ��ام ويَ��دُعم. والمنتج��ات الجغرافي��ة، والمن��اطق األعم��ال، خط��وط بكاف��ة الخاص��ة االئتم��ان مخ��اطر مقارن��ة وعل��ى

 .اآلخر بالطرف المتعلقة المخاطر لقياس الرئيسية المدخالت إتاحة بغرض بالسوق، خاصة معالَجة بمعلومات المقترنة المالية، المنطقية

 فيم�ا ةالمالي� لواألص� فئات من فئة لكل ،استحقاقها تاريخ مضى والتي المخفضة غير والمالية االستثمارية لألصول المتقادم التحليل أدناه، الجدول في
 :يلي

 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٦ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،١٥٢ ٥١٩،١٥٧ ٠ ١،٩٩٥ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٥،٩٧١ ١،٨٢٥،٩٧١ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ١٣٢،٩٥٩ ١٣٢،٩٥٩ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٤٨٠،٠٨٢ ٢،٤٧٨،٠٨٧ ٠ ١،٩٩٥ 

 

٥٥ 
 

 اإلجمالي أشهر٣ من أطول أشهر ٣-١ فترة شهر ١ فترة .٢٠١٥ ديسمبر، ٣١: بتاريخ

  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠  درهم ٠٠٠ 

     

 ٥٢١،٥١٢ ٥١٩،٦٩٨ ٠ ١،٨١٤ الخارجية وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٦٣،٣٠٧ ١،٨٦٣،٣٠٧ ٠ ٠ أخرى بنوك من المستحق

 ٣٥١،٠٤٣ ٣٥١،٠٤٣ ٠ ٠ المقدمة والدفعات القروض

 ٢،٧٣٥،٨٦٢ ٢،٧٣٤،٠٤٨ ٠ ١،٨١٤ 

 

  

٥٦ 
 

 :شروطها بخصوص التفاُوض تم التي المالية األصول فئات من فئة لكل الدفترية القيمة أدناه،

 ٣١/١٢/٢٠١٥ ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 درهم ٠٠٠ درهم ٠٠٠ 

 ١٥١،٩٦٤ ١٥٦،٧٦٤ المقدمة والدفعات القروض

 :السيولة مخاطر -٢ 
 . محدد وقتٍ  في المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات البنك مواجهة مخاطر وهي

 :السيولة مخاطر إدارة 

 العادي�ة األوض�اع ف�ي س�دادها، اس�تحقاق عن�د بواجبات�ه للوف�اء كافي�ة س�يولة لت�وافر ،ذل�ك أمك�ن ما ،الضمان هي السيولة، إدارة تجاه البنك سياسة
 . للبنك التجارية بالشهرة باإلضرار المخاطرة أو مقبولة، غير خسائر تحمل دون والمتأزمة،

 المالي�ة الت�دفقات وتفاص�يل المالي�ة، والتزام�اتهم بأص�ولهم الخاص�ة الس�يولة محفظ�ة بخصوص أخرى عمل وحدات من معلومات الخزينة وتستلم
 أج�لٍ  خ�الل س�يولة إل�ى للتحوي�ل القابل�ة األص�ول م�ن بمحفظ�ة الخزين�ة تح�تفظ وعلي�ه،. مس�تقبالً  المتوقع�ة األعمال عن الناتجة األخرى، المتوقعة
. كك�ل البن�ك ل�دى كافي�ة بسيولة االحتفاظ لضمان البنوك، بين تسهيالت وعلى البنوك إلى مقدمة ودفعات قروض على األساس في تشتمل قصير،

 األج�ل، قص�يرة تقلب�ات بأية للوفاء الخزينة، من األجل قصيرة قروض خالل من واألفرع، العمل بوحدات الخاصة السيولة بمتطلبات الوفاء ويتم
 . هيكليةال سيولةلل متطلبات بأية للوفاء أجالً  طولاأل وتمويل

 
 :األصول التزامات لجنة

 وتموي��ل ، االلتزام��ات وهيك��ل األص��ول إدارة بغ��رض األص��ول، ع��ن المس��ؤولية لجن��ة إل��ى متع��ددة ص��الحيات بتف��ويض اإلقليم��ي الم��دير ق��ام
ً  ،ذل�ك من أكثر أو عام ربع كل اللجنة هذه وتجتمع. البنك استراتيجية  األص�ول وهيك�ل الس�يولة، مع�دالت مراجع�ة م�ن األوض�اع تتطلب�ه لم�ا وفق�ا

 واألوض�اع الفج�وات، وتموي�ل والقانوني�ة، الداخلي�ة المع�دالت ومتطلب�ات األجنب�ي، بالص�رف الخاصة والمخاطر الفائدة، ومعدالت وااللتزامات،
 عل�ى البن�ك إلدارة الس�يولة مخ�اطر ب�إدارة خاص�ة إرش�ادات بوض�ع اللجن�ة وتق�وم. الس�وقية والمالي�ة االقتص�ادية، والدولية األهلية، للسوق العامة
 . المراجعة هذه أساس

 
 :السيولة مخاطر إلى التعرض

 ص��افي نس�بة الس��يولة مخ�اطر إلدارة خزين�ةال قس��م وم�دير الحس�ابات، وم��دير ،االقليم�ي المخ�اطر م��دير يس�تخدمه ال�ذي رئيس��يال المقي�اس يش�كل
ً  النقدي��ة، المع��ادالتو النق��د عل��ى الس��ائلة، األص��ول ص��افي تش��تمل. وله��ذا الغ��رض، العم��الء م��ن الودائ��ع إل��ى الس��ائلة األص��ول  أي منه��ا مطروح��ا
 لتقي�يم المس�تخدم الحساب أسلوب تطابُق، دون ،ذلك يشابه .يتالال شهرال خالل السداد مستحقة والتزامات أخرى، قروض أو البنوك، من إيداعات

 المقدم�ة ال�دفعات مع�دل: وه�ي متك�رر بش�كل األخرى المؤشرات على المحكمة الرقابة مع. اإلقليمية اإلدارة وضعته الذي السيولة بحد البنك تقيد
 لجن�ة قب�ل م�ن المع�ايير ه�ذه ومراجع�ة المق�اييس، لكاف�ة مقارن�ة مع�ايير وض�ع وي�تم. المس�تقرة التموي�ل مصادر إلى االستخدام معدل اإليداع، إلى

 .نتظمم بشكل  األصول التزامات إدارة

 العم��الت وعب��ر متعاقب��ة نطاق��ات عل��ى مراقبته��ا ي��تم والت��ي االس��تحقاق، تط��ابق ع��دم تحلي��ل فه��ي الس��يولة لمراقب��ة األخ��رى الرئيس��ية األداة أم��ا
 .متعاقبة زمنية نطاقات على المستحقة السلبية النقدية التدفقات توجيهية مبادئ وضع تم. الوظيفية

 
 :بالسيولة المتعلقة المخاطر تخفيف

 ف�ي بم�ا والم�ودعين المس�تثمرين تنويع مثل ،سيولة استراتيجيات تنفيذ خالل من بالسيولة، المتعلقة المخاطر تخفيف مسؤولية الخزينة قسم تتحمل
 تس�هيالت بموج�ب أخ�رى إيراني�ة بن�وك م�ع باالش�تراك المخ�اطر البن�ك يخ�وض ذل�ك، إل�ى باإلضافة. التجارة وشركات بالجملة البيع عمالء ذلك

 المفروض�ة للعقوب�ات المتح�دة األم�م لرف�ع الدولي�ة النظ�رة بمراقب�ة محك�م بش�كل البن�ك يق�وم حي�ث. اإليران�ي المرك�زي البنك يدعمها تمويل إعادة
 .المخاطر إلى وسيولته البنك أعمال تعرض عدم تضمن بحيث األعمال الستمرار وخطط متطورة استراتيجيات وامتالك

٥٧ 
 

 
 :المتبقية التعاقدية االستحقاقات خالل من المالية االلتزامات تحليل

 غي�ر التعاقدي�ة الس�داد التزام�ات عل�ى ن�اءب الع�ام، نهاي�ة عن�د البن�ك عل�ى الس�داد مس�تحقة المالي�ة االلتزام�ات وض�ع أدن�اه، الموضح الجدول يوجز
 كاف�ة ف�ي البن�ك تَوقُّ�ع م�ع. ف�وري بش�كل ي�تم اإلش�عار تق�ديم أن باعتب�ار إش�عار، بموج�ب سدادها يتم التي المبالغ مع التعامل يتم حيث. المخصومة
ً  يكون تاريخ أول عند بالسداد العمالء من العديد مطالبة عدم األحوال،  النق�دي الت�دفق الج�دول يعك�س أن دون بالس�داد، القيام البنك من فيه مطلوبا
 .باإليداعات االحتفاظ تاريخ إليه يشير الذي المتوقع

 

 

 

٥٨ 
 

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢ - ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠
 إماراتي

       ٢٠١٦ ديسمبر ٣١

       

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠ ٣٦٩،٠٠٠ ٢،٧٥١،٣٨٠ أخرى بنوك إلى المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٠ ١٤٨،٨٢٠ ٦٠٦،٥١٣ ٦٦٢،٤٧٩ ١،١١٨،٧٢٤ العميل إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٠ ٠ ٩٦،٧٥٣ ١٤١،٧٥١ ٦١٠،٤٥٣ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٥،٥٠٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ٠ ١،٩٥٢ ٠ ٠ ١٦٩،١٥٢ أخرى التزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ٠ ١٥٠،٧٧٢ ٧٠٥،٠٦٦ ١،١٨٨،٧٣٠ ٤،٦٤٩،٧٠٩ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

       

 اإلجمالي سنوات ٥ من أكثر سنوات ٥ -١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣ من أقل الطلب تحت مالية التزامات

 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 درهم' ٠٠٠ إماراتي درهم' ٠٠٠ إماراتي

 إماراتي

       ٢٠١٥ ديسمبر ٣١

 ٩٦٨،٥٤٣ ٠ ٠ ٣١،٨٠٠ ٢٢،٤٠٠ ٩١٤،٣٤٣ أخرى بنوك إلى المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٠ ٦٣،٨٩١ ٦٨٠،٢٨٣ ٤٢٤،٦٧٤ ٨١٢،٤٥٨ العميل إيداعات

 ٦٣٥،٤٤٠ ٠ ٠ ٩١،٧٥٢ ١٦٦،٤٥٤ ٣٧٧،٢٣٤ بالخارج وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤،٩٣٥ ٠ العمالء قبوالت

 ١٤٤،٠١٢ ٠ ١،٠٧٧ ٠ ٠ ١٤٢،٩٣٥ أخرى التزامات

٥٩ 
 

 ٣،٧٦٤،٢٣٦ ٠ ٦٤،٩٦٨ ٨٠٣،٨٣٥ ٦٤٨،٤٦٣ ٢،٢٤٦،٩٧٠ المقطوعة غير المالية االلتزامات إجمالي

٦٠ 
 

 السوقية المخاطر إدارة - ٣ 

 الت�ي الس�وق متغي�رات الحادث�ة التغيرات بسبب المالية، للسندات الالحقة النقدية التدفقات تقلب أو ،العادلة القيمة تقلُّب مخاطر السوقية، المخاطر تعني
 . األسهمو البضائع وأسعار األجنبي، الصرف أسعار الفائدة، أسعار: المثال سبيل على منها

 إل�ى الكلي�ة المخ�اطر ح�دود تقس�يم ي�تم حيث. المخاطر خطة لجنة قبل من عليها الموافقة تمت التي المخاطرة حدود داخل السوقية المخاطر إدارة وتتم
. األس�هم وأس�عار البض�ائع وأس�عار األجنب�ي، الصرف وسعر الفائدة، سعر ذلك في بما المتعددة، المخاطر عوامل إلى اإلشارة خالل من فرعية حدود
 األوض�اع ح�دود ذل�ك ف�ي بم�ا المخ�اطر، قي�اس أس�اليب من مزيج استخدام خالل من الحدود وضع يتم المعنية، للمنتجات المختلفة الطبيعة ضوء وفي

 . الحساسية وحدود

 األجنب�ي، الص�رف وأس�عار الفائ�دة، أسعار تقلبات على المترتبة المخاطر عن تنجم قد التي المحتملة الخسائر تقدير في مختلفة أساليب البنك ويستخدم
 .الثقة من معين وبمستوى محدد زمني أفق خالل األسهم وأسعار البضائع وأسعار

 
 الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر إدارة

 نتيج�ة المخ�اطر ه�ذه إل�ى البن�ك ويتعرض. المالية السندات قيمة على الفائدة أسعار في تغيراتال تأثير احتمال من الفائدة بسعر المتعلقة المخاطر تنجم
 . وااللتزامات األصول ،وعمالت مبالغ في فجوات وجود أو في التطابق عدم

 الفائ�دة س�عر ف�ي ملحوظ�ة زي�ادة وج�ود بع�دم اإلدارة تعتق�د ول�ذلك للفائ�دة، ثاب�ت س�عرب ،للفائ�دة الخاض�عة البنك والتزامات أصول أغلب تتحمل حيث 
 . البنك على

ً س�نوي %١٠٫٧٧ نس�بة ه�و المقدم�ة ال�دفعات وعل�ى الق�روض عل�ى الفعل�ي الفائدة سعر إن ً  %٨٫٩٠ نس�بة: ٢٠١٥( ا  العمي�ل إي�داعات وعل�ى ،)س�نويا
ً سنوي %٤٫٨٢ نسبة ً سنوي %٣٫٤٦: ٢٠١٥( ا ً سنوي %٠٫٦٨ بنسبة بالبنك الخاصة القروض وعلى) ا ً سنوي %١٫٠٣ نسبة: ٢٠١٥( ا  ).ا

 ٣١ ف�ي المنته�ي الع�ام ع�ن البن�ك خس�ارة ف�إن ثابت�ة، األخ�رى المتغي�رات كافة بقاء مع العام خالل أساس نقطة ٥٠ بعدد الفائدة أسعار تدني حالة وفي
ً  زيدتل تكان ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ بتاريخ هي كما واألسهم ،٢٠١٦  ديسمبر  بمبل�غ ال�ربح انخف�ض: ٢٠١٥( إم�اراتي دره�م ١،٦٨٢،٢٦١ بمبلغ تقريبا

 ).إماراتي درهم ٥،٧٠٦،٣٢٧

 
 األجنبية بالعملة المتعلقة المخاطر

 لألوض�اع ح�دودا اإلقليم�ي الم�دير ح�دد ولق�د. األجنب�ي الص�رف أس�عار تغي�ر بس�بب المالي�ة الس�ندات قيم�ة تغي�ر مخاطر األجنبية العملة مخاطر تعني
 ض�من األوض�اع ه�ذه اس�تمرار لض�مان اس�تخدامها ي�تم تح�وط واس�تراتيجيات ي�ومي، أس�اس عل�ى عليه�ا الرقاب�ة ت�تم ح�دود وه�ي العم�الت، باستخدام
 . الحدود

 مخ�اطر آث�ار ،البن�ك وي�دير .األجنب�ي الص�رف مخ�اطر تقلي�ل بغرض األعمال تعاُمالت في المستخدمة العملة نفس باستخدام البنك أصول تمويل ويتم
 بالعمل�ة، المرتبط�ة المخ�اطر مس�توى عل�ى ح�دوداً  اإلقليم�ي الم�دير ويضع. النقدي وتدفقه المالي وضعه على ،السائدة األجنبية الصرف أسعار تقلبات
 المخ�اطرة ص�افي ك�ان الع�ام، نهاي�ة وعن�د. ي�ومي أس�اس عل�ى مراقبت�ه ت�تم م�ا وه�و والنهار، الليل فترات خالل باألوضاع يتعلق فيما إجمالي وبشكل
 :يلي كما أجنبية، عمالت شكل في والموضح بيانه، التالي الكبيرة

  

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 )٨٠( ٧٥٢ يورو

 ١٦٨،٠٣١ ١١٠،٢٦٤ أمريكي دوالر

 )١٣١( )١٤٠( ياباني ين

 )٥٩( )٤٤( استرليني جنيه

٦١ 
 

 ٥٣٥ ٥٣٤ أخرى عمالت

 ١٦٨،٢٩٦ ١١١،٣٦٦ 

 

 م�ع المتح�دة، العربية اإلمارات دولة بدرهم بالمقارنة ،محددة أجنبية عملة سعر في %١٠ بنسبة انخفاض أثر بحساب أدناه الموضح التحليل ويقوم 
 ). للعملة الحساسة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة بسبب( والخسارة الربح على األخرى المتغيرات كافة أثر ثبات

 

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم' ٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

  إماراتي درهم '٠٠٠

 ٨ )٧٥( يورو

 ١٣ ١٤ ياباني ين

 ٦ ٤ استرليني جنيه

 )٥٤( )٥٣( أخرى عمالت

 )٢٧( )١١٠( 

  

 متعلق�ة مخ�اطرة أي�ة تش�كل ال األمريك�ي بال�دوالر األرص�دة ف�إن األمريك�ي، بال�دوالر الحالي الوقت في مرتبطة اإلماراتي الدرهم عملة أن وحيث
 . األمريكي بالدوالر الخاص األجنبي الصرف سعر تغيرات أثر إلى أعاله المذكور الجدول يشير ال وعليه،. بالعملة

 األسعار مخاطر

 تل�ك باس�تثناء( الس�وقية األس�عار تغي�رات بس�بب المالي�ة، للسندات الالحقة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر إلى األسعار مخاطر تشير
 بش�كل المرتبط�ة العوام�ل أح�د بس�بب التغي�رات ه�ذه ح�دوث ع�ن النظ�ر بص�رف ،)بالعمل�ة المتعلق�ة المخ�اطر أو الفائ�دة س�عر مخ�اطر عن الناجمة
 .السوق في تداولها يتم التي المشابهة المالية السندات كافة في المؤثرة بالعوامل أو بُمصِدِرِه، أو مالي، بسند حصري

 
 التشغيلية المخاطر

 ع�ن أو األنظم�ة، أو األف�راد، أو الداخلي�ة، العملي�ات ف�ي اإلخف�اق أو كفاي�ة عدم عن ناجمة خسارة تكبُّد مخاطر إلى التشغيلية، المخاطر تشير
 .٢ بازل لتطبيق واإلعداد الممارسات أفضل مع يتوافق بما المخاطر هذه إدارة إلى البنك يهدف. خارجية أحداث

 ف�ي المتأص�لة المخ�اطر ومراجع�ة ،المخ�اطر تخف�يض،و ف�ي وال�تحكم ومراقب�ة وتقي�يم تحدي�د خ�الل م�ن التشغيلية المخاطر بإدارة البنك يقوم
 أج�ل م�ن البن�ك بأنش�طة المرتبط�ة العملي�ات تط�وير ت�م وق�د. الداخلي�ة االستش�ارة عملي�ات خ�الل م�ن التجارية والمنتجات واألنشطة العمليات
 بش�كل فروعب�ال الخاص�ة األم�وال غس�يل مكافح�ة  خط�ط مراجع�ة ت�تم ه�ذا وعل�ى. اإلرهابي�ة األنش�طة تمويل أو األموال غسيل أنشطة تجنب
 فق�د التش�غيلية، المخ�اطر إدارة استراتيجية من وكجزء. الدولية الممارسات وأفضل المحلية القانونية بالمتطلبات الكامل التقيد لضمان ،منتظم
 المتح�دة األمم عقوبات يخص فيما المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف عن الصادرة والتعميمات باإلشعارات التقيد على البنك عمل

ً  .العقوب�ات قائم�ة ف�ي تفاص�يلها ال�واردة األط�راف كاف�ة م�ع التعامل عن وتوقف  العقوب�ات رف�ع ت�م فق�د الش�املة، المش�تركة العم�ل لخط�ة وفق�ا
 يق�وم البن�ك أن كم�ا .ك�ذلك الس�ويفت توص�يل امكاني�ة اس�تعادة وتم�ت ٢٠١٦ ين�اير ١٦ م�ن اعتب�اراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة
 البن��ك يح��تفظ الداخلي��ة، الرقاب��ة بيئ��ة م��ن وكج��زء. العلي��ا اإلدارة إل��ى عنه��ا واإلب��الغ من��تظم أس��اس عل��ى التش��غيلية المخ��اطر خس��ائر بمراقب��ة
 المه�ام ب�ين المالئ�م التميي�ز إل�ى الحاج�ة عل�ى يش�دد البن�ك أن كم�ا. التجاري�ة أعمال�ه يخ�ص فيما الرقابية باإلجراءات الخاصة الكافية بالوثائق
 .التجارية األنشطة كافة في المستقل والتفويض الوظيفية،

 االحتياطي�ة بالتس�هيالت االحتف�اظ ي�تم أن�ه حي�ث. الك�وارث وق�وع ح�االت ف�ي النش�اط عملي�ات دع�م به�دف ،النشاط استمرار خطة تنفيذ يتم و
ً  البنك يقوم ذلك، على عالوة. الدورية التدريبات إجراء وكذلك ،الالزمة  فيم�ا المحتمل�ة الخس�ائر لتخف�يض الت�أميني الغطاء مسألة بتولي أيضا

٦٢ 
 

 .التشغيلية المخاطر يخص

  

٦٣ 
 

 :المالية للسندات العادلة القيمة -٢٧

 :يلي كما المالية وااللتزامات المالية لألصول العادلة القيم تحديد يتم

 عملي�ات قي�د تك�ون والت�ي القياس�ية واألحك�ام الش�روط ذات المالي�ة وااللتزام�ات المالي�ة لألص�ول العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .١
 .الواردة السوق أسعار إلى الرجوع خالل من نشطة سائلة أسواق في تجارية

ً ) المش�تقة المالي��ة الس�ندات باس��تثناء( األخ��رى المالي�ة وااللتزام��ات المالي�ة لألص��ول العادل��ة الق�يم تحدي��د ي�تم  .٢  لنم��اذج وفق��ا
 القابل��ة الجاري��ة الس��وقية التع��امالت م��ن أس��عار باس��تخدام المخص��وم، النق��دي الت��دفق تحلي��ل عل��ى وبن��اء ع��ام بش��كل المقبول��ة األس��عار
 .المشابهة المالية للسندات التجارية واألسعار للمراقبة

 ،األس�عار ه�ذه إل�ى التوصل يتم لم حال وفي. الواردة األسعار باستخدام المشتقة المالية للسندات العادلة القيم احتساب يتم  .٣
 المش�تقات يخ�ص فيم�ا المالي�ة الس�ندات م�دة خ�الل المطب�ق اإلي�رادات منحن�ى باس�تخدام ،المخص�وم النق�دي التدفق تحليل استخدام يتم
 و االختيارية، المشتقات يخص فيما األسعار لوضع االختيارية والنماذج االختيارية، غير

 الفرض�يات كان�ت ح�ال ف�ي األس�عار لتحدي�د االختياري�ة النم�اذج باس�تخدام الم�الي الض�مان لعق�ود العادل�ة الق�يم تحديد يتم  .٤
 الخس�ائر، ومبل�غ الس�وق إلى المستندة االئتمانية المعلومات خالل من والمستنتج المحدد النظير قبل من التقصير إمكانية هي الرئيسية

 .للتقصير نظراً 

 :المال رأس إدارة -٢٨

 التنظيمي المال رأس

 األجنبي�ة ب�البنوك الخاص�ة والف�روع لبن�وكل الم�ال رأس متطلب�ات ومراقب�ة بتحدي�د المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف يقوم
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في تعمل التي

 لدول��ة المرك��زي البن��ك قب��ل م��ن الص��ادرة اإلرش��ادات م��ع يتواف��ق بم��ا وذل��ك ب��ه الخ��اص الم��ال رأس كفاي��ة نس��بة بحس��اب البن��ك يق��وم
 المرك��زي المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات مص��رف قب�ل م�ن المح�ددة الم��ال ل�رأس األدن�ى الح�د نس��بة وتك�ون. المتح�دة العربي�ة اإلم�ارات

ً  المقدرة األصول من %١٢ ً  والمحتسبة للمخاطر، وفقا  .قبلهم من الصادرة لإلرشادات وفقا

 

 :مستويين على للبنك التنظيمي المال رأس تحليل يتم

 بع���د المحتج���زة، واإلي���رادات الق���انوني واالحتي���اطي المخص���ص الم���ال رأس يش���مل ال���ذي الم���ال، رأس ١ المس���توى  .١
 و وجدت إن المادية، غير واألصول التجارية للشهرة االقتطاعات

 ح��د مراع��اة م��ع  القيم��ة، النخف�اض الجم��اعي المخص��ص( الش��املة المخصص�ات يش��مل ال��ذي الم��ال، رأس ٢ المس�توى  .٢
ً  المقدرة باألصول الخاصة االئتمانية المخاطر من %١٫٢٥  .المؤهلة الثانوية وااللتزامات) للمخاطر وفقا

 المس�توى م�ال رأس يتجاوز أن المؤهل ٢ المستوى مال لرأس يمكن ال. المال رأس قاعدة عناصر على الحدود من العديد فرض يتم
 المس�توى م�ال رأس يك�ون أن يجب. ١ المستوى مال رأس من %٥٠ يتجاوز أن المؤهل ةالثانوي القروض مال لرأس يجوز وال ،١
ً  المق�در المتوس�ط من %٨ األقل على يكون أن ١  م�ن %٦٧ م�ن أكث�ر يك�ون أن ٢ المس�توى الم�ال ل�رأس يمك�ن وال للمخ�اطر، وفق�ا

 .١ المستوى مال رأس

 المس�تقبلي التط�وير عل�ى والعم�ل الس�وق ثق�ة عل�ى الحف�اظ بغ�رض وذل�ك قوي�ة، م�ال رأس قاع�دة عل�ى الحف�اظ في البنك خطة تتمثل
ً . لألعمال  أعل�ى ب�ين  الت�وازن على المحافظة إلى بالحاجة البنك ويقر المالكين إيرادات على المال رأس مستوى تأثير إقرار تم أيضا
 .جيد مالي رأس وضع خالل من المعروض والتأمين والمزايا أكبر مديونية ممكنة تكون أن يمكن التي اإليرادات

 .خارجية جهات فرضتها والتي لمالا برأس المتعلقة المتطلبات بكافة العام، خالل البنك التزم وقد

 .العام مدار على المال رأس إجراءات وكذلك بالبنك الخاصة المال رأس إدارة  خطط في جوهرية تغيرات هناك تكن لم

٦٤ 
 

 :يلي كما العام نهاية في للبنك التنظيمي المال رأس وضع كان وقد

 ٣١/١٢/٢٠١٦ 

 إماراتي درهم '٠٠٠

٣١/١٢/٢٠١٥ 

 ١ المستوى مال رأس إماراتي درهم '٠٠٠

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨ ٤٢٠،٧٦٠ القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١ ٢،٣٦٩،٩٦٤ المحتجزة اإليرادات

 ٣،٦٩٥،٠٠٩ ٣،٧٩٠،٧٢٤ ١ المستوى مال رأس إجمالي

   

   ٢ المستوى مال رأس

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ القيمة النخفاض الجماعي المخصص

 ٦٧،٦٩٣ ٧٠،٨٢١ ٢ المستوى مال رأس إجمالي

   

 ٣،٧٦٢،٧٠٢ ٣،٨٦١،٥٤٥ تنظيميةال المال رأس قاعدة إجمالي

   

ً  مقدرة األصول    للمخاطر وفقا

 ٤،٥١٢،٨١٦ ٤،٧٢٠،١٦٦ االئتمانية المخاطر

 ٢٧٠ ٨٢٦ السوق مخاطر

 ١،٣٢٩،٩٤٥ ١،٣٢٩،٩٤٥ التشغيلية المخاطر

ً  المقدرة األصول إجمالي  ٥،٨٤٣،٠٣١ ٦،٠٥٠،٩٣٧ للمخاطر وفقا

 %٦٤ %٦٤ التنظيمي المال لرأس بالنسبة المال رأس كفاية  معدل

 %٦٣ %٦٣ ١ المستوى مال رأس على المال رأس كفاية معدل

 

 المال رأس تخصيص 

 مبل�غ ويعتم�د. المخص�ص الم�ال رأس عل�ى المتحق�ق العائ�د تحس�ين إل�ى ،األس�اس ف�ي المحددة، واألنشطة العمليات على المال رأس تخصيص يهدف
 وأنش��طة لعملي�ات الم�ال رأس تخص�يص عملي�ة إج�راء وي�تم. التنظيم�ي الم�ال رأس عل�ى أساس�ي بش�كل نش�اط أو عملي�ة لك�ل المخص�ص الم�ال رأس
 األص�ول، إدارة لجن�ة قبل من المراجعة مراعاة مع االئتمانية والتسهيالت المخاطر إدارة قبل من العملية على القائمين هؤالء عن مستقل بشكل معينة

 .اللزوم عند االلتزامات

 الم�ال رأس تخص�يص كيفي�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدم الرئيس�ي المب�دأ ه�و المخ�اطر حس�ب المعدل المال رأس على العائدات تحسين أن من الرغم وعلى
ً . الق�رار لص�ناعة المس�تخدم الوحي�د األس�اس ليس أنه إال معينة، أنشطة أو لعمليات البنك داخل  العملي�ات م�ع للتض�افر الالزم�ة العناي�ة إي�الء ي�تم أيض�ا

  خط��ط مراجع��ة ت��تم. بالبن��ك الخاص��ة األج��ل طويل��ة االس��تراتيجية ألغ��راضل النش��اط ومالئم��ة األخ��رى والم��وارد اإلدارة إتاح��ة األخ��رى، واألنش��طة

٦٥ 
 

 .منتظم بشكل وتخصيصه المال رأس إدارة يخص فيما فروعال

  وااللتزامات األصول أسعار تحديد إعادة -٢٩

 التقري�ر، إع�داد تاريخ في الفائدة، أسعار تحديد إعادة فترات أو النهائي االستحقاق فترة أساس على وااللتزامات األصول تسعير إعادة ملف تحديد يتم
 .أوالً  يأتي أيهما

 

  

٦٦ 
 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل ٢٠١٦ ديسمبر، ٣١
 فائدة

 اإلجمالي

 درهم' ٠٠٠ 
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 درهم' ٠٠٠
 إماراتي

 إماراتي درهم' ٠٠٠

      

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد
 المتحدة العربية اإلمارات

٣،٥٠١،٩٦٤ ٣،٥٠١،٩٦٤ ٠ ٠ ٠ 

 ١،٠٧٣،٤١٧ ٥٥٤،٢٦٠ ٠ ٠ ٥١٩،١٥٧ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 ١،٨٢٨،٦٥١ ٢،٦٨٠ ٠ ٠ ١،٨٢٥،٩٧١ األخرى البنوك من مستحق

 ٣،٨٩٢،٦٩٢ ٠ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٢،٧١١،٣٤٣ والسلف القروض

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٦٨،٤٥٣ ١٦٨،٤٥٣ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٤،٣٢٤ ٤،٣٢٤ ٠ ٠ ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

 ١٠،٤٨٥،٠٠١ ٤،٢٤٧،١٨١ ١،١٠٧،٨٤٤ ٧٣،٥٠٥ ٥،٠٥٦،٤٧١ )أ(          األصول إجمالي

      االلتزامات

 ٣،١٢٢،١٨٠ ٤١٥،٥١٩ ٠ ٠ ٢،٧٠٦،٦٦١ األخرى للبنوك المستحق

 ٢،٥٣٦،٥٣٦ ٧٤٤،٤٨٧ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ١،٠٣٧،٣٤٦  العمالء إيداعات

 ٨٤٨،٩٥٧ ٤٠٨،٢٢١ ٠ ٠ ٤٤٠،٧٣٦ الخارج في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 ١٥،٥٠٠ ١٥،٥٠٠ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٧١،١٠٤ ١٧١،١٠٤ ٠ ٠ ٠ األخرى االلتزامات

 ٦،٦٩٤،٢٧٧ ١،٧٥٤،٨٣١ ١٤٨،١٨٩ ٦٠٦،٥١٤ ٤،١٨٤،٧٤٣ )ب(        االلتزامات إجمالي

 ٣،٧٩٠،٧٢٤ ٢،٤٩٢،٣٥٠ ٩٥٩،٦٥٥ )٥٣٣،٠٠٩( ٨٧١،٧٢٨ )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

      :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤٢٠،٧٦٠      القانوني االحتياطي

 ٢،٣٦٩،٩٦٤     المحتجزة اإليرادات

 ٣،٧٩٠،٧٢٤     الحصص إجمالي

٦٧ 
 

 

 

 أي تحميل بدون عام من أكثر عام إلى أشهر ٣ أشهر ٣ من أقل 

 فائدة

 اإلجمالي

 درهم '٠٠٠ 

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

 درهم '٠٠٠

 إماراتي

      ٢٠١٥ ديسمبر، ٣١

      األصول

 لدولة المركزي البنك في واألرصدة النقد

 المتحدة العربية اإلمارات

٤٥٣،٤٤٤ ٤٥٣،٤٤٤ ٠ ٠ ٠ 

 في وفروعه الرئيسي المقر من المستحق

 الخارج

١،١٢٠،٤٠٦ ٦٠٠،٧٠٨ ٠ ٠ ٥١٩،٦٩٨ 

 ١،٨٦٥،٩٩٩ ٢،٦٩٢ ٠ ٠ ١،٨٦٣،٣٠٧ األخرى البنوك من مستحقال

 ٣،٨٧٠،٠٣٠ ٠ ١،٤٠٥،٧٠٤ ١٣٤،٢٣٧ ٢،٣٣٠،٠٨٩ والسلف القروض

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ١٠٨،٣٢٢ ١٠٨،٣٢٢ ٠ ٠ ٠ األخرى األصول

 ٠ والمعدات واآلالت الممتلكات

٤،٧١٣،٠٩٤ 

٠ 

١٣٤،٢٣٧ 

٠ 

١،٤٠٥،٧٠٤ 

٦،١٠٩ 

١،٢٠٦،٢١٠ 

٦،١٠٩ 

 )أ(          األصول إجمالي ٧،٤٥٩،٢٤٥

 االلتزامات

 ٩٦٨،٥٤٣ ٤٥٠،٧٣٠ ٠ ٠ ٥١٧،٨١٣ األخرى للبنوك المستحق

 ١،٩٨١،٣٠٦ ٦٠٤،٧٦٠ ٦٣،٨٩٢ ٦٨٠،٢٨٣ ٦٣٢،٣٧١  العمالء إيداعات

 في وفروعه الرئيسي المقر إلى المستحق

 الخارج

٦٣٥،٤٤٠ ١٨٢،٧٤٨ ٠ ٠ ٤٥٢،٦٩٢ 

 ٣٤،٩٣٥ ٣٤،٩٣٥ ٠ ٠ ٠ العمالء قبوالت

 ٠ األخرى االلتزامات

١،٦٠٢،٨٧٦ 

٣،١١٠،٢١٨ 

٠ 

٦٨٠،٢٨٣ 

(٥٤٦،٠٤٦) 

٠ 

٦٣،٨٩٢ 

١،٣٤١،٨١٢ 

١٤٤،٠١٢ 

١،٤١٧،١٨٥ 

)٢١٠،٩٧٥( 

١٤٤،٠١٢ 

٣،٧٦٤،٢٣٦ 

٣،٦٩٥،٠٠٩ 

 )ب(        االلتزامات إجمالي

 )ب - أ(  الفائدة سعر حساسية فارق

 :يلي ما ذلك ويمثل

 ١،٠٠٠،٠٠٠     المخصص المال رأس

 ٤١١،١٨٨      القانوني االحتياطي

 ٢،٢٨٣،٨٢١     المحتجزة اإليرادات

     الحصص إجمالي ٣،٦٩٥،٠٠٩

 األخرى والقيود األجنبية األصول إدارة مكتب المتحدة، األمم -٣٠

٦٨ 
 

 تم�ت كم�ا ٢٠١٦ ين�اير ١٦ من اعتباراً  وفروعه إيران ملي بنك على المفروضة العقوبات رفع تم الشاملة، المشتركة العمل خطة بموجب
 .السويفت توصيل امكانية استعادة

 :المالي مركزال تقرير إصدار تاريخ بعد تحدث التي البارزة األحداث -٣١

 .المالية الكشوفات في عنها فصاحاإل تتطلب المالي مركزال تقرير صدور تاريخ بعد بارزة أحداث تقع لم

 السابق العام أرقام -٣٢

 .الحالي للعام التقديمي العرض مع لمطابقتها وذلك اللزوم عند السابق العام أرقام ترتيب إعادة أو تجميع إعادة تمت

٣٣-  ً  توج�د وال ،مقابله�ا الم�ذكورة بالمب�الغ للتحق�ق وقابل�ة بالفعل موجودة ،المالية الكشوفات في الواردة األصول كافة اإلدارة، نظر لوجهة وفقا
 .أعاله الواردة المالية الكشوفات في إدراجها يتم لم ذلك، خالفب أو مشروطة البنك، على التزامات أي

 

 

فروع االإمارات العربية املتحدة 
 الك�شوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�شتقل 

 لل�شنة املالية بتاريخ 31 دي�شمرب 2016
United Arab Emirates Branches

Financial Statements and Independent Auditor's Report
for the year ended 31 December 2016

6

7

8

9

10

22



الثالثاء   22   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12103  
Tuesday  22   August   2017  -  Issue No   1210312

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
دال�ش  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1036760:اوي�شي�ش  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد احمد ح�شن جعفر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �شعيد ا�شماعيل ن�شر املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مبادرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1198542:لال�شت�شارات الهند�شية  رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد م�شلم �شامل بن حم العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �شيف حممد حمدان املن�ش�ري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  �شاية  ال�ش�����ادة/قلعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1170049 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حممد من�ش�ر املن�ش�ري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي حممد من�ش�ر املن�ش�ري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد علي حممد من�ش�ر املن�ش�ري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي حممد من�ش�ر املن�ش�ري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد من�ش�ر املن�ش�ري

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم درمي ف�د

رخ�شة رقم:CN 1100202 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عبيد �شامل عبيد الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعاد ريا�ش حممد �شريف طاهر ال�شيباين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كرياتيف لت�شليح الذهب

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2024840 

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*7.35 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كرياتيف لت�شليح الذهب

CREATIVE GOLD REPAIRS

اىل/ كرياتيف ل�شياغة الذهب 

CREATIVE GOLD MAKING

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
لرتكيب  اي�شت  ميدل  بل�ش  تي  او  ال�ش�����ادة/اي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN و�شيانة معدات اجهزة القيا�ش والتحكم ذ.م.م رخ�شة رقم:2350270 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/اي او تي بل�ش ميدل اي�شت لرتكيب و�شيانة معدات اجهزة 

القيا�ش والتحكم ذ.م.م
 I O T PLUS MIDDLE EAST FOR INSTALLATION AND MAINTENACE

OF MEASUREMENT AND CONTROL EQUIPMENT LLC

اىل/ اي او تي بل�ش ميدل اي�شت لجهزة التحكم ذ.م.م 
I O T PLUS MIDDLE EAST FOR CONTROL EQUIPMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ل�ت�شي اي ل�نا بي�تي لوجن �شبا ذ.م.م 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2049847 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة علي حممد �شالح علي احلمادي 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ع�شام احمد حمم�د كربا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامر منري حم�شن ال�شفدي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد يحيى ي��شف ح�شن
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.9*4.6 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية
 تعديل ا�شم جتاري من/ل�ت�شي اي ل�نا بي�تي لوجن �شبا ذ.م.م

LUCE E LUNA BEAUTY LOUNGE SPA LLC
اىل/ ل�ت�شي اي ل�نا بي�تي لوجن �شبا 

LUCE E LUNA BEAUTY LOUNGE SPA
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  وامل�ؤمترات  للمعار�ش  ال�ش�����ادة/تن�شيق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2360957 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/اميان عبداهلل املعينة من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ اميان عبداهلل املعينة من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماري ابراهيم عبدامل�شيح

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 50*20
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/تن�شيق للمعار�ش وامل�ؤمترات ذ.م.م
 TANSEEQ FOR EXHIBITIONS AND EVENTS LLC

اىل/ تن�شيق لتنظيم املعار�ش والفعاليات 
TANSEEQ FOR EVENTS & EXHIBITIONS ORGANIZER

تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات احلفالت واملنا�شبات الرتفيهية )9000102(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تنظيم امل�ؤمترات والندوات وادارتها )8230002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ادام الدار للتجارة ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2041463 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد حمد خ�يدم منيظره العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد حمد خ�يدم منيظره العامري من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نيله حممد �شهيل العامري

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جتاري من/ادام الدار للتجارة ذ.م.م
EDAM ADAR TRADING LLC

اىل/ ادام الدار لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م 
EDAM ADART AUTO SPARE PARTSUSED TRADING SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة الدواجن املذب�حة الطازجة - باجلملة )4630114(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شقر العرب خلدمات التنظيف

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1262991 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شالح احمد �شل�اح الطنيجي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة روبرت هاتفي مفرد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنم عبدالنبي ابراهيم ن�شر %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي احلاج جمعه الكعبي
تعديل راأ�ش املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

 تعديل ا�شم جتاري من/�شقر العرب خلدمات التنظيف
ARAB FALCON CLEANING SERVICES

اىل/ ذا ماي فري افيني� للتجارة العامة ذ.م.م 
THE MAY FAIR AVENUE GENERAL TRADING LLC

مكتب   5 ط   1-4 ح��ش   C11a ق  الكرتا  �شارع  اب�ظبي  جزيرة  اب�ظبي  عن�ان/من  تعديل 
OTE-E-506 املالك ال�شيد خلف بن احمد بن خلف العتيبة اىل اب�ظبي جزيرة اب�ظبي �شرق 

4-1 قطعة 11 مكتب رقم 1314 70365 70365 خلف احمد خلف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بن ناوي للتجارة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1850462 
تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/بن ناوي للتجارة العامة

BIN NAWI GENERAL TRADING

اىل/ بن ناوي للتجارة العامة ذ.م.م - �شركة ال�شخ�ش ال�احد ذ.م.م 
BIN NAWI GENERAL TRADING LLC SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة ام ا�ش اف اجنينيارية ا�ش 
اأ )اجلن�شية:الربتغال( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة 
يف اإمارة اب�ظبي )العن�ان: ال�شالم - بناية �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
واملقيدة  �ش.ب:41794(   نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  بن  خليفة 
حتت رقم )4324( يف �شجل ال�شركات الجنبية يف ال�زارة. وتنفيذا 
لحكام القان�ن الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015م يف �شاأن ال�شركات 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  ال�زاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية 
املن�شاآت  دليل اجراءات الرتخي�ش لفروع ومكاتب  اعتماد  �شاأن  يف 
ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  امل�ؤ�ش�شة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�ش ان يتقدم�ا باعرتا�شهم اىل ال�زارة 
التايل:  العن�ان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد  يف 
وزارة القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �ش.ب:)901( - اب�ظبي.

 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اورينت ارت جالريي للتجارة العامة- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العم�مية الغري عادية واخلا�ش بت�شفية 
ال�شركة املذك�رة اأعاله )اورينت ارت جالريي للتجارة العامة - ذ 
م م( يعلن امل�شفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�شابات عن ت�شفية 
ال�شركة املذك�رة اعاله فكل من له مطالبة اأو حق�ق على ال�شركة 
املذك�رة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات امل�ؤيدة لذلك 
اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ 
الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط 
حقه باملطالبة.  تليف�ن امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�ش 6210478 
 )6( الطابق  للزجاج  العني  بناية  الثاين  زايد  �شارع  اب�ظبى   ،02/

�شقة )17( مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شب�ن قان�ني�ن. 

اإعللللللللالن ت�ضفيلللللة �ضركللللللللة 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

تزويد لدارة العقارات 
م  م  ذ   - ال�احد  ال�شخ�ش  القبي�شي-�شركة  احمد  ملالكها حممد 
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات 
الداريه انه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية العم�مية غري العادية 
ال�شادر بتاريخ 2017/08/16 بحل وت�شفية �شركة تزويد لدارة 
العقارات  ملالكها حممد احمد القبي�شي-�شركة ال�شخ�ش ال�احد 
- ذ م م فعلى من لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 �ش.ب 
53181 اب�ظبي بالنادي ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي 
الثب�تيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )403( رقم  مكتب   )4( الطابق 

وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذا العالن.

اإعللللللللالن ت�ضفيلللللة �ضركللللللللة 

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

هيث للمقاولت العامة - ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية 
العم�مية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2017/08/16 بحل 
وت�شفية �شركة هيث للمقاولت العامة - ذ م م فعلى من 
لدية اي اعرتا�ش او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 �ش.ب 
عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  اب�ظبي   53181
واإح�شار   )403( رقم  مكتب   )4( الطابق  اجلنيبي 
امل�شتندات الثب�تيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 ي�ما 

من تاريخ هذا العالن.

اإعللللللللالن ت�ضفيلللللة �ضركللللللللة 

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: �ش. جنمة الرباق للتجارة ذ.م.م
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم :100374
با�ش������م :�ش. جنمة الرباق للتجارة ذ.م.م

وعن�انه:دبي �ش.ب: 85231 هاتف: 04224852 - 042248530
بتاريخ: 2009/03/26 وامل�شجلة حتت الرقم: 93980 

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: وحتي تاريخ:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة الع�اهل

رخ�شة رقم:CN 1119072 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليفة مبارك مغري اخلييلي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة مبارك مغري اخليلي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ارميا ني�ش�ل �شيد عل�ي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
م�شارف  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الديار رخ�شة رقم:CN 1127823 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شالح عب�د بن حريز %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شعيد �شقر احمد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
الذهبيه  ال�ش�����ادة/القريه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شرياميك
رخ�شة رقم:CN 1013023 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه �شامل م�شبح را�شد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حم�ده �شرحان حم�ده النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

ماجناب رام لت�شليح وتركيب املعدات الكهربائية
رخ�شة رقم:CN 1006821  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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عربي ودويل

بداأت �شي�ل ووا�شنطن اأم�ش تدريباتهما الع�شكرية ال�شن�ية امل�شرتكة 
فيما حذر الرئي�ش الك�ري اجلن�بي م�ن جاي-ان اجلارة ال�شمالية 
الت�تر  دوامة  لتاأجيج  ذريعة  التدريبات  تلك  ا�شتخدام  الن�وية من 
الك�ريني  اجلن�د  من  الآلف  ع�شرات  اجلزيرة.وي�شارك  �شبه  على 
“اولت�شي  ا���ش��م  حتمل  ال��ت��ي  امل��ن��اورات  يف  والم��ريك��ي��ني  اجلن�بيني 
حار�ش احلرية” )اولت�شي فريدوم غارديان(. وتعتمد هذه املناورات 
اىل حد كبري على عمليات وهمية باأجهزة الكمبي�تر ويفرت�ش ان 
ت�شتمر اأ�شب�عني يف ك�ريا اجلن�بية.وت�ؤكد وا�شنطن و�شي�ل ان هذه 
املناورات دفاعية لكن بي�نغ يانغ ترى فيها جتربة ا�شتفزازية لغزو 

ارا�شيها. وهي تل�ح كل �شنة بعمليات انتقامية ع�شكرية.
خططا  ت��در���ش  ان��ه��ا  ي��ان��غ  بي�نغ  ق��ال��ت  فقط  ا�شابيع  ب�شعة  وق��ب��ل 
لإطالق �ش�اريخ باجتاه جزيرة غ�ام، الر�ش المريكية يف املحيط 
طبيعتها  يف  دفاعية  حم�ش  باأنها  التدريبات  م���ن  الهادئ.وو�شف 
ت�ؤجج  با�شتفزازات  للقيام  ذريعة  ا�شتخدامها  يانغ من  بي�نغ  وحذر 
ال������ش��ع.وق��ال م����ن ام���ام اج��ت��م��اع ح��ك���م��ي ع��ل��ى ك���ري��ا ال�شمالية 
ك�ريا  ي��دف��ع  ال���ذي  ال�شبب  ه��ي  امل��ت��ك��ررة  ا�شتفزازاتها  ان  ت���درك  ان 
اجلن�بية وال�ليات املتحدة اىل القيام باملناورات الدفاعية، ما ي�ؤدي 

اىل اإطالة الدوامة.
واجرت بي�نغ يانغ ال�شهر املا�شي جتربتني على �شاروخني بال�شتيني 
اج���زاء الرا�شي  ي��ب��دو معظم  م��ا  م��ا ي�شع على  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��ري��ن 

المريكية يف مرمى النريان الك�رية ال�شمالية.

اأعلنت ال�شفارة المريكية يف م��شك� اأم�ش انها �شتعلق منح تاأ�شريات 
ب�شبب  الربعاء  غد  من  اعتبارا  م�قتا  املتحدة  ال�ليات  اىل  دخ���ل 
خف�ش عدد امل�ظفني الدبل�ما�شيني الذي اأمرت به م��شك� ردا على 

فر�ش عق�بات عليها.
احلك�مة  فر�شته  ال��ذي  ال�شقف  “ب�شبب  بيان  يف  ال�شفارة  وق��ال��ت 
يف  ب�ج�دهم  امل�شم�ح  الدبل�ما�شيني  امل�ظفني  عدد  على  الرو�شية 
دخ�ل  تاأ�شريات  مبنح  املرتبطة  العمليات  كل  تعليق  �شيتم  رو�شيا، 

خارج نطاق الهجرة يف 23 اغ�شط�ش«.
واأ�شافت �شيتم ا�شتئناف العمليات يف الأول من �شبتمرب يف م��شك� 
الرو�شية الخرى  املدن  القن�شليات المريكية يف  العمليات يف  لكن 
بطر�شب�رغ  �شان  يف  قن�شليات  املتحدة  ول��ل���لي��ات  معلقة.  �شتبقى 
وايكاترينب�رغ وفالديف��شت�ك اىل جانب م��شك� وقد ا�شدرت اكرث 

من 190 الف تاأ�شرية مل�اطنني رو�ش يف 2016.

قالت ال�شرطة الفرن�شية اأم�ش الثنني اإن �شخ�شا واحدا على الأقل 
قتل واأ�شيب اآخر يف مدينة مر�شيليا ال�شاحلية بعد اأن �شدمت �شيارة 
حمطتي حافالت يف منطقتني خمتلفتني يف واقعة ل يجري التعامل 

معها يف هذه املرحلة على اأنها عمل اإرهابي.
حيث  القدمي  امليناء  منطقة  بتجنب  امل�اطنني  ال�شرطة  ون�شحت 

اعتقلت ال�شائق البالغ من العمر 35 عاما.
معروف  به  امل�شتبه  اإن  ل��روي��رتز  التحقيق  من  قريب  م�شدر  وق��ال 
لل�شرطة لرتكابه جنحا ولديه م�شكالت نف�شية. وقال ممثل الدعاء 
تلك  يف  الق�شية  يت�شلم  مل  اإن���ه  الإره����اب  مكافحة  بق�شايا  املعني 

املرحلة.
مر�شيليا  يف  لل�شرطة  األي��ن�����ش  احت����اد  م��ن  رف����ريدي  دي��ف��ي��د  وق����ال 
مثرية  هادئة  بطريقة  متت  العتقال  عملية  ب����ي.اإف.اإم  لتلفزي�ن 

للده�شة. مل يتم تبادل اإطالق اأعرية نارية.
لدينا  لي�ش  الراهن  ال�قت  “يف  ال�شرطة لرويرتز  وقال م�ش�ؤول يف 

معل�مات عن دوافع هذا ال�شخ�ش«.
�شباحا   8:15 ال�شاعة  ح���ايل  يف  حافالت  حمطة  ال�شائق  و�شدم 
قبل  املدينة  من  فقرا  الأك��رث  ال�شمايل  اجل��زء  يف  املحلي  بالت�قيت 
عدة  بعد  على  ب�شاعة  ذل��ك  بعد  اأخ���رى  ح��اف��الت  ي�شدم حمطة  اأن 

كيل�مرتات اإىل اجلن�ب.

عوا�صم

�سيول

مو�سكو

باري�س

اجلي�ش الفيليبيني يعلن حترير 
رهينة فيتنامي 

•• مانيال-اأ ف ب:

خطفه  فيتنامي  ب��ح��ار  حت��ري��ر  الث��ن��ني  ام�����ش  الفيليبيني  اجلي�ش  اأع��ل��ن 
واأعدم�ا  اأ�شهر  ت�شعة  قبل  للفيليبني  اجلن�بي  ال�شاحل  قبالة  م�شلح�ن 

�شخ�شني من الطاقم املرافق له يف ي�لي�.
مبنطقة  با�شيالن  جزيرة  يف  الأح��د  الرهينة  الفيليبينية  الق�ات  وانقذت 
بعمليات  تق�م  التي  �شياف  اأب���  جماعة  معقل  البالد،  جن�ب  يف  مينداناو 
خطف عادة مقابل احل�ش�ل على فديات، بعد عمليات مكثفة �شد امل�شلحني، 

بح�شب ما اأفادت ال�شلطات.
ويعرف عن اجلماعة انها تقتل �شحاياها بقطع روؤو�شهم يف حالة عدم دفع 

فدية.
واأو�شحت املتحدثة با�شم اجلي�ش، الكابنت خ�-اآن بيتنغالي ل�كالة فران�ش 
بر�ش “متكن الرهينة من الفرار من امل�شلحني خالل العمليات الع�شكرية 
عمليات  “جنري  واأ���ش��اف��ت  املحلية”.  عالقاتنا  بف�شل  ق�اتنا  وان��ق��ذت��ه 
م�شتمرة �شد امل�شلحني تت�شمن �شن �شربات ج�ية. كانت املجم�عة حتت 
ال�شغط،” نافية اأن يك�ن مت دفع فدية لإطالق �شراح الرهينة الفيتنامي.

وكان الرهينة املحرر اختطف مع اآخرين من طاقم �شفينة �شحن يف ن�فمرب. 
واعدم امل�شلح�ن اثنني من البحارة الذين كان�ا على منت ال�شفينة ال�شهر 
املا�شي، ما دفع الرئي�ش رودريغ� دوتريتي اإىل الت�عد ب”التهام امل�شلحني 

اأحياء«.
واأ�شارت بيتنغالي اإىل اأن اأحد اأفراد طاقم ال�شفينة الفيتنامية ل يزال يف 
قب�شة جماعة اأب� �شياف بعدما مت انقاذ بحار يف ي�ني� فيما ت�يف اآخر خالل 

تبادل لإطالق النار يف ي�لي�.

•• اأبوظبي-وام: 

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن م�جة الإرهاب اجلبانة اجلديدة التي اأدمت اأنحاء 
متفرقة من القارة الأوروبية م�ؤخرا اأدمت معها قل�ب املاليني من اأخيار هذا 
العامل الذين ل يلبث�ن اأن ين�ش�ا م�شاهد القتل والرتويع والدمار التي يت�شبب 
بها الإرهاب يف بقعة ما من العامل حتى تع�د يد الغدر واخل�شة لت�شرب م�قعا 
اآخر م�قعة املزيد من ال�شحايا الأبرياء بب�شاعة مماثلة اأو اأ�شد. وحتت عن�ان 
“ �شرورة ر�ش ال�شف�ف لدحر الإرهاب » .اأ�شافت اأن الإرهاب الذي بات الآفة 
العاملية الأكرث تهديدا لأمن املعم�رة و�شع�بها وا�شتقرارها ه� جمرم يتخطى 
احلدود ويباغت الأبرياء من املدنيني وال�شياح فجاأة فال اأحد ي�شتطيع التنب�ؤ 
بهدفه التايل برغم كل ال�شتنفارات الأمنية والتحركات ال�شتخباراتية ذلك 
لأن �شياطني ال�شر والظالم ما�ش�ن يف ابتكار و�شائل اإرهابية جديدة واأحيانا 
بدائية كالده�ش با�شتخدام املركبات والطعن با�شتخدام ال�شكاكني وهي هجمات 
على ب�شاطة تكتيكاتها واأدوات تنفيذها ت�قع من ال�شحايا الكثري ومن ال�شعب 
قبل  لها  والت�شدي  م�شبقا  اإليها  التنبه  م��ن  التمكن  امل�شتحيل  م��ن  رمب��ا  ب��ل 
وق�عها ما يجعلها متثل تهديدا حقيقيا ي�ؤرق العامل.واأ�شارت الن�شرة ال�شادرة 
عن مركز الإمارات للدرا�شات والبح�ث الإ�شرتاتيجية اإىل اأن هجمات داع�ش 
الأخرية يف كل من بر�شل�نة يف اإ�شبانيا وت�رك� يف فنلندا واأملانيا ورو�شيا التي 
ال�شحايا واجلرحى لي�شت فقط ترجمة لإ�شرار  اأ�شفرت عن �شق�ط ع�شرات 
مينى  التي  الفادحة  اخل�شائر  من  النتقام  م�ا�شلة  على  الإره��اب��ي  التنظيم 
املزيد من  العراق و�ش�ريا من خالل �شن  الرئي�شية يف كل من  بها يف معاقله 
يف  املنفردة  الذئاب  اأ�شل�ب  اإىل  فيها  يلجاأ  التي  والبدائية  اخلاطفة  الهجمات 
اأنحاء متفرقة من العامل بل كتاأكيد جديد اأن خط�رة الإرهاب العابر للقارات 
بلغت اأق�شى درجاتها واأن العامل بات الي�م اأ�شد حاجة اإىل ت�حيد �شف�فه خلف 
ا�شرتاتيجية عاملية �شاملة ومتكاملة ملحاربة الإرهاب الذي بات عدوا م�شرتكا 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تت�قف  ل  التي  ال�شرتاتيجية  اأنها  للجميع.واأكدت 
املتحدة يف ظل حكمة قيادتها الر�شيدة ووعيها الكبري باخلطر امل�شتفحل الذي 
نح�  عامليا على  وتفعيلها  تبنيها  اإىل �شرورة  الدع�ة  الإره��اب ميثله عن  بات 

يرتقي باجله�د الدولية احلالية ملكافحة هذا التهديد العاملي.
واأ�شافت اأنه �شمن هذا الإطار جاء تاأكيد �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ش الدولة “حفظه اهلل” م�قف دولة الإمارات الثابت والراف�ش 
لالإرهاب بكل �ش�ره واأ�شكاله ومهما كان م�شدره والداعي اإىل ر�ش ال�شف�ف 
وت�حيد اجله�د على ال�شعيد الدويل لدحره والق�شاء عليه ب��شفه اآفة خطرة 
الأوط��ان وحياة م�اطنيها وم�شتقبلهم وذلك  املجتمعات و�شالمة  بنيان  تهدد 
اململكة  ال�شاد�ش ملك  فيليب  امللك  اإىل  �شم�ه  بعثها  تعزية وم�ا�شاة  برقية  يف 
الإ�شبانية يف �شحايا حادث الده�ش الإرهابي الذي وقع يف قلب مدينة بر�شل�نة 
م�ؤخرا.كما جاءت �شمن الإطار نف�شه اإدانة دولة الإمارات ب�شدة يف بيان ل�زارة 
الراف�ش  الثابت  م�قفها  م�ؤكدة  الده�ش  حادثة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
ملختلف اأ�شكال الإرهاب الذي ي�شتهدف اجلميع من دون متييز بني دين وعرق 
واأيا كان م�شدره ومنطلقاته.وقالت اإن دولة الإمارات التي ي�شهد لها القا�شي 
والداين بدورها الريادي الفاعل يف حتقيق وتعزيز الأمن وال�شلم الإقليميني 
يف  �شاملة  مقاربة  نف�شه  ال���ق��ت  يف  تتبنى  كافة  امل�شت�يات  وعلى  وال��دول��ي��ني 
�شيا�شة خارجية ل حتيد  تنتهج  فهي  والإره���اب  التطرف  تعاملها مع ظاهرة 
عن اللتزام على الدوام باتخاذ م�قف ثابت وحازم �شد الإرهاب ب�شتى اأ�شكاله 
ورف�ش تربيره حتت اأي ظرف وهي ت�شهم اإ�شهاما ن�عيا على الأر�ش يف اجله�د 
الإقليمية والدولية ملحاربة الإره��اب ناهيك عن الدور امل�شرف الذي تق�م به 
الظالم  جلماعات  وح���زم  حنكة  بكل  يت�شدى  عامليا  ت�ع�يا  م��ن��ربا  ب��شفها 
ود�شائ�شها لن�شر الفكر ال�شال واملتطرف مبا ي�شب يف حت�شني النا�ش وال�شباب 
خا�شة اإىل جانب ما متثله من منارة عاملية للت�شامح ل ترتدد يف تبني كل ما 

من �شاأنه حتقيق التقارب بني �شائر الأديان والثقافات واحل�شارات. 
الإرهابية  التهديدات  اأن  الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  واأك���دت 
الثالث  و�شقيقاتها  الإم����ارات  دول��ة  اأن  على  دليل  اأب��ل��غ  ه��ي  ح�لنا  املتعاظمة 
البحرين  ومملكة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  الإره���اب  مكافحة  اإىل  الداعية 
ب�ؤر  �شد  ال�شحيح يف حزمها  الطريق  على  العربية مت�شي  وجمه�رية م�شر 

دعم الإرهاب ومنابع مت�يله اأيا كانت دول اأو جماعات اأو اأفرادا.

زوارق اإ�شرائيلية تطلق النار �شوب قوارب ال�شيادين يف غزة

م�ضاع لك�ضر احتكار الإدارة الأمريكية للمفاو�ضات مع اإ�ضرائيل

قرار الدوحة بتنويع م�شادرها اأمر �شبه م�شتحيل

تقرير بريطاين: قطر بني النهيار 
القت�ضادي والن�ضياع للحقائق

اأخبار ال�ضاعة تدعو لو�ضع ا�ضرتاتيجية 
عاملية �ضاملة ومتكاملة ملحاربة الإرهاب

ال�ضي�ضي ي�ضتقبل وزير الدفاع ال�ضوداينلفروف: دور م�ضر فعال يف حل الأزمات الإقليمية
و���ش��ع حد  تعمالن على  وال��ق��اه��رة  اأن م��شك�  على  و���ش��دد لف���روف 
اتخاذ اخلط�ات الالزمة لت�شهيل  اليمن و�شرورة  الدماء يف  ل�شفك 
وزير  ح���ادة.واأ����ش���ار  اأزم����ة  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  اليمني  ال�شعب  م��ع��ان��اة 
�شكري  �شامح  امل�شري  ناق�ش مع نظريه  اأن��ه  اإىل  الرو�شي  اخلارجية 
التي  امل�شاكل  حل��ل  املعنية  الأط���راف  كافة  داع��ي��ا  اخلليجية،  الأزم���ة 
املعنيني  الأط�����راف  جميع  ل���دى  ال��ه���اج�����ش  جميع  واإزال�����ة  تفاقمت 
بالأزمة، وقال: لبد اأن ل تلفت الأنظار عن حل الق�شية الفل�شطينية 
وال�شراع العربي الإ�شرائيلي وهي ق�شية رئي�شية مت التفاق عليها.
الأ�شلحة  حظر  معاهدة  �شكري  م��ع  بحث  اأن���ه  على  لف���روف  و���ش��دد 
لهذه  حل  اإيجاد  اأج��ل  من  م�شر  مع  تتعاون  “بالده  واإن  الكمياوية 
الق�شية وتنفيذ هذا التفاق ملناق�شة اتخاذ بع�ش اخلط�ات الإ�شافية 

يف هذا املجال« .

•• مو�صكو-وكاالت:

قال وزير خارجية رو�شيا �شريغي لفرف اإن بالده تقدر الدور امل�شري 
للغاية  يف حل الأزم��ات الإقليمية واإن القاهرة تلعب دوراً فعاًل ون�شطاً 
يف الق�شية الليبية وال�ش�رية اأي�شاً خالل الفرتة الأخرية، واإن كل من 
اإ�شراك  واإن  ال�ش�رية  املعار�شة  ت�حيد  اأجل  من  يعمالن  وم�شر  رو�شيا 

جميع الفئات ال�شيا�شية ال�ش�رية ه� هدف م�شرتك مع م�شر.
الإث��ن��ني يف م��شك� ومت  اأم�ش  واأ���ش��اف لف��روف خ��الل م�ؤمتر �شحايف 
الالعبني  اأن  اقتناع  على  وم�شر  “نحن  امل�شري  التلفزي�ن  ع��رب  بثه 
والدخ�ل  الليبيني  الفرقاء  جلمع  اجله�د  ت�شافر  عليهم  اخلارجيني 
يف مفاو�شات مبا�شرة وعلى الليبيني اأن يتفق�ا على م�شتقبل ليبيا مع 

الأخذ يف العتبار تط�رات الق�ة ال�شيا�شية يف ليبيا«.

•• القاهرة-وكاالت:

رئا�شة  ال�شي�شي مبقر  الفتاح  امل�شري عبد  الرئي�ش  ي�شتقبل 
اجلمه�رية مب�شر اجلديدة وزير الدفاع ال�طني ال�ش�داين، 
الفريق اأول ركن ع��ش حممد اأحمد بن ع�ف، بح�ش�ر وزير 
الدفاع والإنتاج احلربي امل�شري، الفريق اأول �شدقي �شبحي.
ومن املقرر، اأن يتناول اللقاء اآخر امل�شتجدات على ال�شاحتني 
وال�شتقرار  الأم���ن  على  وانعكا�شاتها  والإقليمية،  املحلية 
وامل��ش�عات  امللفات  من  عدد  مناق�شة  يتناول  باملنطقة.كما 
الإقليمية  ال��ق�����ش��اي��ا  م���ن  وع����دد  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
والدولية ذات الهتمام امل�شرتك ومناق�شة مكافحة الإرهاب.

اجلامعة العربية تدعو لتكاتف اجلهود للق�ضاء على الإرهاب
•• القاهرة-وكاالت:

تعزيز  اهمية  على  العربية،  ال���دول  جامعة  اأك���دت 
الإره����اب، يف  الأع�����ش��اء للق�شاء على  ال���دول  جه�د 
والتي  املنطقة  بها  متر  التي  الدقيقة  املرحلة  ظل 
العربية  الدول  يدعم جه�د  �شريعاً  تتطلب حتركاً 
ل��ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ت��ل��ك الآف�������ة، م���ن خ����الل اجتثاث 
التي  الكلمة  خالل  ذلك  الجتماعية.جاء  اأ�شبابها 
العام  ال��دي��ن ع��اليل الأم���ني  ب��در  األ��ق��اه��ا ال�شفري 
الجتماعية  لل�ش�ؤون  العربية  للجامعة  امل�شاعد 
اأعمال اجتماع كبار امل�ش�ؤولني تنفيذاً لقرار  خالل 
ب�شاأن  املا�شي  مار�ش  الأردن  يف  عقدت  التي  القمة 
والتنمية  “الإرهاب  ح���ل  ال����زاري  امل���ؤمت��ر  نتائج 
الجتماعية : اأ�شباب ومعاجلات” والذي عقد الي�م 
عاليل  .وح���ذر  م�شر  برئا�شة  العربية  باجلامعة 
العربية  التنمية  م�شرية  على  الإره���اب  تاأثري  من 
م�شدداً  العربي،  للم�اطن  الآم��ن  العي�ش  وحتقيق 
كعن�شرين  وامل��راأة  ال�شباب  دور  تعزيز  على �شرورة 

“تكاتف  اأهمية  التنم�ية.واأكد  العملية  يف  فاعلني 
اجله�د و�شحذ اخلربات والعمل بتن�شيق مع كافة 
واملجتمع  الأ���ش��رة  فيها  مب��ا  ال�شلة  ذات  الأط����راف 
ا�شتهداف للعمليات  اأ�شبحا ولالأ�شف حمل  اللذان 
الإرهابية«.واأكد اأهمية دور املجتمع املدين ك�شريك 

رئي�شي مع احلك�مات لتنفيذ اخلطط وال�شيا�شات 
الجتماعية التنم�ية التي متكن من تعزيز جه�د 
والثقافة  التعليم  اإن  الره��اب.وق��ال:  على  الق�شاء 
رئي�شية  عنا�شر  ي�شكل�ن  الديني  اخلطاب  و�شبط 

لتحقيق اأهدافنا.

•• لندن-وكاالت:

القت�شادي،  التن�يع  برنامج  الربيطانية  براي�ش”  “اأويل  جملة  و�شفت 
ال���ذي اع��ت��م��دت��ه ق��ط��ر يف م���اج��ه��ة امل��ق��اط��ع��ة ب��اأن��ه “خليط م��رت��ب��ك من 
القت�شادي  التن�يع  “برنامج  اإن  املجلة  ال��ف��ا���ش��ل��ة«.وق��ال��ت  التحالفات 
القطري واخليارات امل�شتقبلية امل�شتع�شية، مع عناد يائ�ش وبدائل حمدودة 
جداً، ل ترتك لها �ش�ى النهيار القت�شادي اأو الن�شياع للحقائق ال�شعبة، 

والقب�ل مبا �شي�شبح، قريباً، اأمراً قائماً على اأر�ش ال�اقع«.
ويف درا�شة متخ�ش�شة، تعد الأوىل من ن�عها، اأو�شحت املجلة اأن رّد الفعل 
جمل�ش  يف  �شركاوؤها  عليها  فر�ش  اأن  بعد  قطر  اإل��ي��ه  جل��اأت  ال��ذي  الأول 
على  لإجبارها  وج�ية  وبحرية  برية  مقاطعة  مل�شر،  بالإ�شافة  التعاون، 
التخلي عن رعاية الإره��اب ودعم التطرف والت�قف عن التدخل ب�ش�ؤون 
الآخرين، ه� اأنها قطر غرزت اأقدامها يف الغاز. وبهذا، راأت املجلة ت�شارباً 
ال�قت  الغاز، يف  اإنتاجها من  زي��ادة  ق��ررت قطر  اإذ  منهجياً يف اخل��ي��ارات، 
الذي رفعت فيه �شعار تن�يع م�شادر الدخل وتقلي�ش العتماد على الغاز 

والنفط.

القامو�س الرو�شي
يق�ل  ك��ان  ال��ذي  الرو�شي،  بالقام��ش  ا�شتعانت  قطر  اأن  املجلة  واأ�شافت 

بعبقرية حت�يل املقاطعة من �شربة على الراأ�ش لت�شبح فر�شة تاريخية.
اأن هذه احلكمة الرو�شية معّطلة   لكن الدوحة وفق املجلة، تكت�شف الآن 
عن العمل لأن احلقائق على اأر�ش ال�اقع ال�شعب لقطر، ل تتما�شى مع 

النظريات امل�شت�ردة. ولفتت اإىل اأن قرار قطر بتن�يع م�شادرها، 
جاء متاأخراً كثرياً؛ فمداخيلها من الغاز امل�شال والنفط ت�شكل %85 من 
الدخل العام، وه� ما يجعل التن�يع حتت وطاأة ال�شغ�ط املتزايدة عليها 

اأمراً �شبه م�شتحيل.
جروح عميقة

اإىل  الت�جه  الي�م  يريد  خارجي  م�شتثمر  اأي  اإن  براي�ش”  “اأويل  وتق�ل 
التعاون  اجل���ار يف جمل�ش  دول  الدوحة مع  فاأزمة  �شيفكر مرتني،  قطر 

تركت حتى الآن جروحاً عميقة يف القت�شاد القطري واآفاقه امل�شتقبلية.
وخف�شت وكالة “م�ديز” الت�شنيف الئتماين للبن�ك القطرية، و�شككت 
اأم��ا وكالة  الق��ت�����ش��ادي.  بالتن�يع  وع���ده��ا  تنفيذ  ال��دوح��ة على  ق��درة  يف 
لقطر  القت�شادي  للم�شتقبل  م�شحاً  اأج��رت  فقد  الأمريكية  “بل�مربغ” 

اأظهر انخفا�ش النم� اإىل اأدنى م�شت�ى خالل عقدين.

بدائل حمدودة
اعتمدت  بدائل حم��دودة،  اأم��ام  نف�شها  اأن قطر وج��دت  اإىل  املجلة  وتلفت 
الدوحة  امل�شاكل. فقد و�شعت  بالكثري من  لها  �شيت�شببان  �شيئني  خيارين 
املقاطعة وهي خيارات م�شدودة،  لتع�ي�ش  وتركيا  اإي��ران  قن�اتها مع  من 
حكم  ل  مارقة”،  “دولة  اأنها  بدع�ى  دويل  حل�شار  الآن  تخ�شع  فاإيران 

للقان�ن فيها، 
وتتعرث يف اقت�شادها ويف ا�شتقرارها ال�شيا�شي الذي تتهدده ع�امل كثرية 
جتد  التي  تركيا  مع  مثله  والأم��ر  ال��ن���وي.  التفاق  م�شتقبل  اأقلها  لي�ش 
نف�شها الآن و�شط دوامة من امل�شاكل الداخلية واخلارجية.وحتى يف رهانها 
على زيادة اإنتاجها من الغاز بن�شبة %30، فاإن قطر – جتد نف�شها “تلعق 

ح�شب و�شف ن�شرة اأويل براي�ش. جرحها النازف”، 

هيمنة مهددة
فهيمنة قطر على جزء رئي�ش من اأ�ش�اق الغاز الدولية اأ�شحت الآن مهددة 
من عدة اأطراف، اأولها اأ�شرتاليا التي بداأ اإنتاجها من حقل اي�شيثز ال�شخم 
الذي �شيجعلها بحل�ل العام 2020 اأكرب م�شدر للغاز يف العامل. كذلك 
اإنتاجها  فاإن  رو�شيا  وحتى  الغاز  الأمريكي من  لالإنتاج  امل�شطرد  التزايد 
من حقلها اجلديد يامال �شيبداأ هذا العام لي�شل اإىل 16.5 ملي�ن طن 

من الغاز امل�شال العام 2019.

للم�اقف  ال����ك����ام����ل  لن����ح����ي����ازه����ا 
بح�شب  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  وامل�������ش���اري���ع 
اأي  اأن  الفل�شطيني.وتابع،  امل�ش�ؤول 
الدولتني  حل  اإىل  �شتف�شي  مبادرة 
حق�قهم  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  وم����ن����ح 
ولن  اإ�شرائيل  �شرتف�شها  امل�شروعة 
امل�ش�ؤول  وط���ال���ب  م��ع��ه��ا.  ت��ت��ع��اط��ى 
دولية  رع��اي��ة  ب���ج���د  الفل�شطيني، 
للمفاو�شات بني ال�شلطة واإ�شرائيل، 
دولة  بيد  الرعاية  ه��ذه  تبقى  اأن  ل 
ال�شعبية  ال�شني  اأن  م���ؤك��داً  بعينها، 
واإقامة  ال�شراع  باإنهاء  ج��داً  معنية 

الدولة الفل�شطينية.
التنفيذية  اللجنة  اأكد ع�ش�  ب��دوره 

الفل�شطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
اأح��م��د جم���دلين، اأن��ه ل معنى لأي 
جهد اأمريكي ما مل يرتكز على حل 
الدولتني ووقف ال�شتيطان كاأ�شا�ش 

لأي عملية �شيا�شية. 
اأن جهد الإدارة  واأو���ش��ح جم��دلين، 
الأمريكية يرتكز على ق�شايا جزئية 
الق�شية  ع���ل���ى  ول���ي�������ش  وث����ان�����ي����ة؛ 
باإنهاء الحتالل  املتمثلة  اجل�هرية 

وفق قرارات ال�شرعية الدولية.
تدلل  م���ؤ���ش��رات  اأن����ه ل  اإىل  واأ����ش���ار 
الأمريكي  ال����ف���د  زي������ارة  اأن  ع��ل��ى 
ال�شهر  نهاية  امل��ق��ررة  فل�شطني  اإىل 
اجل�����اري، ���ش��ت��ح��دث ن��ق��ل��ة ن���ع��ي��ة يف 

من  الأمريكية  الإدارة  ودور  م�قف 
“الق�شية  ال�����ش��الم.واأ���ش��اف،  عملية 
على  اأول���ي��ة  لها  لي�ش  الفل�شطينية 
الأمريكية  الإدارة  ل���دى  الإط�����الق 
لق�شايا  اه���ت���م���ام���ه���اً  ت������يل  ال����ت����ي 
ورو�شيا  واإي�������ران  ك��ال�����ش��ني  اأخ�����رى 
وفتحت  ه�����ذا  الك�ري”.  وامل����ل����ف 
جي�ش  لبحرية  تابعة  حربية  زوارق 
ام�ش  �شباح  الإ�شرائيلي،  الحتالل 
الإثنني، النار �ش�ب عدد من ق�ارب 
عر�ش  يف  الفل�شطينيني،  ال�شيادين 
ال�شيد  م���ن  غ�����زة، وم��ن��ع��ت��ه��م  ب��ح��ر 

وممار�شة مهنتهم بحرية.
وقالت م�شادر فل�شطينية، اإن زوارق 

الحتالل اأطلقت النار �ش�ب قاربي 
ال�شيادين  �شيد يحمالن ع��دداً من 
الفل�شطينيني، قبالة �ش�احل مدينة 
غزة، رغم عملهم يف م�شاحة ال�شيد 

امل�شم�ح لهم العمل بها.
ال�شيادين  اأن  امل�������ش���ادر،  واأ����ش���اف���ت 
ان�����ش��ح��ب���ا م���ن ال��ب��ح��ر خ����ف���اً على 
اأعمالهم،  ي��ك��م��ل���ا  ومل  ح��ي��ات��ه��م، 
الطبية  امل���������ش����ادر  ت��ب��ل��غ  مل  ف��ي��م��ا 
الفل�شطينية ب�ق�ع اإ�شابات.وت�شيق 
على  الإ�شرائيلية  الحتالل  بحرية 
ممار�شة  الفل�شطينيني  ال�شيادين 
غ��زة، حيث  بحر  اأعمالهم يف عر�ش 
بحقهم،  خمتلفة  انتهاكات  ترتكب 
تبداأ بقتل واعتقال عدد منهم، مروراً 
وم�شادرة  �شيدهم  �شباك  بتقطيع 
فادحة  خ�شائر  ي���ق��ع  م��ا  ق���ارب��ه��م، 
فل�شطينية،  ت��ق��اري��ر  لهم.وبح�شب 
�شالح  يفر�شه  ال���ذي  الإغ����الق  ف���اإن 
ي�شر  ل  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة 
فح�شب،  ب��ال�����ش��ي��ادي��ن  اق��ت�����ش��ادي��اً 
ب��ل اإن����ه ي��ج��ع��ل م��ن ال�����ش��ي��د يف غّزة 
التقييدات  اأن  ك��م��ا  خ��ط��رية،  مهنة 
م�شاحة  على  املفرو�شة  الإ�شرائيلية 
اآلف  رزق  مب�����ش��در  مت�����ش  ال�����ش��ي��د 
مت�ش  واأنها  كما  غ��زة،  يف  ال�شيادين 
واحدة  تقليدياً،  تعترب،  التي  باملهنة 

من املهن الهامة يف القطاع.

•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

منظمة  يف  فل�شطيني  م�����ش���ؤول  اأك��د 
م�شاٍع  وج�د  الفل�شطينية،  التحرير 
لك�شر  الفل�شطينية  ال�����ش��ل��ط��ة  م���ن 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  احتكار 
مل����ل����ف رع������اي������ة امل�����ف�����او������ش�����ات بني 
م�شرياً  واإ���ش��رائ��ي��ل،  الفل�شطينيني 
�شينية  مبادرة  على  املنظمة  مل�افقة 

لدفع عملية ال�شالم.
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش���  وق������ال 
اأب� ي��شف،  ملنظمة التحرير، وا�شل 
وافقت  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة  اإن 
اإىل  ا�شتناداً  ال�شينية  امل��ب��ادرة  على 
الأمريكية  الرعاية  لك�شر  م�شاعيها 
اأك���رث م��ن 25 عاماً  امل��ح��ت��ك��رة م��ن��ذ 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات ب���ني ال�����ش��ل��ط��ة ودول���ة 
الحتالل، م�ؤكداً ا�شتعداد الحتالل 
امل�شي  اأج��ل  يلزم من  لتخاذ كل ما 

قدماً يف �شياق املبادرة ال�شينية«.
ت�شريحات  يف  ي��شف،  اأب���  واأ���ش��اف 
اإ�شرائيل  اأن  ن��ع��ت��ق��د  ���ش��ح��ف��ي��ة: 
���ش��رتف�����ش��ه��ا ول����ن ت����اف���ق ع��ل��ى اأي 
اأم��ري��ك��ي��ة، كما  م���ب���ادرة دون رع��اي��ة 
جرى مع املبادرة الفرن�شية وغريها 
م�شدداً  الدولية”،  امل����ب����ادرات  م���ن 
اإ�شرائيل ل تريد راعياً لأي  اأن  على 
الأمريكية؛  الإدارة  اإل  م��ف��او���ش��ات 

بريطانيا ت�ضتعد للمرحلة 
الثانية من بريك�ضت

•• لندن-وكاالت:

رئي�شة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث���ة  ق����ال����ت 
ماي،  ترييزا  الربيطانية  ال���زراء 
على  بريطانيا  اإن  الإث��ن��ني،  ام�ش 
للخروج  حم��ادث��ات��ه��ا  اأن  م��ن  ث��ق��ة 
من الحتاد الأوروبي حتقق تقدماً 
كافياً لالنتقال اإىل املرحلة الثانية 
�شراكتها  ل��ب��ح��ث  امل��ف��او���ش��ات  م��ن 

امل�شتقبلية بحل�ل اأكت�بر.
اإن  ك��ذل��ك  ل�شحفيني  و���ش��رح��ت 
احلك�مة تدر�ش عدداً من ال�ش�ابق 
اأي  ح��ل  كيفية  ب�����ش��اأن  ملقرتحاتها 
ن���زاع���ات م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ب��ع��د خروج 
اخت�شا�ش  دائ����رة  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
حمكمة العدل الأوروبية يف مار�ش 

.2019
اأننا  من  ثقة  على  نحن  واأ�شافت: 
�شنك�ن حققنا تقدماً كافياً بحل�ل 
النتقال  م����ن  ل��ن��ت��م��ك��ن  اأك���ت����ب���ر 

باملحادثات اإىل املرحلة الثانية. 
وتابعت: هذا ه� هدفنا ونحن على 
ثقة من اأننا نعمل ب�ترية �شتمكننا 
النقطة..  ه��ذه  اإىل  ال������ش���ل  م��ن 
وج��ه��ة ن��ظ��ر رئ��ي�����ش��ة ال�������زراء هي 
اأ�شل�ب  اإظ��ه��ار  اجل��ان��ب��ني  على  اأن 
م����رن ون�����ش��ط ويف ك���ل ج����ل���ة من 

املحادثات.
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اخلالف الدويل يحّول االأزمة اىل كابو�س:

كوريا ال�ضمالية: لهذه الأ�ضباب تعجز الأمم املتحدة ...!

ُيطرح  احلربية؟  الدوامة  وقف  يف  امل�شاعدة  على  يقدر  من 
هذا ال�شوؤال حاليا ب�شكل حاد يف احلالة الكورية ال�شمالية، 
ولكن اأي�شا ب�شكل اأعم يف عامل يفتقر اىل حوكمة جماعية 

دونالد  ينوي  كما  ميزانيتها،  تخفي�س  وينبغي  بل  اجلدوى، 
ا�شتخدام  طريقة  مناق�شة  باالإمكان  كان  اإن  وحتى  ترامب، 
االعتقاد  ي�شتطيع  فمن  م�شروعة،  عملية  امليزانية  تلك 
االأمم  دون  من  اأف�شل  �شيكون  العامل  يف  واالأمــن  ال�شالم  بــاأّن 

املتحدة؟
  ولئن كانت االأمم املتحدة تن�شر حاليا يف باب حفظ ال�شالم، 

فّعالة.   االإجابة املنطقية ينبغي اأن تكون: االأمم املتحدة.. 
كارثة  بعد   ، املتحدة  االأمم  ُكّلفت  فقد  ا�شمها،  يوحي  فكما 
احلرب العاملية الثانية، مبهمة احلفاظ على ال�شالم واالأمن 
و�شع  يف  لي�شت  املتحدة  االأمم  اأن  الوا�شح  ومــن  العامل،  يف 

ميّكنها من اال�شطالع بدورها كامال.
   بيد اأنه �شيكون من العبث القول اإن املنظمة العاملية عدمية 

من القبعات الزرق، و11 الفا من عنا�شر ال�شرطة،  األفا   80
اأنحاء  جميع  يف  �شالم  عملية   16 يف  املدنيني  من  و15الفا 
العامل، من جنوب لبنان اىل جمهورية الكونغو الدميقراطية 
م�شكوك  اي�شا،  هنا  العمليات،  فان  بهايتي،  مرورا  مايل  اإىل 
�شك  بال  العامل  ان  غري  عليها،  خمتلف  ومهمتها  جناعتها،  يف 

�شيدفع ثمن التخلي عنها على ح�شابه.

االأمم املتحدة عاجزة
ط�يلة:  ف��رتة  منذ  مت  الت�شخي�ش 
�ش�ى  ل���ي�������ش���ت  امل����ت����ح����دة  ف���������الأمم 
الأع�شاء  ال������دول  اإرادة  جم���م����ع 
وما  الإرادة،  ت��ل��ك  غ��ي��اب  اأو  ف��ي��ه��ا 
ال  ���ش��راي��ي��ن��ه��ا،  ت�����ش��ّل��ب  اأو  ���ش��ل��ل��ه��ا 
املتعمد  القرار  اأو  الالمبالة  ثمرة 
والرمز  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني.  لأع�����ش��ائ��ه��ا 
لالأع�شاء  الفيت�  النق�ش  ح��ق  ه��� 
ال�شني   - ال����دائ����م����ني  اخل���م�������ش���ة 
املتحدة وفرن�شا واململكة  وال�ليات 
امل��ت��ح��دة ورو���ش��ي��ا – وال����ذي ي�شيء 
الكبار وي�شرف�ن يف ا�شتخدامه من 
اج���ل م�����ش��احل��ه��م اأك����رث ب��ك��ث��ري من 

م�شالح الك�كب.
ل���ه���ذا  اأب�����������رز مت����ظ����ه����ر     وج����������اء 
املتحدة،  ل������الأمم  ال���ق���ات���ل  ال���ع���ج���ز 
ع��رب ال���ش��ت��ق��ال��ة امل��ث��رية يف الآون����ة 
ال�ش�ي�شرية  ل��ل��ق��ا���ش��ي��ة  الخ�����رية، 
منذ  تعمل  التي  ب�نتي،  دي��ل  ك��ارل 
التحقيق  جل��ن��ة  يف   2012 ع����ام 
الأممية يف �ش�ريا.   املدعية العامة 
جرائم  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال�����ش��اب��ق��ة، 
احل�����رب، اط��ب��ق��ت ال���ب���اب م��ع��ل��ن��ة يف 
ال�شحف ال�ش�ي�شرية عن اإحباطها، 
وم�����ؤك����دة اأن�����ه يف ال�����ش��ي��اق احل���ايل 
يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  ال��رو���ش��ي  للفيت� 
ب�����ش���ري��ا، ل��ن ي��ك���ن ه��ن��اك حمكمة 
خ��ا���ش��ة مل��ح��اك��م��ة ج���رائ���م احل����رب. 
�شحيفة  ع��ن��ه��ا  ق���ال���ت  ا����ش���ت���ق���ال���ة، 
اإنها  الي�مية،  جينيف  دي  ل�ط�ن 
تعرّب عن  لكنها  �شيء،  اأي  تغرّي  لن 
ماأزق الآليات الدولية يف نزاع ُيق�شّم 

الق�ى العظمى.
   يف ح��ال��ة ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، من 
اىل  ت��رام��ب جل���اأت  اإدارة  اأّن  املُ��ع��رّب 
لعتماد،  ال�����دويل  الأم�����ن  جم��ل�����ش 
�شد  جديدة  عق�بات  ن��ادر،  باإجماع 
بي�نغ يانغ؛ ال انه يف الي�م التايل، 
حتذيراته  ت���رام���ب  دون���ال���د  اأط���ل���ق 
دون  واح����د،  ج��ان��ب  م��ن  الع�شكرية 
اأو  اعتبار لتف�ي�ش الأمم املتحدة،  

ال�شرعية الدولية.
   ورغم جه�د الأمني العام اجلديد، 
غ�تريي�ش،  اأن��ط���ن��ي���  ال��ربت��غ��ايل 
الباهت  �شلفه  م��ن  طم�حا  الأك���رث 
بان كي م�ن، فاإن الأمم املتحدة ل، 
الدويل  ال�شياق  يف  لها،  يك�ن  ول��ن 
ت�شّكل،  اإع���ادة  ي�شهد  ال��ذي  ال��راه��ن 

ال��شائل لإجناز مهمتها.

قحط دبلوما�شي
فمن  امل��ت��ح��دة،  الأمم  تكن  مل  واإذا 
�شيت�ىل املهمة؟ ُيفرت�ش اأن ت�شطلع 

ب����ن���غ ال���ت���ي ���ش��ب��ق��ت ال���ت���ق���ارب بني 
اأوائل  املتحدة يف  وال�ليات  ال�شني 

ال�شبعينات.
    كما كانت هناك حماولة ر�شمية 
تفاو�شية  لإن�����ش��اء جم��م���ع��ة  اأك���رث 
ال�شني وال�ليات  اأطراف  �شتة  من 
املتحدة ورو�شيا واليابان والك�ريتان، 
وبال  ف�شلت.  ولكنها  بكني،  بقيادة 
ال�����روح اليها  اإع������ادة  ���ش��ت��ك���ن  ���ش��ك 
لالبتعاد  منطقية  الأك��رث  ال�شيغة 
عن امل�اجهة الع�شكرية، ورتق خيط 
احل���ار، الذي ل بد من العرتاف، 

بان قاعدته مل ت�جد بعد.
   ان ال�شع�بة الرئي�شية تتاأّتى من 
فالنظام  املُ������ؤذي.  ال����دويل  ال�����ش��ي��اق 
املتمركز ح�ل ق�ة عظمى  القدمي، 
– بداأ  اأم��ري��ك��ي��ة م��ه��ي��م��ن��ة، ان��ت��ه��ى 
ب���اراك اأوب��ام��ا ف��ك ارت��ب��اط منظم، 
ت���رام���ب اخلطى  وي�������ش���ارع دون���ال���د 
الق�مية  م��ن  للقلق  مثري  بخليط 
جانب  اإىل  ان��ع��زال��ي��ة،  م�شحة  ذات 
للتزامات  خ��الف��ا  م��ت��ه���ر  ت��دخ��ل 
حملة املر�شح اجلمه�ري. النتيجة: 
مل ي��ع��د ه���ن���اك ���ش��رط��ي ع��ل��ى هذا 
اأي�شا،  ول��ك��ن  ل��الأف�����ش��ل،  ال��ك���ك��ب، 
رمب��ا، ل��الأ���ش���اأ.   واخل��الف الراهن 
ال�ليات   - ال��ع��ظ��م��ى  ال���ق����ى  ب���ني 
وبالكاد،  ورو�شيا،  وال�شني  املتحدة 
الأوروب������ي������ني ف�������رادى وج���م���اع���ة - 
اإم��ك��ان��ي��ة حل���ك��م��ة عاملية  اأي  ي�����ش��ّل 
ما  وه����ذا  ت����ت���ر.  ودون  م��ت��م��ا���ش��ك��ة 
يحّ�ل الأزم��ة الك�رية اىل كاب��ش، 
ُي��ف��رت���ش اأن ت��ك���ن اأكرث  ه��ي ال��ت��ي 
ازم��ة بني  انها  قابلية لإدارت��ه��ا مبا 
وحركات  دول  ب���ني  ول��ي�����ش��ت  دول، 
خارج الإطار القان�ين الدويل على 
غرار الع�شابات امل�شلحة واجلماعات 

اجلهادية.  
ي��رت��ك��ز على  ال������ش��اط��ة  اإن م��ف��ت��اح   
ال��ث��ق��ة: ف��م��ن ه���� ال������ش��ي��ط الذي 
بالثقة  يتمتع  اأن��ه  يدعي  اأن  ميكنه 
زع���ي���م ك�ريا  م����ن  ل���ك���ل  ال��ن�����ش��ب��ي��ة 
ال�شمالية ورئي�ش ال�ليات املتحدة؟ 
ال�����ش��ني ه��ي الأق�����رب ل��ه��ذا ال����دور، 
�شاعدة  ك���ق����ة  م�����ش��احل��ه��ا  ان  اإل 
و�شيطا  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  وط��م���ح��ة ل 
ا�شتبعدها  وق���د  ون��زي��ه��ا،  حم��اي��دا 
دون��ال��د ت��رام��ب، رمب��ا م���ؤق��ت��ا.   اإذا 
مل ت�جد هذه الل�ؤل�ؤة النادرة، فاإن 
مل�شالح،  وفقا  تتط�ر  �ش�ف  الأزم��ة 
وهذا  الرئي�شية،  الأط���راف  وم���زاج، 
احللقات  ع��ن  خمتلفة  يجعلها  م��ا 
الك�ري  ال��ن���وي  مل�شل�شل  ال�شابقة 

ال�شمايل، ورمبا اأكرث خط�رة.

حّد حلرب اأهلية �شر�شة.
اأك�شن،  ك��ري�����ش�����ش  م��ن��ظ��م��ة  اأو     
دولية  حك�مية  غ��ري  منظمة  وه��ي 
متكتمة، تن�شط يف بع�ش ال�شراعات 

حلّل ملفات، وجتنب تفاقمها.
العامليني  ال���ق���ادة  م���ن     جم��م���ع��ة 
مانديال  نيل�ش�ن  بقيادة  ال�شابقني 
الأمريكي  الرئي�ش  وت�شم  حينها، 
الأ�شبق جيمي كارتر، والأمني العام 
املتحدة ك�يف عنان،  ل��الأمم  ال�شبق 
لل�شالم  ن����ب���ل  ع��ل��ى  احل���ا����ش���ل  اأو 
اأف��ري��ق��ي دي��زم���ن��د ت�ت�،  اجل��ن���ب 
ا���ش�����ش���ا م���ا ي�����ش��ّم��ى جم��ل�����ش �شي�خ 

املنظمات الإقليمية بجزء من مهمة 
ولكن،  منطقتها،  يف  ال�شالم  حفظ 
ل الحت����اد الأف��ري��ق��ي ع��ل��ى الرغم 
م��ن ج��ه���ده اجل��دي��رة ب��ال��ث��ن��اء، ول 
حالة  يف  الأمريكية  ال��دول  منظمة 
الأمن  منظمة  حتى  ول  ف��ن��زوي��ال، 
ال�شراع  يف  اأوروب��������ا  يف  وال���ت���ع���اون 
التي  اآ�شيا  ع��ن  ناهيك  الأوك����راين، 
مماثلة  قارية  منظمة  لديها  لي�ش 
)راب��ط��ة اأمم ج��ن���ب ���ش��رق اآ���ش��ي��ا يف 
اآ�شيا، هي الق��رب(، ل  جن�ب �شرق 

ميلك�ن امكانات طم�حاتهم.
���رون     ي��ب��ق��ى ال��������ش���ط���اء واملُ���ي�������شّ

وم�شارب  اف�����اق  م���ن  وامل���ف���او����ش����ن 
دينية  خ��ا���ش��ة،  اأو  ر�شمية  خمتلفة 
ي��ح��اول���ن بذل  اأو غ���ري ح��ك���م��ي��ة، 
امل�شاعي احلميدة يف مناطق نف�ذهم 

اأو اخت�شا�شهم.
   ومي��ك��ن ال���ش��ت�����ش��ه��اد ع��ل��ى �شبيل 
�شانت  بجماعة  احل�����ش��ر،  ل  ال��ذك��ر 
بالفاتيكان  ترتبط  التي  اإيجيدي�، 
مبا�شرة،  ع���ن���ه  ت��ن��ب��ث��ق  اأن  دون 
وال���ت���ي جن��ده��ا يف ك���ال��ي�����ش بع�ش 
ال�شراعات، مثل جمه�رية اأفريقيا 
بالأم�ش  اأو  ك�ل�مبيا،  اأو  ال��شطى 
يف م�زنبيق حيث �شاهمت يف و�شع 

عامل غري منظم
تعددت  ال�شمالية،  ك�ريا  حالة  ويف 
ال������ش��اط��ات يف امل��ا���ش��ي: ت��ل��ك التي 
ال�شبق  الأمريكي  الرئي�ش  بها  قام 
ج��ي��م��ي ك����ارت����ر ال������ذي ����ش���اف���ر اإىل 
بي�نغ يانغ عدة مرات للم�شاعدة يف 
لأمريكيني،  اعتقال  ح��الت  ت�ش�ية 
بها لعب  ق��ام  التي  تلك  والأغ����رب 
ال�شابق ديني�ش رودمان،  ال�شلة  كرة 
الذي حّل مرة اأخرى ببي�نغ يانغ يف 
ي�ني� املا�شي من اجل “دبل�ما�شية 
تذكر  ع��الق��ة  دون  ال�شلة”،  ك����رة 
البينغ  ب��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة  الآن  ح��ت��ى 

احلقيقية  امل���ح���اول���ة  مت���ث���ل  ت���ظ���ل 
ال�حيدة حلل ال�شراع الرئي�شي يف 
�شريالنكا  يف  او  الو���ش��ط،  ال�����ش��رق 
التاميل،  خ���الل احل���رب م��ع من����ر 
للم�شاعدة  م���ؤخ��را  ك�ل�مبيا  يف  او 
ب���ني احلك�مة  ال�����ش��الم  يف حت��ق��ي��ق 

وفارك.
اأب��ري��ل امل��ا���ش��ي، اق���رتح البابا     يف 
ال���روي���ج  حت������اول  اأن  ف��ران�����ش��ي�����ش 
ال�شمالية  ك����ري���ا  ب���ني  ال������ش��اط��ة 
امل���ت���ح���دة، ول���ك���ن لي�ش  وال�����لي����ات 
هناك ما ي�شري اإىل اأن هذا القرتاح 

قد تاله فعل.

العامل، بهدف اأن ي�شبح�ا املي�ّشرين 
يف عامل م�شطرب.

فر�ش  يف  ي��ن��ج��ح���ا  مل  ان���ه���م  ال   
اأن��ف�����ش��ه��م واإح�������داث ال����ف����ارق، على 
ال������رغ������م م������ن جم�����م������ع امل������اه�����ب 

وال�شخ�شيات الق�ية.
   الرويج من جانبها، طّ�رت خربة 
املجال:  ه��ذا  ن�عها يف  م��ن  ف��ري��دة 
ال�شكندنافية  اململكة  لعبت  ف��ق��د 
ال���ظ���روف  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  ك���ب���ريا  دورا 
الإ�شرائيليني  بني  اأو�شل�  لتفاقات 
والفل�شطينيني عام 1993، والتي، 
املطاف،  نهاية  يف  ف�شلت  وان  حتى 

القبعات الزرق  فاعلية مطع�ن فيها

هل يتجاوز ترامب ال�شرعية الدولية يف الزمة الك�رية

اجماع نادر يف جمل�ش المن

حلقة جديدة خمتلفة من امل�شل�شل الن�وي

ال�شني  و�شيط غري حمايدالمم املتحدة ل متلك و�شائل القيام مبهمتها

- مفتاح الو�ضاطة يرتكز على الثقة: فمن هو 
الو�ضيط الذي يتمتع بثقة كيم وترامب

- م�ضالح ال�ضني كقوة �ضاعدة وطموحة ل 
جتعل منها و�ضيطا حمايدا ونزيها

- الأزمة احلالية تختلف عن احللقات ال�ضابقة 
من امل�ضل�ضل النووي الكوري ال�ضمايل

- يف غياب و�ضيط �ضتتطور الأزمة وفقا 
مل�ضالح الأطراف الرئي�ضية ومزاجها

- يف ال�ضياق الدويل الذي ي�ضهد اإعادة ت�ضّكل ل متلك الأمم املتحدة ولن متلك الو�ضائل لإجناز مهمتها

- اخلالف الراهن بني القوى العظمى ي�ضل اأي اإمكانية حلوكمة عاملية متما�ضكة ودون توتر

•• الفجر - بيري ها�صكي 
– ترجمة خرية ال�صيباين

حتليل اخباري



الثالثاء   22   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12103  
Tuesday  22   August   2017  -  Issue No   12103

15

عربي ودويل

مريكل مع من �شتحكم رغم ان النتخابات مل حت�شم بعد؟ مارتن �ش�لتز �شع�بة يف ارتداء ث�ب البديل

ماتي�ش يبحث مع عاهل الأردن اأزمة �ضوريا 
•• عمان-اأ ف ب:

اأم�ش  بحث العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين 
الثنني مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�ش 
الأزم������ة ال�����ش���ري��ة وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة احل����رب �شد 
وفقا  والعراق،  �ش�ريا  الإرهابي يف  داع�ش  تنظيم 

مل�شدر ر�شمي.
وبح�شب بيان �شادر عن الدي�ان امللكي بحث امللك 
وماتي�ش “الأزمة ال�ش�رية والتط�رات يف العراق، 
با�شرتاتيجية احلرب على  وم�شتجدات مرتبطة 
داع�ش الإرهابي  ف�شال عن مناطق خف�ش الت�تر 

ان  البيان  ال��رق��ة«.وا���ش��اف  وعمليات  ���ش���ري��ا،  يف 
اللقاء ا�شار اىل “ال�شتقرار الن�شبي الذي ت�شهده 
مناطق خف�ش الت�تر يف اجلن�ب ال�ش�ري لغاية 

الآن«.
الع�شكري  “التعاون  ال���ط���رف���ان  وا���ش��ت��ع��ر���ش 
املتحدة،  وال������لي�����ات  الأردن  ب���ني  وال���دف���اع���ي 
والدعم الذي تقدمه وا�شنطن للمملكة يف هذين 
الأمريكية  الإدارة  “دعم  ماتي�ش  املجالني«.واكد 
املمكنة  ال��شائل  بت�فري جميع  ل��الأردن ورغبتها 
اململكة على م�اجهة  مل�شاعدة  الدعم  لزيادة هذا 
الردن  اىل  الأح����د  ماتي�ش  ال��ت��ح��دي��ات«.وو���ش��ل 

من�شبه،  ت�ليه  منذ  للمملكة  الأوىل  زي��ارت��ه  يف 
ال�شرق  يف  اأي����ام  خم�شة  ت�شتمر  ج���ل��ة  اط����ار  يف 
وه�  الردن،  اوروب���ا.وي�������ش���ارك  و���ش��رق  الأو����ش���ط 
املنطقة،  امل��ت��ح��دة يف  ل��ل���لي��ات  ا���ش��ا���ش��ي  ح��ل��ي��ف 
بفعالية منذ عام 2014 يف حتالف دويل تق�ده 
والعراق.  �ش�ريا  يف  داع�ش  تنظيم  �شد  وا�شنطن 
تزيد  برية  ب��ح��دود  �ش�ريا  م��ع  اململكة  وت�شرتك 
امريكي- اتفاق  كيل�مرتا.ومب�جب   370 على 

رو�شي- اردين ت�شري هدنة منذ 9 ي�لي� يف ثالث 
ال�ش�يداء ودرعا  حمافظات يف جن�ب �ش�ريا هي 

والقنيطرة.

وفاة جندي اأمريكي فّر اإىل بيونغ يانغ 
•• �صيول-اأ ف ب:

اعلن جنال جندي اأمريكي فّر اىل بي�نغ يانغ بعد ان�شقاقه 
وفاة   1953-1950 الك�رية  بعد احلرب  بلده  عن جي�ش 
والدهم العام املا�شي بعدما عرّب على فرا�ش امل�ت عن وفائه 

للزعيم العظيم كيم ج�نغ-اأون .
وج��ي��م�����ش ج�����زف در���ش��ن���ك ك���ان ���ش��م��ن جم��م���ع��ة �شغرية 
من اجلن�د ان�شقت عن اجلي�ش الأمريكي وف��ّرت اىل ك�ريا 

ال�شمالية بعد احلرب بني الك�ريتني.
وقد عرب املنطقة املنزوعة ال�شالح التي تق�شم �شبه اجلزيرة 
يف 1962، بعد اأن اأوقف يف ك�ريا اجلن�بية. وه� اآخر جندي 
ك���ان ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة يف ه���ذه امل��ج��م���ع��ة م��ن الع�شكريني 

المريكيني.

••الفجر – خرية ال�صيباين

اأنها ت�شتطيع منح بع�س احلجج     انها جمرد ارتعا�شة ... غري 
ملناف�س اأجنيال مريكل، التي ما انفكت تكرر وتوؤكد اأن الت�شويت 
مل ُيح�شم بعد، قبل خم�شة اأ�شابيع من االنتخابات الت�شريعية.

وكاأنها  حملته  بــدت  الــذي  �شولتز،  مارتن  حمــرار  �شهد  لقد     
الت�شويت يف  نوايا  ارتفاعا طفيفا يف  اأ�شهر، �شهد  ان�شاخت منذ 
اأنه يف  اإىل  للراأي  ا�شتطالعات  وت�شري عدة  االأخرية.  االأ�شابيع 
“الرفاق”، فان احلزب  غياب انتعا�شة قوية متوقعة من طرف 

الدميقراطي اال�شرتاكي توقف عن التدحرج. 

ملجلة  “�شبون-وهلرتند”  اأجرته  للراأي  ا�شتطالع  الآخر  ووفقا 
يتمتعون  مازالوا  الدميقراطيني  امل�شيحيني  فاإن  �شبيغل،  دير 
تقدم  حــني  يف  الت�شويت،  نــوايــا  مــن  باملائة   8 فا�شل   73 ب 
انهم  اال  الدميقراطيون اال�شرتاكيون بن�شبة 1 فا�شل 7 نقطة، 

يبقون متخلفني جدا، بن�شبة 42 فا�شل 1 باملائة.

عام  الكامل  "الت�شغيل  الهدف: 
"2025

   ويف ال�قت الذي متت فيه الع�دة 
بداية اأغ�شط�ش جلزء من اأ�شر و�شط 
النتخابية  احل��م��ل��ة  ف����اإن  ال���ب���الد، 
جتد �شع�بة يف النطالق. اأجنيال 
اإجازتها  ع���ادت م��ن  ال��ت��ي  م��ريك��ل، 
اأي������ام، جت����ب البالد،  م��ن��ذ ع�����ش��رة 
مع ما ل يقل عن خم�شني حمطة 
مدينة  ومن  النتخابية.  لقافلتها 
احلجة  ن��ف�����ش  ت�����ردد  اأخ�������رى،  اإىل 
العي�ش،  فيها  يطيب  ال��ت��ي  اأمل��ان��ي��ا 
وح�شادها،  ���ش��ج��ل��ه��ا  ع���ن  وت���داف���ع 
ال���������ذي ي���ت���م���ي���ز ب���ت���ق���ل���ي�������ش ع����دد 
الن�شف  اىل  العمل  ع��ن  العاطلني 
عام  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل  و���ش���ل��ه��ا  م��ن��ذ 
املتمثل يف  2005، وتطرح هدفها 
 ،”2025 ع��ام  الكامل  “الت�شغيل 
باملائة.   3 دون  ب��ط��ال��ة  م��ع��دل  اأي 
ويف ما تبقى فاإنها تكتفي بتحا�شي 
كان  ه��ل  مناف�شها.  م��ع  امل��ن��او���ش��ات 
ال�شرتاكي  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 
يريد اأن يجعل من الزواج للجميع 
النتخابية؟  مطالبه  لئ��ح��ة  على 
مررت امل�شت�شارة الن�ش يف اللحظة 
الأخرية من نهاية املدة الت�شريعية 
اأكرث  ان����ف  ال��ب���ن��د���ش��ت��اغ، رغ����م  يف 

املحافظني داخل حزبها.

�شوتلز ولعبة البوكر
   ث��ائ��را وغ��ا���ش��ب��ا، ي��ح��اول مارتن 
ال�����ش��دم��ة، متهما  ���ش���ل��ت��ز اع��ت��م��اد 
امل�������ش���ت�������ش���ارة ب��ال��ن��ي��ل م����ن امل���ب���ادئ 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن خ��الل رف�شها 
ة  “امل�شت�شار  امل����ع����رك����ة:  خ����������ش 
تن�ي  م��ا  للناخبني  ت��ق���ل  ل  ال��ت��ي 
ُت��ه��م��ل واج��ب��ه��ا، وُتهدد  ال��ق��ي��ام ب��ه 
اإل ان ال�شربة  م�شتقبل بالدنا”.. 
ال�شحيفة  اأع��م��دة  فعلى  ُتثمر.  مل 
ال����������ش����ط زود  ل���ي�������ش���ار  ال���ي����م���ي���ة 
الكاتب  يعتقد  ت�شايت�نغ،  دويت�شه 
كان  اإذا  اأن�����ه  ب���ران���ت���ل  ه���ريي���ب���ريت 
فعال  ي�����ش��ك��ل  مريكل”  “اكتفاء 
ال�شيا�شي  للنقا�ش  بالن�شبة  م�شكلة 
الأملاين، فان مارتن �ش�لتز يعطي، 
م���ن ج��ه��ت��ه، الن���ط���ب���اع ب���اأن���ه طفل 
اأن  ت��ري��د  ل  �شديقته  لأن  منزعج 

تلعب معه ب�شطل الرمال.
اإىل العتقاد  ي��ق���دن��ا  ���ش��يء     »ك��ل 

�شبح االمتناع عن الت�شويت
اإن اخلطر احلقيقي  ال���اق��ع،     يف 
الدميقراطي  احل��زب  يتهّدد  ال��ذي 
اأجنيال  م���اج��ه��ة  يف  ال����ش���رتاك���ي 
اأنها  اإليها على  مريكل، التي ُينظر 
و�شاحبة  ل��ال���ش��ت��ق��رار،  ال�����ش��ام��ن 
مر�شية،  اق���ت�������ش���ادي���ة  ح�����ش��ي��ل��ة 
ي��ب��دو وك���اأن���ه حم��ك���م على  اأن  ه���� 
لعب  ال�شرتاكيني  الدميقراطيني 
لتحالف  ال�����ش��غ��ري  ال�����ش��ري��ك  دور 
تق�ده امل�شت�شارة. و�شيك�ن التحدي 
ه�  �شي�اجه�نه،  ال���ذي  الرئي�شي 
ت��ع��ب��ئ��ة ان�������ش���اره���م ال����ذي����ن مييل 
اإىل الم���ت���ن���اع عن  ال��ع��دي��د م��ن��ه��م 
يف  �شتف�ز  م��ريك��ل  لأن  الت�ش�يت 
للعديد  فبالن�شبة  الح�������ال.  ك��ل 
م����ن الأمل����������ان، ل ي��ت��م��ث��ل ال���ره���ان 
اإذا  ل��الن��ت��خ��اب��ات يف م���ا  احل��ق��ي��ق��ي 
كانت اأجنيال مريكل �شتف�ز، وامنا 
للخ�شر  وُي�شند  �شتحكم.  م��ن  م��ع 
الدميقراطي  احل���زب  ول��ي��ربال��ي��ي 
احلر 8 باملائة من ن�ايا الت�ش�يت، 
لت�شكيل  ب��احل��اج��ة  ي��ف��ي  ل  وه����ذا 

اأغلبية م�شتقرة.
اأ�����ش����اب����ي����ع من  خ���م�������ش���ة  ق����ب����ل     
مريكل  اأجن�����ي�����ال  الن�����ت�����خ�����اب�����ات، 
مع�شكرها:  بتعبئة  اأي�شا  مطالبة 
، تكرر  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  ن��ف��ز  مل 

بانتظام لأن�شارها. 
اخلطر  ان  ���ش��ب��ي��غ��ل  دي�����ر  وت������رى 
الظه�ر  ه�  لها  بالن�شبة  الرئي�شي 
مل��ش�ع جديد يف احلملة.  املفاجئ 
ال�شابق  ال��ن��اط��ق  ان���دا  بيال  وُت��ذّك��ر 
ب���ا����ش���م غ������ريه������ارد �������ش������رودر، ان���ه 
الحت����اد  ح����زب  ف����از   2005 ع����ام 
نهاية  يف  امل�شيحي  ال��دمي���ق��راط��ي 
فقط،   7 ف��ا���ش��ل  �شفر  ب  امل��ط��اف 
ال�شتطالعات متنح  كانت  يف حني 
تقدما  امل�شيحيني  الدميقراطيني 
ب� 18 نقطة على غريهارد �شرودر.

انخف�شت  اأغ�����ش��ط�����ش،  اأوائ�����ل     يف 
���ش��ع��ب��ي��ة امل�����ش��ت�����ش��ارة ب��ن�����ش��ب��ة 10 
ف�شيحة  انتعا�ش  اأعقاب  يف  نقاط، 
حم�����رك�����ات ال������دي������زل، وم������ع ذل���ك 
حتافظ مريكل على 59 باملائة من 
بفارق  متقدمة  الإي��ج��اب��ي��ة،  الآراء 
ك��ب��ري ع��ل��ى م��ارت��ن ���ش���ل��ت��ز، ب��� 33 

باملائة من الآراء الإيجابية.
عن لوطون ال�شوي�شرية

الحت��اد الأوروب���ي ب�شبب �شم �شبه 
جزيرة القرم. مبلغ راتبه – 300 
األف ي�رو مقابل �شتة اجتماعات يف 
ُي�شفي  اأن  �شانه  ال�شنة - لي�ش من 
مارتن  خ���ط���اب  ع���ل���ى  م�����ش��داق��ي��ة 

�ش�لتز ح�ل �شغار النف��ش.

دّعم حزبه �شيا�شة الحتاد امل�شيحي 
�شن�ات  اأرب����ع  طيلة  ال��دمي��ق��راط��ي 
غ��ري مريح  الئ��ت��الف،  ك�شريك يف 
ب���امل���ّرة: اأمل��ان��ي��ا ع��ل��ى م��ا ي����رام، هذا 
اأن  ي��ع��ن��ي  ل  ذل���ك  ان  ال  ���ش��ح��ي��ح، 
الأم�ر ت�شري على ما يرام للجميع 

ب���اأن ا���ش��م ال��ف��ائ��ز م��ع��روف م�شبقا، 
مت���ام���ا م���ث���ل ا����ش���م اخل���ا����ش���ر، واأن 
امل��ج��ه���ل ال���ح��ي��د ه��� م��ن �شيحتل 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، ت��اأ���ش��ف جم��ل��ة دير 
�شبيغل على م�قعها. مارتن �ش�لتز 
عن�شر  اإىل  يفتقر  ل��ك��ن��ه  ي��ج��ت��ه��د، 

ي�اجه  ان����ه  وال��������روح..  ال��ت��ف��ج��ري، 
كبديل  التم�قع  يف  ك��ربى  �شع�بة 

لأجنيال مريكل«.

�شوكة غريهارد �شرودر
اإن م���ق��ف م��ارت��ن ���ش���ل��ز، الذي     

امل�شت�شار  ���ش��رودر  غ��ريه��ارد  اأث����اره 
ال�شابق  الدميقراطي  ال���ش��رتاك��ي 
الذي ي�شعى للح�ش�ل على من�شب 
النفط  ب�شركة  املراقبة  جمل�ش  يف 
ال��رو���ش��ي��ة رو���ش��ن��ف��ت، وه���ي �شركة 
قاطعها  التي  ال�شركات  قائمة  على 

يف اأمل���ان���ي���ا، ي��ك��رر م���ن اج��ت��م��اع اإىل 
امل�ظفني  لتعبئة  حماولة  يف  اخ��ر، 
واملعلمني،  وال��ن��ق��اب��ي��ني  وال��ع��م��ال 
الذين ي�شكل�ن قاعدته النتخابية.   
ويف هذا ال�شياق، كان مارتن �ش�لتز 
يف غنى ع��ن اجل��دل اجل��دي��د الذي 

غريهارد �شرودر  �ش�كة ادمت قدم �ش�لتز وجزبه

المتناع عن الت�ش�يت غ�ل يهدد حزب �ش�لتز

بلد يطيب فيه العي�ش �شعار يربك الدميقراطيني ال�شرتاكيني

االنتخابات الت�شريعية االأملانية:

حملة �ضاقة ل�ضولتز وحزبه يف مواجهة �ضخرة مريكل
- يحاول مارتن �ضولتز اعتماد ال�ضدمة اإل ان ال�ضربة مل ُتثمر

- الرهان احلقيقي لالنتخابات بالن�ضبة لالأملان لي�ش 
ما اإذا كانت مريكل �ضتفوز واإمنا مع من �ضتحكم

   - ا�ضم الفائز معروف متاما مثل ا�ضم اخلا�ضر 
واملجهول الوحيد هو من �ضيحتل املركز الثالث

- المتناع عن الت�ضويت هو التحدي الرئي�ضي 
الذي يواجه الدميقراطيني ال�ضرتاكيني 

- يفتقر �ضولتز اإىل الروح ويواجه �ضعوبة كربى يف التموقع كبديل لأجنيال مريكل

- اخلطر الرئي�ضي بالن�ضبة للم�ضت�ضارة هو الظهور املفاجئ ملو�ضوع جديد يف احلملة
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 269108     بتاريخ : 02/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: لي�زه� اأو يف اإم ما�شيناري ك�.، ليمتد.  
وعن�انه: ن�.1 ياجنه�ي رود، لي�زه� �شيتي، ج�اجنك�شي، ال�شني. الرمز الربيدي: 545005.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�اد ت�شليح معدنية للبناء ؛ جتهيزات معدنية للمباين ؛ م�اد ت�شليح معدنية للخر�شانة؛ حلقات معدنية 
للحبال؛ م�اد بناء معدنية؛ حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة؛ اأ�شغال فنية من معادن غري 

نفي�شة؛ ج�ش�ر معدنية م�شبقة الت�شنيع؛ مر�شى م�شبق الإجهاد؛ مر�شى من املعدن.
ال�اق�عة بالفئة: 6

الأ�ش�د وي�جد داخل احلرف )v( مثلث  بالل�ن  ب�شكل مميز    ovm الالتينية  العالمة: احل��روف   و�شف 
بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية بي�شاء.احلرف )v( مثلث بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية 

بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 269113     بتاريخ : 02/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: لي�زه� اأو يف اإم ما�شيناري ك�.، ليمتد.  
وعن�انه: ن�.1 ياجنه�ي رود، لي�زه� �شيتي، ج�اجنك�شي، ال�شني. الرمز الربيدي: 545005.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
رافعات نقالة )اآلت(؛ م�شخات )اآلت(؛ رافعات )اأجهزة رفع(؛ اأجهزة رفع؛ اآلت للنق�ش البارز؛ اآلت ت�شنيع 

الأدوات املعدنية؛ اآلت ت�شنيع احلبال.
ال�اق�عة بالفئة: 7

الأ�ش�د وي�جد داخل احلرف )v( مثلث  بالل�ن  ب�شكل مميز    ovm الالتينية  العالمة: احل��روف   و�شف 
بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية بي�شاء.احلرف )v( مثلث بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية 

بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 268123     بتاريخ : 12/ 02/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: مينات ه�لدينجز ليمتد.
وعن�انه: ي�نت 21 ، �شريكل �شك�ير بزن�ش بارك ، ف�ربات�ش ، م�ري�شي��ش.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
كملينات  لالإ�شتخدام  طبية  واأدوات  اأج��ه��زة  الإم�شاك؛  بعالج  يتعلق  مبا  لالإ�شتخدام  طبية  واأدوات  اأج��ه��زة 
للحقنة  اأجهزة  الطبي؛  لالإ�شتخدام  املناظري  طبية؛  لغايات  ت�شخي�ش  اأجهزة  الإم�شاك؛  بعالج  يتعلق  مبا 

ال�شرجية؛ اأجهزة للحقنة ال�شرجية لغايات طبية؛ حماقن للحقنة ال�شرجية. 
ال�اق�عة بالفئة: 10

 و�شف العالمة: كلمة RELAXIT بحروف لتينية على خلفية بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 268122     بتاريخ : 12/ 02/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: مينات ه�لدينجز ليمتد.
وعن�انه: ي�نت 21 ، �شريكل �شك�ير بزن�ش بارك ، ف�ربات�ش ، م�ري�شي��ش.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ُمنقي براز تنا�شحي ُيدار ب�شكل م�شتقيم يف حقنة �شرجية �شغرية من اأجل تخفيف الإم�شاك؛ اأدوية ُم�شهلة 
)ُم�شهالت(؛ منتجات �شيدلنية مثلية؛ ملينات؛ ملينات ُتدار عن طريق احلقنة ال�شرجية؛ ملينات على �شكل 
�شائل؛ ملينات على �شكل ب�درة؛ ملينات على �شكل كب�ش�لت؛ ملينات على �شكل اأقرا�ش؛ منق�عات دوائية؛ 
الإم�شاك؛ تركيبات �شيدلنية؛  اأدوية لعالج  مراهم طبية؛ م�شتح�شرات طبية للفم وُت�شتخدم كر�شا�شات؛ 
لالإ�شتخدام  �شيدلنية  كرميات  �شيدلنية؛  كرميات  الإم�شاك؛  عالج  يف  لالإ�شتخدام  �شيدلنية  تركيبات 
يف عالج الإم�شاك؛ م�شتح�شرات �شيدلنية؛ م�شتح�شرات �شيدلنية لالإ�شتخدام يف عالج الإم�شاك؛ م�اد 
�شيدلنية و عالجات طبيعية؛ م�اد �شيدلنية وعالجات طبيعية لالإ�شتخدام يف عالج الإم�شاك؛ م�شهالت.

ال�اق�عة بالفئة: 5
 و�شف العالمة: كلمة RELAXIT بحروف لتينية على خلفية بي�شاء.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 270663     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: �شاندوجن ف�جيزي اإليفيتار ك�.، ليمتد.
بروفين�ش،  �شاندوجن  نينججني،  اأوف  زون  ديفل�مبنت  اإيك�ن�ميك  رود،  تاي�شان  اأوف  اإن��د  �شاوث  وعن�انه: 

ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شي  اأر�شفة  راِف��ع؛  امل�شاعد؛  ت�شغيل  اأجهزة  كهربائية؛  �شالمل  رف��ع؛  اأجهزة  بال�شي�ر؛  ناقالت  م�شاعد؛ 
)اأر�شفة متحركة(؛ م�شاعد بخالف م�شاعد التزلج؛ من�شاأة كهرباء م�لدة بطاقة الرياح؛ من�شاأة حمرك 

طاقة الرياح. 
ال�اق�عة بالفئة: 7

 و�شف العالمة: كلمة FUJIZY بحروف لتينية  ب�شكل مميز  بالل�ن الأ�ش�د على خلفية بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 269116     بتاريخ : 02/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: لي�زه� اأو يف اإم ما�شيناري ك�.، ليمتد.  
وعن�انه: ن�.1 ياجنه�ي رود، لي�زه� �شيتي، ج�اجنك�شي، ال�شني. الرمز الربيدي: 545005.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مطاط خام اأو �شبه م�شنع؛ م�اد تبطني من املطاط اأو اللدائن؛ حلقات من مطاط؛ خراطيم من مطاط؛ 
م�شدات مطاطية ما�شة لالرجتاج؛ حلقات من مطاط اأو ليف مفلكن؛ ُجلَْب غري معدنية لالأنابيب؛ م�اد 

عازلة؛ ح�ش�ات لل��شالت التمددية؛ و�شالت غري معدنية لالأنابيب.
ال�اق�عة بالفئة: 17

ovm ب�شكل مميز  بالل�ن الأ�ش�د وي�جد داخل احلرف )v( مثلث   و�شف العالمة: احلروف الالتينية 
بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية بي�شاء.احلرف )v( مثلث بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية 

بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 269119     بتاريخ : 02/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: لي�زه� اأو يف اإم ما�شيناري ك�.، ليمتد.  
وعن�انه: ن�.1 ياجنه�ي رود، لي�زه� �شيتي، ج�اجنك�شي، ال�شني. الرمز الربيدي: 545005.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�اد غري معدنية للبناء؛ حجر للبناء؛ م�اد تق�ية غري معدنية للبناء؛ بالط غري معدين للمباين؛ م�اد 

حرارية؛ مباين غري معدنية؛ طالءات )م�اد بناء(؛ دعائم غري معدنية.
ال�اق�عة بالفئة: 19

الأ�ش�د وي�جد داخل احلرف )v( مثلث  بالل�ن  ب�شكل مميز    ovm الالتينية  العالمة: احل��روف   و�شف 
بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية بي�شاء.احلرف )v( مثلث بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية 

بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلق�ق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم : 269120     بتاريخ : 02/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:      /     /     200م

با�ش��م: لي�زه� اأو يف اإم ما�شيناري ك�.، ليمتد.  
وعن�انه: ن�.1 ياجنه�ي رود، لي�زه� �شيتي، ج�اجنك�شي، ال�شني. الرمز الربيدي: 545005.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الإ�شراف على اإن�شاء املباين؛ الإن�شاء؛ تنجيد الأثاث؛ مقاومة ال�شداأ؛ اإ�شالح اأو �شيانة امل�شاعد )م�شاعد(؛ 

تركيب و�شيانة واإ�شالح املعدات الآلية؛ اإن�شاء امل�انئ؛ تركيب واإ�شالح معدات الت�شخني.
ال�اق�عة بالفئة: 37

الأ�ش�د وي�جد داخل احلرف )v( مثلث  بالل�ن  ب�شكل مميز    ovm الالتينية  العالمة: احل��روف   و�شف 
بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية بي�شاء.احلرف )v( مثلث بالل�ن الر�شا�شي والعالمة على خلفية 

بي�شاء..
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املالك
�شيف انرجي للتجارة العامة �ش.ذ.م.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

امل�دعة حتت رقم 271309         بتاريخ :  11/04/2017م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيف انرجي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعن�انه: �ش. ب:  81815، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�ش جاهزة، مالب�ش داخلية  ولبا�ش القدم

ال�اق�عة بالفئة: 25
و�شف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية ZENE’ متب�عة باإ�شارة ' كتبت ب�شكل مميز بالل�ن 

الأ�ش�د كما ه� م��شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 266326 بتاريخ : 2017/01/12

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  تيك�م ك�رب�ري�شن

وارد،  داك��او  �شرتيت،  ت�شي�  دينه  جن�يني   ،4 رق��م  ت��اور،  ب��ارك  اإندوت�شاينا  ب��ي،  بل�ك   ،606 غرفة   : وعن�انه 
دي�شرتيكت 1، ه� ت�شي مينه �شيتي، فيتنام.

�ش�رة العالمة

رقيقة  طبقات  من  مك�ن  )خ�شب  الرقائقي  اخل�شب   :19 بالفئة  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
مغراة(

 WBP FILM FACED العبارة  وحتتهما   NUMBER ONE الكلمتني   : العالمة  و�شف 
PLYWOOD وجميعها مكت�بة بالالتينية يعل�ها جميعا الرقم 01 مكت�ب ب�شكل مميز بحيث رقم 0 
مكت�ب ب�شكل م�شتطيل ن�شفة الأ�شفل مثلث والن�شف الأخر اأطرافه مك�نة من خط�ط مائلة والرقم 1 على 

جانبه الداخلي مكت�ب اأي�شا رقم 1 على �شكل نقاط.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 267028 بتاريخ : 2017/01/24

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  فرزانة التجارية

وعن�انه : �ش ب 5188 دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة 29: اللح�م والأ�شماك والدواجن وحل�م ال�شيد؛ خال�شات 
والك�مب�ت�ش؛  واملربيات  الهالميات  ؛  واملجففة  واملطب�خة  واملجمدة  املحف�ظة  واخل�شار  ؛الف�اكه  اللح�م 

البي�ش؛ واحلليب ومنتجات احلليب؛ الزي�ت والده�ن املعدة لالأكل.
 i باأحرف لتينية ب�شكل مميز بالل�ن الأبي�ش والنقطة ف�ق احلرف  Farmila و�شف العالمة : الكلمة
عبارة عن ورقة نبات بالل�ن الأخ�شر على خلفية �شكل رقعة حمراء الل�ن م�شتطيلة وحتتها الكلمة فارميال 

باأحرف عربية على نف�ش اخللفية وبنف�ش الأل�ان واجلميع على خلفية �ش�داء الل�ن.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 270041 بتاريخ : 2017/03/20

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  ريكري ليمتد

وعن�انه : 26 هري كارر �شرتيت، اإيكيجا لغ��ش، نيجرييا.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة 3: منتجات العناية بال�شعر.
و�شف العالمة : عبارة Natures Gentle Touch بالالتينية مكت�بة يف ثالث اأ�شطر بني خطني 

من الأعلى والأ�شفل.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 270047 بتاريخ : 2017/03/20

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  ريكري ليمتد

وعن�انه : 26 هري كارر �شرتيت، اإيكيجا لغ��ش، نيجرييا.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة 3: منتجات العناية بال�شعر.
و�شف العالمة : الكلمة ENGYTY مكت�بة باأحرف لتينية.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 270044 بتاريخ : 2017/03/20

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  ريكري ليمتد

وعن�انه : 26 هري كارر �شرتيت، اإيكيجا لغ��ش، نيجرييا.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة 3: منتجات العناية بال�شعر.
و�شف العالمة : الكلمة hairsavvy مكت�بة باأحرف لتينية ب�شكل مميز والنقطة ف�ق احلرف i يخرج 

منها ر�شم على �شكل قطرة اإىل الأعلى.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

من�ذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم : 270269  بتاريخ : 2017/03/25

بيانات الأول�ية : 
باإ�شم :  ال�شيد/ حممد مقبل مقبل جرمان

وعن�انه : �شارع القيادة، �ش ب 8819 �شنعاء، اجلمه�رية اليمنية.
�ش�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة 9: ل�ازم واك�ش�ش�ارات اله�اتف املتحركة مثل �شماعات الأذن 
والأجهزة امل�شتعملة مع اله�اتف دون ا�شتعمال اليدين، ال�ش�احن، حامالت )م�شاند( اأجهزة الهاتف املتحرك، 
اله�اتف  حافظات  املتحركة،  اله�اتف  �شا�شات  حاميات  املتحرك،  اله�اتف  اأغطية  البطاريات،  الكابالت، 

املتحركة، ل�حات مفاتيح اله�اتف املتحركة، �ش�احن بطاريات اله�اتف املتحركة.
و�شف العالمة : الكلمة Temax مكت�بة باأحرف لتينية ب�شكل مميز حيث كل من احلرفني T و x يت�شل 

بثالثة خط�ط يف اأعاله م�شتدقة الطرف العل�ي.
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103 العدد 12103 بتاريخ 2017/8/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امي�ش للمعدات ال�شناعية 

رخ�شة رقم:CN 1304975  قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ل�حة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/امي�ش للمعدات ال�شناعية 

AIMS INDUSTRIAL EQUIPMCNT

اىل/ني� راينج لل�شيانة العامة

NEW RANGE GENERAL MAINTENANCE

تعديل عن�ان/من منطقة الظفرة مدينة زايد ال�شناعية اجلديدة ار�ش 132 حمل 3 

اىل منطقة الظفرة لي�ا حما�شر لي�ا 71357 71357 حمد �شامل يزرب واخرين

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: ال�شاحل الخ�شر لدارة املن�شاآت  �ش.ذ.م.م

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
Green Coast Facilities Management ال�شاحل الخ�شر لدارة املن�شاآت

امل�دعة بالرقم :274458     بتاريخ :2017/6/5
با�ش������م :ال�شاحل الخ�شر لدارة املن�شاآت  �ش.ذ.م.م

وعن�انه:مكتب رقم 3 ملك م�شاريع ال�شاحل اخل�شر العقارية - ديرة - ند احلمر ، هاتف:0504562235
فاك�ش:042896314 - �شندوق الربيد:552 - امييل:malmazam@greencoast.ae دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:37 �شيانة املباين ، واعمال التمديدات الكهربائية ، مقاولت 
البناء

 Facilities باللغة الجنليزية وبالل�ن الخ�شر اأ�شفلها عبارة Green Coast و�شف العالمة:عبارة
عبارة  اأ�شفلها  الرمادي  بالل�ن  رفيع  خط  الطرفني  من  يحدها  الرمادي  بالل�ن   Management
اأ�شفلها عبارة )لإدارة املن�شاآت( باللغة العربية وبالل�ن  )ال�شاحل الخ�شر( باللغة العربية وبالل�ن الخ�شر 
الرمادي يحدها من الطرفني خط رفيع بالل�ن الرمادي وعلى الي�شار �شعار على �شكل مربع بالل�ن الرمادي 

وبداخله ر�شم ل�شكل �شجرة الغاف بالل�ن الخ�شر.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: بنت الن�ر للم�شح واخلبانه املتط�رة ذ.م.م

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :بنت الن�ر -  رعاية حياة 

امل�دعة بالرقم :265448     بتاريخ :2016/12/26
با�ش������م :بنت الن�ر للم�شح واخلبانه املتط�رة ذ.م.م

وعن�انه:العن�ان - العني - نعمه �ش.ب:202116 - هاتف:0559774462
balnoor555@yahoo.com:الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:QQ-N خدمات طبيه ، خدمات بيطرية ، خدمات العناية 
ب�شحة وجمال الكائنات الب�شرية واحلي�انات ، خدمات الزراعة والب�شتنه والغابات

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل هند�شي �شدا�شي ر�شم يف و�شطه دائرة ر�شم بها امراة وطفل ر�شيع 
البي�ش  بالل�ن  وجميعها  حياة(  )رعاية  كلمه  كتب  اي�شا  وا�شفلها  الن�ر(  )بنت  كلمة  العالمة  اأ�شفل  وكتب 

وال�ش�د على خلفية عدميه الل�ن.
ال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمة )رعاية( على حدة يف ال��شع العادي

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
املالك: �ش.ال�شناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة ذ.م.م

STAR Super طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :�ش�بر �شتار

امل�دعة بالرقم :102194     بتاريخ :2007/11/7
وامل�شجلة بتاريخ:2009/4/21

با�ش������م :�ش.ال�شناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة ذ.م.م
وعن�انه:ال�شارقة ال�شناعية 2 هاتف:5324565 المارات العربية املتحدة ، المارات العربية املتحدة

من  وغريها  ال�شعري  و�شراب  والغازية  املعدنية  املياه   32 بالفئة:  ال�اقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
امل�شروبات غري الكح�لية ، م�شروبات م�شتخل�شة من الف�اكه وع�شائر الف�اكه �شراب وم�شتح�شرات اخرى 

لعمل امل�شروبات
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت اليه امللكيه: �شركة ال�شناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة ذ.م.م
عن�انه:ال�شارقة - �شناعية رقم 2 - �شارع الأول ال�شناعي - �شربة رقم 3 طابق 0 ملك ال�شيخ احمد حممد 

�شلطان القا�شمي المارات العربية املتحدة
تاأ�شري التاأ�شري:2017/5/23 تاريخ انتقال امللكية:2015/9/2  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: م�نزا كافيه ذ.م.م

HOOF: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

امل�دعة بالرقم :277349     بتاريخ :2017/8/1
با�ش������م :م�نزا كافيه ذ.م.م

وعن�انه:دولة المارات العربية املتحدة ال�شارقة م�يلح خلف �شارع املدينة اجلامعية حمل رقم 3 ملك مروان 
ال�شارقة  abdulla@no1.ae:حممد ح�شن عبداهلل ، هاتف:0507466666 - �شندوق الربيد:339 - امييل

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة:43 خدمات ت�فري الأطعمة وامل�شروبات الإي�اء امل�ؤقت
و�شف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن �شكل هند�شي ب�شكل مميز وي�جد بداخله �شكل �شم�ش من العلى 
ومن ال�شفل �شكل حافز اخليل ومن ا�شفل احلافز �شكل ي�حي لالفق ومن ال�شفل �شكل للطريق ومن ال�شفل 

�شكل لدرع وي�جد من حتت ال�شكل الهند�شي كلمة HOOF باللغة الالتينية ب�شكل مميز بالل�ن ال�ش�د.
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  22  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12103
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اأمام  الإم���ارات  بنادي  الأول  الكرة  فريق  خ�شر 
مبارياته  اآخ���ر  يف  ال�����ش��رب��ي  �شيالريف�  ف��ري��ق 
امل��ق��ام ب�شربيا  امل��ع�����ش��ك��ر اخل���ارج���ي  ال����دي���ة يف 
الإم�����ارات  م����درب  ل��ع��ب  ح��ي��ث   ،  2-3 بنتيجة 
بت�شكيلة  الأول  ال�����ش���ط  يف  ها�شيك  الت�شيكي 
خط  اأم��ا  �شقر،  علي  امل��رم��ى  حرا�شة  يف  �شمت 
الدفاع فمثله الكابنت علي ربيع وبجانبه خالد 
�شماريخ واأحمد مال اهلل وعبد اهلل م��شى ، ويف 
الرحمن  عبد  وح�شن  ال�شام�شي  اأحمد  ال��شط 
اأحمد  الهج�م  قيادة  يف  اأم��ا   ، �شالح  واحل�شني 

مال اهلل والأرجنتيني �شا�شا واملغربي معاوي.
لعبه  طريق  ع��ن  اأوًل  �شيالريف�  �شجل  حيث 
لالإمارات  التعديل  ه��دف  بعدها  وج��اء  اوليفر 
ال�شق�ر  ت��ق��دم  ث��م  �شالح  احل�شني  ط��ري��ق  ع��ن 
بهدف لالأرجنتيني �شا�شا، بعدها تراجع الفريق 
من  �شيالريف�  لعبي  مكن  مما  للخلف  كثرياً 
النيجريي  لعبهم  طريق  عن  هدفني  ت�شجيل 

ك�مل، لينتهي ال�ش�ط الأول بهذه النتيجة.
ل�شالح  ال��ف��رتات  اأغ��ل��ب  يف  اللقاء  �ش�طي  ج��اء 
الإمارات الذي دخل لعب�ه اللقاء برتكيز كبري 

املع�شكر  والرغبة لتحقيق ف�ز معن�ي يف ختام 
رائعة  ب�����ش���رة  ال��ف��ري��ق  ، حيث ظهر  اخل��ارج��ي 
ي��دل على ح�شن  م��ب��اراة جيدة وم�شت�ى  وق��دم 
���ش��ري وجن����اح امل��ع�����ش��ك��ر، واأج�����رى امل����درب خالل 
ال�ش�ط الثاين تغيريات عديدة وحاول الفريق 
الت�شجيل والع�دة بنتيجة اللقاء اإل ان ال�شافرة 
بنتيجة  اللقاء  لينتهي  حا�شرة  كانت  ال�شربية 

ال�شربي. للفريق   2-3
اأحمد  ل��الع��ب  احتفالية  الفريق  بعثة  اأق��ام��ت 
املع�شكر  الع�شاء يف ختام  ال�شام�شي خالل حفل 

�شيقام  ال����ذي  امل��ي��م���ن  زواج����ه  ح��ف��ل  مبنا�شبة 
بعد  الفريق  راحة  اأغ�شط�ش خالل   23 بتاريخ 
لالعبها  البعثة  متنت  وقد  اخلارجي،  املع�شكر 
ل��ه يف  ي��ب��ارك اهلل  ال�شعيد واأن  ال���زواج  اخل��ل���ق 
ح��ي��ات��ه ال��زوج��ي��ة ال��ق��ادم��ة، وق���د اأ���ش��اع��ت هذه 
الالعب  نف�ش  والفرحة يف  البهجة  الحتفالية 

و�شكر اجلميع على البادرة الطيبة.
من جانب اآخر و�شل فريق الإمارات اإىل مطار 
للراحة  الفريق  و�شيخلد  الث��ن��ني،  اأم�����ش  دب��ي 
 ، القادمة  م�شاء اجلمعة  التدريب  مزاولة  قبل 

اأهلي  �شباب  اأم��ام  مباراتني  الفريق  و�شيخ��ش 
يلتقي  فيما  دب��ي،  يف  اأغ�شط�ش   27 ي���م  دب��ي 
على  اأغ�����ش��ط�����ش  ف��ري��ق احت���اد ك��ل��ب��اء  ي����م 30 
ك��اأ���ش اخلليج  ان��ط��الق��ة  ق��ب��ل  الإم�����ارات  ملعب 

العربي . 
يف  البعثة  رئي�ش  الط�يل  اإبراهيم  خليل  واأ�شاد 
البعثة من  اأع�شاء  املع�شكر بجه�د جميع  ختام 
العالية  وروحهم  واإداري��ني  فني ولعبني  جهاز 
يب�شر  مم��ا  املع�شكر  خ��الل  املميز  وان�شباطهم 
اأن  م����ؤك���داً  للتطلعات،  ي��رق��ى  م������ش��م  ب��ت��ق��دمي 

لعبي الفريق ظهروا ب�ش�رة طيبة يف املباريات 
م��شم  تقدمي  على  مقدرتهم  واأث��ب��ت���ا  ال���دي��ة 

م�شرف ومر�ٍش للجماهري.
وتقدم الط�يل بال�شكر اجلزيل ملتعهدي املع�شكر 
يف  الريا�شي  امل��رك��ز  واإدارة  ال�شربي  اخل��ارج��ي 
�شربيا الذين وفروا كل متطلبات البعثة وكان�ا 
مت  وق���د  املع�شكر،  ف���رتة  جن���اح  يف  م��ه��م  عن�شر 
ت��ب��ادل ال���دروع ال��ت��ذك��اري��ة م��ع اجلميع على ما 
يف  املعنيني  جميع  من  تعاون  من  البعثة  مل�شته 

مع�شكر �شربيا.

اختتم املع�شكر اخلارجي ويعود من �شربيا

الإمللارات يخ�ضلللر مباراتللله الوديلللة الأخيلللرة اأمللام �ضيلالريفلو ال�ضربلي 

حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ا�شتقبل 
ال�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د ال���ف���ج���رية، ���ش��ب��اح ام�������ش، يف 
مكتبه بالدي�ان الأمريي، فريق الفجرية للزوارق 
العامل  بط�لة  يف  �شارك  الذي  للنا�شئني،  ال�شريعة 
فعاليتها  اأقيمت  التي  ال�شريعة،  ل��ل��زوارق  واأوروب���ا 

م�ؤخراً يف املجر.
وبارك �شم�ه للفريق م�شاركته الناجحة يف البط�لة 
ال��ت��ي ت��ع��د الأوىل م��ن ن���ع��ه��ا ل��ف��ري��ق ن��ا���ش��ئ على 
م�شت�ى الدولة واملحيط العربي، م�شيداً بامل�شت�ى 

املتميز الذي ظهروا عليه يف البط�لة، وذلك بنيلهم 
مهمة  ت��ع��د  ال��ت��ي  مناف�شاتها،  يف  متقدمة  م��راك��ز 

وجيدة قيا�شاً مب�شت�ى امل�شاركني يف البط�لة.
وا�شتمع �شم�ه اإىل �شرح م�جز عن طبيعة املناف�شات 
امل�شاركني  الريا�شيني  وحث  الفريق،  خا�شها  التي 
املناف�شات  يف  والتف�ق  النجاح  م�ا�شلة  على  فيها 
بداية  يف  م��ازال���ا  اأن��ه��م  ل�شيما  يخ��ش�نها،  التي 

عطائهم الريا�شي.
الإمارات  نائب رئي�ش احتاد  اإبراهيم  اأحمد  واأعرب 

ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لنادي 
واأع�شاء  ال��ب��ح��ري��ة،  للريا�شات  ال���دويل  ال��ف��ج��رية 
على  الفجرية  عهد  ويل  ل�شم�  ال�شكر  عن  الفريق 
ال�شامية  والت�جيهات  الدعم  مثمنني  ال�شتقبال، 
وللريا�شات  ال��ري��ا���ش��ي  ل��ل��ق��ط��اع  ���ش��م���ه  ق��ب��ل  م��ن 
النت�شارات  حتقيق  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة 

ونيل اجل�ائز.
مكتب  م��دي��ر  الزحمي  ���ش��امل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

�شم� ويل عهد الفجرية.

اأكد جراهام ك�يرك رئي�ش بلدية مدينة برزبني ال�شرتالية 
اأن مباراة الإعادة بني املالكم الفلبيني ال�شهري ماين باكياو 
�شتقام يف مدينته يف وقت  ه���رن  ومناف�شه ال�شرتايل جيف 
لح��ق م��ن ال��ع��ام احل���ايل. وك���ان ك���ي��رك ه��دد يف وق��ت �شابق 
اإقامة املباراة لعدم ح�ش�له على م�افقة  بالتخلي عن فكرة 

مع�شكر باكياو.
�شابق  “عقدت يف وقت  وق��ال ك�يرك يف ت�شريحات �شحفية 
ماين  بني  املباراة  اإقامة  خالله  تاأكد  املروجني  مع  اجتماعا 

باكياو وجيف ه�رن يف برزبني هذا العام«.
ا�شتاد  يف  الثاين  ت�شرين  ن�فمرب  يف  امل��ب��اراة  تقام  اأن  ويت�قع 

ب��ارك وه��� نف�ش امل�قع ال��ذي �شهد ف���ز ه���رن املدر�ش  لجن 
ال�����ش��اب��ق امل��ف��اج��ئ ع��ل��ى ب��اك��ي��او يف امل���ب���اراة ع��ل��ى ل��ق��ب منظمة 
املالكمة العاملية ل�زن ال��شط بالنقاط وباجماع احلكام بعد 
12 ج�لة واأمام جمه�ر هائل بلغ 50 األف �شخ�ش يف ي�لي� 
“الأمر كان معلقا على مدى  مت�ز املا�شي. واأ�شاف ك�يرك 
التزام ماين باكياو بالبند الذي ين�ش على اإقامة مباراة ثانية 

بني املالكمني يف حالة خ�شارة باكياو«.
واأثارت هزمية باكياو الكثري من اجلدل يف اأو�شاط الريا�شة 
ت��راج��ع منظمة  اأن  ق���رارات احل��ك��ام قبل  ك��ث��ريون يف  و�شكك 

املالكمة العاملية النتيجة وت�ؤكد اأحقية ه�رن بالف�ز.

حممد ال�ضرقي ي�ضتقبل فريق الفجرية للزوارق ال�ضريعة للنا�ضئني

برعاية �شم� ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ش جمل�ش 
الي�م  م�شاء  م��ن  ال�شابعة  يف  تختتم  ال��ري��ا���ش��ي  ظبي  اأب���� 
ظبي  اأب���  يف  ث��اين  دو�شيت  بفندق  اأونك�ش  بقاعة  الثالثاء 
فعاليات مهرجان اأب� ظبي الدويل ال�24 لل�شطرجن الذي 
�ش�ؤون  وزارة  م��ن  ب��دع��م  لل�شطرجن  ظبي  اأب����  ن���ادي  نظمه 
دول��ة من خمتلف   55 وا�شعة من  م�شاركة  و�شط  الرئا�شة 
قارات العامل . وتاأتي اجل�لة اخلتامية وقد اأدرك ال�شدارة 
جنم �شطرجن الإمارات الذهبي �شامل عبد الرحمن بعد اأن 
اأف�شل نا�شئي بالعامل  ح�شل على نقطة ثمينة بف�زه على 
م��ن تعرث  ر���ش��ا م�شتفيدا  ع��ل��ي  ال�����ش��اع��د  ���ش��ن��ة   16 حت��ت 
اجل�رجي  م��ع  بتعادله  اأم���ني  با�شم  امل�����ش��ري  اأف��ري��ق��ا  بطل 
مع  ن��ق��اط   6 منهما  ك��ل  ر���ش��ي��د  لي�شبح  بنت�ش�ل  ل��ي��ف��ان 
يف  وي�شارك  البط�لة  من  ال�شابعة  اجل�لة  مباريات  ختام 
ون�شف  نقاط  خم�ش  بر�شيد  لعبني  ثالثة  الثالث  املركز 
بف�زه  ���ش���رت  نيجل  الن��ك��ل��ي��زي  ال��الع��ب  وه��م  منهم  لكل 
ع��ل��ى ال��ه��ن��دي ����ش���اردول ج��اج��ار ،وامل�����ش��ري اح��م��د العديل 
ليفان  واجل�رجي  �شاهاكيان  �شمفيل  الأرميني  على  بف�زه 
بن�ش�ل بعد تعادله مع با�شم اأمني و�شتح�شم اجل�لة الثامنة 
احلا�شمة �شكل ال�شدارة ولقب البط�لة. و�شهدت البط�لة 
الدولية املفت�حة �شدارة ثنائية بني لعب اأذربيجان ال�شاد 
نقاط   6 بر�شيد  �شيج�  اأب���  اأرم���ل  والفلبيني  عبدولييف 
لفك  حا�شمة  م�اجهتهما  و���ش��ت��ك���ن  منهما  ل��ك��ل  ون�����ش��ف 

6 لعبني  ال��ث��اين  امل��رك��ز  الأول،ويف  امل��رك��ز  الرت��ب��اط على 
الهند  كري�شنا  لك�شمي  وهم  منهم  لكل  نقاط  �شت  بر�شيد 
وكيتان  �شلطان  اإب��راه��ي��م  الإم���ارات���ي  ال��الع��ب  على  ب��ف���زه 

ب�ري�شا الهند وحلق بركب املناف�شة على ال�شدارة 
الالعب ال�ش�ري حممد رافع بعد ف�زه 

اأنط�ني�  الفلبيني  الالعب  على 
م����ل���ي���ن���ا ،ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي روك����ي 

على  ب�������ف��������زه  ب�������اب�������الن 
الهندي نيكيل ماجزنان 
ل���ق���اءات  و���ش��ت��ج��م��ع   .
اجل���ل��ة ال��ث��ام��ن��ة قبل 
املت�شدرين  الأخ�����رية 
ل���ج��ه��ة حل�شم  وج��ه��ا 

املراكز الأوىل وبط�لت 
املختلفة ور�شدت  الفئات 

ثالثة  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
الأوائل  ال�شتة  للمراكز  ج�ائز 

ج�ائز  بجانب   ، البط�لة  �شدارة  يف 
اقل  بت�شنيف  ثالثة لعبني  لأف�شل  اإ�شافية 

لعبني  ثالثة  لأف�شل  ج�ائز  وثالثة  نقطة   1700 من 
اإماراتي  ل��الع��ب  نتيجة  لأف�شل  وج��ائ��زة   ، م�شنفني  غ��ري 
م�شارك بالبط�لة املفت�حة وجائزة لأف�شل نتيجة لالعبة 

اإماراتية م�شاركة بالبط�لة املفت�حة . وعلي م�شت�ى بط�لة 
النا�شئني مل حت�شم لقاءات اجل�لة الثامنة اأي�شاً ال�شدارة 
ثالثة  اإىل  امل��ت�����ش��دري��ن  ال��الع��ب��ني  ع���دد  انخف�ش  اأن  ب��ع��د 
ج�لت  ثمانية  من  نقاط  �شبعة  بر�شيد  لعبني  
وهم بابازاده خازار )اأذربيجان( وعدنان 
الهند  ف��ارون  وادي��ت��ا  كندا  حبيب 
امل��ت�����ش��دري��ن على  وي���الح���ق 
بر�شيد  لعبا   11 اللقب 
�����ش����ت ن�����ق�����اط وحت���ظ���ى 
ب����ط�����ل����ة ال���ن���ا����ش���ئ���ني 
بن�شيب  ال�����دول�����ي�����ة 
اجل�ائز  م���ن  الأ�����ش����د 
هناك  ح���ي���ث  امل����ال����ي����ة 
لبط�لة  ج���ائ��ز  خم�شة 
ال��ن��ا���ش��ئ��ني وج����ائ���ز لكل 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  م���ن  ف��ئ��ة 
جل�ائز  اإ����ش���اف���ة    . امل�������ش���ارك���ة 
جمم�عة  م��ن  م��ق��دم��ة  قيمة  عينية 
�شركات حممد ر�ش�ل اخل�ري واأولده لأف�شل 
الالعبني الإماراتيني من النا�شئني امل�شاركني واأبرز نتائج 
لفئات  املهرجان  لل�شطرجن منظم  اأب��� ظبي  ن��ادي  لالعبي 
ال�طن  حماة  بط�لة  الأول  اأم�ش  انطلقت  �شنة.   16 حتت 

الأول  ي�مها  مناف�شات  ت�شدر  والتي  لعبني   7 مب�شاركة 
الذي اأقيم من 3 ج�لت بر�شيد نقطتني لكل منهم وهما 
اأحمد الرميثي الذي فاز على كل من اإبراهيم �شلطان وعلي 
را���ش��د وخ�شر م��ن اح��م��د اخل����ري وال��ث��اين جمعة املهريي 
اأمام  خ�شر  فيما  را�شد  وعلي  �شلطان  اإبراهيم  على  بف�زه 
ال�طن  امل�شاركة يف بط�لة حماة  الطاهر، وتقت�شر  �شلمان 
اأف��راد اجلي�ش و ال�شرطة و الدفاع امل��دين و جمندين  على 

اخلدمة ال�طنية.
اأم�ش الأول انطالقة بط�لة ال�شطرجن العائلي  و�شهد ي�م 
عائلة   24 �شمت  ال��ت��ي  القيا�شية  امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ه��دت  ال��ت��ي 
 5 بر�شيد  بارتاكي  عائلة  الأول  الي�م  مناف�شات  ،وت�شدر 
نقاط اأثر ف�زين وتعادل والعائلة �شمت  الأب اديتا بارتاكي 
بر�شيد  �شيتالنغ  عائلة  كذلك  بارتاكي،  ام��اردي��ب  والب��ن 
خم�ش نقاط اأثر ف�زين وتعادل وت�شم العائلة اإلم �شاك�شي 
ج�نكمان  عائلة  كذلك  �شيتالنغ،  ديني�ش  والب��ن  �شيتالنغ 
الأب  العائلة  4 نقاط من ف�زين وخ�شارة و�شمت  بر�شيد 

هريمان ج�نكمان وابنته ماري ج�نكمان .
اجلدير بالذكر اإن بط�لة ال�شطرجن العائلي  بط�لة فرقية 
ويت�شكل كل فريق من لعبني وتقت�شر امل�شاركة فيها على 
الالعبني واأحد ذويهم ) الأب اأو الأم ( وتقام البط�لة على 
اجل�ائز  لها  ور���ش��دت  ج����لت   7 م��ن  ال�ش�ي�شري  النظام 

القيمة .

ختام فعاليات مهرجان اأبو ظبي الدويل الل 24 لل�ضطرجن 2017

مباراة باكياو وهورن تقام يف برزبني ال�ضرتالية
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مناف�شات  الأول  اأم�������ش  اخ��ت��ت��م��ت 
الن�شخة الثالثة من بط�لة ال�شيخة 
فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية 
ميادين  �شهدتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��دات 
مدينة ت�دي الإيطالية على مدى 

الي�مني املا�شيني .
مارين�  ����ش���ان  ال���رام���ي���ة  وت�����ج����ت 
الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ال��ي�����ش��ان��درا 
احلفرة  م����ن  الأط�����ب�����اق  ل���رم���اي���ة 
الرامية  واح���ت���ل���ت  الرتاب”   “
املركز  رو���ش��ي  جي�شكا  الإي��ط��ال��ي��ة 
الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ون��ال��ت  ال��ث��اين 
بينما   .. �ش�زانا  ال�شل�فاكية  تلتها 
حلت اللبنانية ري با�شيل يف املركز 

الرابع.
الفائزات  ت���ج  املناف�شات  ختام  ويف 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن خالد 
بنت  ح��م��دة  وال�����ش��ي��خ��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
والل�اء  نهيان  اآل  خالد  بن  خليفة 
الدكت�ر اأحمد نا�شر الري�شي رئي�ش 
للبط�لة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
و�شعادة �شقر نا�شر الري�شي �شفري 
الدولة لدى اجلمه�رية الإيطالية 
العام  الأم�������ني  ال����ع�����اين  وع�������ارف 
واأحمد  الريا�شي  اأب�ظبي  ملجل�ش 
ع�������ادل ع���ب���د ال����ك����رمي ال����زرع�����ين 
رئي�ش امل�شاريع اخلا�شة يف م�شرف 
اأب�����ظ����ب����ي الإ�����ش����الم����ي وال���ن���ائ���ب 
لي��شيان�  الإي����ط����ايل  ال����ربمل����اين 
رو�شي نائب رئي�ش الحتاد الدويل 

الإيطايل  الحت��اد  رئي�ش  للرماية 
الحتادين  رئ��ي�����ش  ح�شني  وح����ازم 

امل�شري والأفريقي للرماية.
اأحمد  ال���دك���ت����ر  ال����ل�����اء  واأ������ش�����اد 
ب��امل�����ش��ت���ى الفني  ن��ا���ش��ر ال��ري�����ش��ي 
ال�شيخة  ل��ب��ط���ل��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية 
مب�شاركة  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  ال�����ش��ي��دات 
اأب�����رع رام���ي���ات العامل  ك���ك��ب��ة م���ن 
تناف�شن حتت مظلة “ اأم المارات 
“ �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����ش��ة 
التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 

الأعلى  املجل�ش  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة 
قدمت  التي  والطف�لة  ل��الأم���م��ة 
املاليني  اأ���ش��ع��دت  متميزة  م��ب��ادرة 
جمل�ش  ودول  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال���ت���ع���اون 

والدول العربية والعامل .
واأ�����ش����اف اأن�����ه م��ه��م��ا حت��دث��ن��ا عن 
حقها  ن�فيها  ف��ل��ن  �شم�ها  م��اآث��ر 
لأن امل��ك��ان��ة ال��ت��ي و���ش��ل��ت��ه��ا امل����راأة 
الإماراتية الآن واقتحامها جلميع 
امليادين تع�د اإىل قيادتنا الر�شيدة 

ورعاية ودعم �شم�ها.
مبتابعة  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  واأع���������رب 

م��ن��اف�����ش��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ال��ب��ط���ل��ة ال���ت���ي ت���ط����ف ال���ق���ارات 
لتعك�ش ال�جه احل�شاري وامل�شيء 
العامل  �شع�ب  اأم��ام  الغايل  ل�طننا 
اأن الإمارات تقدر  ولت�ؤكد للجميع 
الإبنة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل�����راأة  وحت����رتم 
على  وحت����ر�����ش  والأم  والأخ����������ت 

الرتقاء بها اإىل اأعلى الدرجات.
ووجه رئي�ش اللجنة املنظمة العليا 
�شكره وتقديره اإىل اأع�شاء اللجنة 
جه�د  م��ث��م��ن��ا   .. ج���ه����ده���م  ع��ل��ى 
اإيطاليا..  ل����دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ارة 
م�شيدا بامل�شت�ى املتميز للراميات.

ك�شفت  ال��ب��ط���ل��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
ال�اعدة  امل���اه��ب  م��ن  العديد  ع��ن 
الالئي �شيك�ن لهن م�شتقبل باهر 
عن  م��ع��رب��ا   .. اللعبة  �شعيد  ع��ل��ى 
�شعادته بنجاح الن�شخة الثالثة من 
رماية  يف  الفائزات  وهناأ  البط�لة 

ال�شكيت والرتاب .
وقد ثمنت اللجنة املنظمة لبط�لة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
لرماية ال�شيدات جه�د ال�شخ�شيات 
يف  واأ�شهمت  البط�لة  تابعت  التي 
الل�اء الري�شي  اإجناحها حيث كرم 
ال�شيخ حممد بن خليفة بن خالد 

بنت  ح��م��دة  وال�����ش��ي��خ��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�شعادة  نهيان  اآل  خالد  بن  خليفة 
عادل  واأحمد  الري�شي  نا�شر  �شقر 
والنائب  ال���زرع����ين  ال��ك��رمي  ع��ب��د 
لي��شيان�  الإي����ط����ايل  ال����ربمل����اين 
رو�شي وحازم ح�شني باإهدائهم درع 

البط�لة التذكاري .
واأع���������رب ل��ي������ش��ي��ان��� رو�����ش����ي عن 
حققتها  التي  بالنجاحات  �شعادته 

الن�شخة الثالثة من البط�لة .
م�شريا اإىل اأنه مع انتهاء كل ج�لة 
تط�ف  التي  البط�لة  ج���لت  من 
قارات العامل تت�شاعف �شعادتنا لأن 

الن�شائية  الرماية  بحاجة  القناعة 
تزداد  البط�لة  هذه  اإىل  العامل  يف 

ي�ما بعد ي�م .
واأ�شاف اأن اللجنة املنظمة برجمت 
الحت���اد  اأج���ن���دة  لت�شبق  اجل�����لت 
تت�شمنه من  للرماية مبا  ال��دويل 
ب���ط����لت دول���ي���ة وك����ؤو����ش لتخدم 
مبثابة  ول��ت��ك���ن  ال��رام��ي��ات  جميع 
الحتاد  لبط�لت  حقيقية  جت��ارب 

الدويل .
ال�شيخة  بط�لة  ج���لت  اأن  م�ؤكدا 
فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية 
ال�شيدات هي اإعداد جماين جلميع 

الراميات يف العامل .
الزرع�ين  اأح��م��د  وج��ه  جهته  م��ن 
الإمارات  اأم  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
الإبداعية  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  ���ش��اح��ب��ة 
التي تركت انطباعا رائعا لدى كل 
واملتابعني  البط�لة  يف  امل�����ش��ارك��ات 

لها .
ب������اأن يك�ن  ����ش���ع���ادت���ه  م���ع���رب���ا ع����ن 
م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي �شريكا 
احلدث  لهذا  وراع��ي��ا  ا�شرتاتيجيا 
الكثري من  ال��ذي يحمل يف طياته 
�شع�ب  ل��ك��ل  ال�����ش��ام��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل 

العامل .

ليغا  ل  دو  م���رك���ز  ف����رق  واج���ه���ت 
ل��ل��ك��ف��اءات ال��ع��ال��ي��ة ن���ظ���راءه���م يف 
نادي ملقا بطل الدوري الإ�شباين 
الأخرية  املُ��ب��اراة  لل�شباب وذل��ك يف 
ُمع�شكرهم  يف  الإم������ارات  لأب���ط���ال 
ال��َك�����ش��ف��ي ال����ذي ا���ش��ت��م��ر ملُ����دة 21 

ي�ًما يف اإ�شبانيا.
ان��ط��ل��ق��ت املُ�����ب�����اراة املُ���رت���ق���ب���ة بني 
ع���اًم���ا يف متام   16 ف��ري��ق��ي حت���ت 
ال�شاعة العا�شرة والن�شف �شباًحا، 
الإم����ارات لأكرث  اأب��ط��ال  مل يحتج 
ُمبا�شًرة  ل��ل��دخ���ل  دق��ائ��ق   4 م��ن 
املُ���ب���اراة ع��ن��دم��ا انربى  اأج������اء  يف 
بارب�د مظل�ميان لركلة ُحرة على 
واأر�شلها  حدود منطقة جزاء ملقا 
عبدالرحمن  راأ����ش  على  ُم��ب��ا���ش��رة 

الذي اأودع الُكرة يف �شباك ملقا.
النتيجة  الإ���ش��ب��اين  ال���ن���ادي  ع���دل 
ب��ع��د 10 دق��ائ��ق م��ن ه���دف دو ل 
ليغا عندما و�شع ُمهاجم ملقا ُكرة 
خادعة من ف�ق راأ�ش حار�ش املرمى 
يعتمد  اأن  ق��ب��ل  اأرداك������اين  راج����اي 
بطل اإ�شبانيا على دفاع املنطقة ملنع 
تقدم دو ل ليغا مرة اأخرى لُيطلق 

انتهاء  عن  ُمعلًنا  �شافرته  احلكم 
الإيجابي  بالتعادل  الأول  ال�ش�ط 

1-1 بني الفريقني.
مبحاولت  ال���ث���اين  ال�����ش���ط  ب�����داأ 
حثيثة من كال الفريقني للت�شجيل 

لكن الكلمة الأوىل كانت لفريق دو 
ط��ري��ق لع��ب��ه مهدي  ع��ن  ليغا  ل 
مراوًغا  انطلق  ال���ذي  اخلملي�شي 
ُكرة  وو���ش��ع  ملقا  ُمدافعي  م��ن   2
اأر���ش��ي��ة زاح��ف��ة ل��ُي��ع��ل��ن ب��ه��ا تقدم 

2-1 يف  اأب��ط��ال الإم���ارات بنتيجة 
ل  دو  فريق  ا�شتمر   ،49 الدقيقة 
تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال�شغط  يف  ليغا 
الفريق  ا���ش��ت��غ��ل  ل���ك���ن  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
الإ�شباين و�شعية هج�م دو ل ليغا 

لينفذ هجمة ُمرتدة مثالية عادل 
بها النتيجة لُت�شبح 2-2.

ك���ان���ت املُ������ب������اراة ت�����ش��ري يف اجت����اه 
الفريقني  ب��ني  الإي��ج��اب��ي  التعادل 
اخلملي�شي  م��ه��دي  ُي��ك��ل��ل  اأن  ق��ب��ل 

ب�شناعة  ف��ري��ق��ه  وج��ه���د  ج��ه���ده 
ل��ي��غ��ا بعدما  ل���دو ل  ال���ف����ز  ه���دف 
لُيمرر  امللعب  ُمنت�شف  من  انطلق 
ُكرة بينية لزميله يف الفريق كرمي 
حممد الذي اأودع الُكرة �شباك ملقا 

لتنطلق بعدها �شافرة حكم اللقاء 
ُمعلنة عن ف�ز دو ل ليغا للكفاءات 
بنتيجة  ع��اًم��ا   16 ال��ع��ال��ي��ة حت��ت 

ُمباراة ماراث�نية. بعد   2-3
للكفاءات  ل��ي��غ��ا  ل  دو  ف��ري��ق  ح���ل 

العالية حتت 18 عاًما �شيًفا على 
ندية  ُمباراة  ن��ادي ملقا يف  نظريه 
اأن تخ�شع  ال��ف��ري��ق��ني  ك��ال  رف�����ش 
انتهى  الأنف�ش،  ب�شق  اإل  لأحدهما 
ال�شلبي  ب��ال��ت��ع��ادل  الأول  ال�����ش���ط 
فعمل ُمدرب  الفريقني  بني   0-0
ف���ري���ق م��ل��ق��ا ع���ل���ى جت���دي���د دم����اء 
بالكامل حيث قام بتبديل  الفريق 
ليغا  ل  دو  ليلعب  ال11  لع��ب��ي��ه 
���ش���ط املُ���ب���اراة اث����اين اأم����ام فريق 

جديد متاًما..
ك���اد دري�������ش م��ات��ن��ي ُم��ه��اج��م بطل 
دوري احت��اد الإم���ارات لُكرة القدم 
الأول  الهدف  اإح��راز  لالأكادمييات 
لفريقه ل�ل تدخل حار�ش مرمى 
ملقا املُتاألق والذي اأبعد ُكرة دري�ش 
املُباراة  ا�شتمرت  امللعب،  خ��ارج  اإىل 
اأن  والندية قبل  املن�ال  نف�ش  على 
الإ�شباين  الفريق  ُمهاجم  ي�شتغل 
ال��ف��ارع يف حت���ي��ل عر�شية  ط���ل��ه 
اإىل هدف  الأمي�����ن  ف��ري��ق��ه  ج��ن��اح 
لتنتهي  ليغا  دو ل  �شباك  راأ�شي يف 
ل�شالح   0-1 ب��ن��ت��ي��ج��ة  املُ�����ب�����اراة 

الفريق الإ�شباين.

اختتام مناف�ضات بطولة ال�ضيخة فاطمة لرماية ال�ضيدات يف اإيطاليا

فرق مركز دو ل ليغا للكفاءات العالية تتاألق اأمام ملقا بطل الدوري الإ�ضباين لل�ضباب
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الفجر الريا�ضي

الدور  اإياب  الأربعاء  النكليزي غدا  ليفرب�ل  نادي  يخ��ش 
الفا�شل امل�ؤهل اىل دور املجم�عات لدوري اأبطال اأوروبا يف 
كرة القدم، اأمام �شيفه ه�فنهامي الملاين، �شعيا حل�شم تاأهله 

بعد ف�زه ذهابا 1-2.
وي��ع���د لع��ب��� امل����درب المل����اين ي���رغ��ن ك��ل���ب اىل ملعبهم 
لرتنت  بهدفني  املانيا  يف  ذه��اب��ا  ف���ازوا  بعدما  “اأنفيلد”، 

األ��ك�����ش��ن��در-اأرن���ل��د م��ن رك��ل��ة ح���رة م��ب��ا���ش��رة، وهدف 
للمدافع الملاين هافارد ن�ردتفايت خطاأ يف مرمى 
ف��ري��ق��ه، م��ق��اب��ل ه���دف وح��ي��د ل��ه���ف��ن��ه��امي �شجله 

مارك اأوث.
وق���ام ك��ل���ب ب���اإج���راء ت��غ��ي��ريات ع��ل��ى ت�شكيلته 

ب��ال���ش ال�شبت  اأم����ام ك��ري�����ش��ت��ال  ال���ش��ا���ش��ي��ة 
يف امل���رح���ل���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال�����دوري 

-1�شفر،  امل��م��ت��از  الإن��ك��ل��ي��زي 
الأربعاء  مل��ب��اراة  ا���ش��ت��ع��دادا 

الفريق  �شتمنح  ال��ت��ي 
ف�����ر������ش�����ة خ����������ش 

غ��������م��������ار اأب�������������رز 
م�شابقة قارية 

للمرة الأوىل 
م��شم  م���ن���ذ 

-2 0 1 4
.2015

وق�����ال ك���ل����ب ال���ذي 
باللقب  ف����ري����ق����ه  ف�������از 

الأوروبي خم�ش مرات اآخرها 
“الأداء  ان   ،2005 ع������ام 
مثاليني،  يك�نا  مل  والنتيجة 
بل بعيدين عن ذلك. ل يزال 
به” يف  للقيام  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ن��ا 

مباراة الياب.
اأر�ش  على  الأداء  جانب  واىل 
ليفرب�ل  ي������زال  ل  امل���ل���ع���ب، 
م��ن��خ��رط��ا يف م����د وج������زر مع 
اىل  ال�����ش��اع��ي  بر�شل�نة  ن���ادي 
الربازيلي  احلمر  لع��ب  �شم 
منذ  الغائب  ك�تيني�،  فيليبي 

فرتة ب�شبب اإ�شابة يف ظهره.
و�شمن �شعيه لتع�ي�ش انتقال 
جن��م��ه ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار اىل 

الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�ش 
ي�شع  ي���رو،  ملي�ن   222 مقابل 

بر�شل�نة ن�شب عينيه �شم ك�تيني� 
عرو�ش  ب��ث��الث��ة  الآن  ح��ت��ى  وت��ق��دم   ،
 124،7 اىل  اآخ���ره���ا  ق��ي��م��ة  و���ش��ل��ت 
التقديرات  بح�شب  ي�����رو،  م��الي��ني 

ال�شحافية.

النادي  ق��ب��ل  م���ن  ب��ال��رف�����ش  ق���ب��ل��ت  ال���ع���رو����ش  ك���ل  ان  ال 
بينما  للبيع،  لي�ش  الالعب  ان  على  ي�شدد  ال��ذي  النكليزي 
اأوردت التقارير ال�شحافية ان ك�تيني� تقدم من اإدارة ناديه 

بطلب ر�شمي لل�شماح له بالرحيل.
�شمن   2018-2017 م��شم  ه�فنهامي  ب��داأ  جهته،  من 
ف��ريدر برمين،  المل��اين بف�ز -1�شفر على �شيفه  ال��دوري 
واأكد لعبه كرمي دمريباي انه وزمالءه مل يفقدوا 

الأمل يف بل�غ دوري البطال.
ا�شتثنائيا  اأم����را  نحقق  ان  “ميكننا  وق���ال 
ليفرب�ل. ميكننا  هناك على ملعب 
راأ�شا  الأم�����ر  نقلب  ان 
على عقب. �شنق�م 
لأجل  �شيء  بكل 

ذلك«.
م�����ب�����اري�����ات  ويف 
اأخ����������������رى، ي����دخ����ل 
���������ش��������ل��������ت��������ي��������ك 
ال�شكتلندي 
م�اجهته 

لف�زه  مرتاحا  الكازاخ�شتاين  ا�شتانا  �شيفه  م��ع  ال��ث��الث��اء 
العري�ش -5�شفر ذهابا.

ال�شابق  امل����درب  ي��ق���ده  ال���ذي  ال�شكتلندي  ال��ن��ادي  وي��ق��دم 
ل��ل��ي��ف��رب���ل الي���رل���ن���دي ال�����ش��م��ايل ب���رن���دن رودج�������رز، اأداء 
اآخرها  متتالية،  م��ب��اراة   52 يف  يخ�شر  مل  اذ  حمليا،  لفتا 
امل��شم،  ه��ذا  ويف  -2�شفر.  كيلمارن�ك  على  بف�زه  ال�شبت 
املا�شي  امل��شم  املحلية  الثالثية  حقق  ال��ذي  �شلتيك  تلقى 
الدوري والكاأ�ش وكاأ�ش الرابطة، هدفا واحدا فقط يف ت�شع 

مباريات.
واعترب جيم�ش ف�ري�شت، جناح �شلتيك وم�شجل هدفه الأول 
يف الذهاب، ان على فريقه عدم الرتاخي يف الياب، م�ؤ�شحا 
من ان نك�ن جيدين وايجابيني يف بداية  نتاأكد  ان  “علينا 

املباراة، وناأمل يف حتقيق نتيجة ايجابية«.
اأما ني�ش الفرن�شي في�اجه مهمة �شعبة اأمام ناب�يل اليطايل 
الذي هزمه يف الذهاب -2�شفر على ملعبه “ال�شان باول�” 
يف ايطاليا، ال ان الفريق الفرن�شي �شيخ��ش املباراة بت�شكيلة 
ماري�  ال�شابة  من  العائد  اليطايل  املهاجم  ت�شم  معززة 
بال�تيلي، وال�افد اجلديد اله�لندي وي�شلي �شنايدر املنتقل 

هذا ال�شيف بعد انتهاء عقده مع غلطة �شراي الرتكي.
اأح���رز لقب دوري الب��ط��ال م��ع انرت  وخ��ا���ش �شنايدر ال��ذي 
م��ب��اراة له مع ني�ش يف بط�لة  اأول   ،2010 ع��ام  الي��ط��ايل 

فرن�شا ال�شبت، والتي انتهت بف�زه على غانغان -2�شفر.
وقال �شنايدر الذي يحمل الرقم القيا�شي لعدد املباريات 
ال���دول���ي���ة م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده 131 م���ب���اراة، 
بالن�شبة  اأم��ا  الف�ز  �شع�ري جيد، ل�شيما مع 
اىل اأدائي، فاأنا اأعرف انه ميكنني تقدمي اأداء 

اأف�شل«.
واأ�شاف كانت هذه املباراة الأوىل بالن�شبة اإيل 
اأف�شل   ب�شكل  الزمالء  اأتعرف اىل  ان  وعلي 

ل زلت يف حاجة اىل بع�ش ال�قت.
اىل  ال���ش��ب��اين  اإ�شبيلية  وي�شعى 
الب���ط���ال  دوري  يف  امل�������ش���ارك���ة 
للم��شم الثالث ت�اليا، عندما 
با�شاك  ا���ش��ط��ن��ب���ل  ي�شتقبل 
�شهر الرتكي. وتقدم الفريق 
بلقب  ت���ج  ال��ذي  ال�شباين 
ي�روبا  الأوروبي  الدوري 
م�ا�شم  ل���ث���الث���ة  ل���ي���غ 
 2014 بني  متتالية 
يف  ذه��اب��ا  و2016، 
علما   ،1-2 ت��رك��ي��ا 
الرتكي  الفريق  ان 
ف�ز  اأي  ي��ح��ق��ق  مل 
ع�����ل�����ى امل���������ش����ت�����ى 
ال�������ق�������اري خ������ارج 

ملعبه.

اأحرز البلغاري غريغ�ر دمييرتوف اأبرز األقابه يف دورات كرة امل�شرب، بف�زه على ال�شرتايل نيك كريي��ش 
يف نهائي دورة �شين�شيناتي الأمريكية، �شابع دورات املا�شرتز لالألف نقطة، بينما حرمت ال�شبانية غاربيني 

م�غ�روت�شا الرومانية �شيم�نا هاليب انتزاع �شدارة ت�شنيف لعبات كرة امل�شرب املحرتفات.
اأقيم  6-3 و7-5 يف النهائي الذي  ال��دورة، على كريي��ش بنتيجة  وتف�ق دمييرتوف امل�شنف �شابعا يف 

و-6  1-6 الثانية  هاليب  على  ب�شه�لة  الرابعة  م�غ�روت�شا  تغلب  من  �شاعات  بعد  وذل��ك  الأح��د، 
�شفر. واأكمل البلغاري الدورة من دون خ�شارة اأي جمم�عة، ليحقق لقبه الأول يف دورات املا�شرتز، 
اآخر البط�لت الأربع الكربى لهذا  وي�شتعد باأف�شل طريقة لبط�لة ال�ليات املتحدة املفت�حة، 

امل��شم، املقامة على مالعب فال�شينغ ميدوز بني 28 اأغ�شط�ش و10 �شبتمرب.
وقال دمييرتوف ان اإحراز اللقب يعني يل الكثري اأنا واثق ب�شكل كبري بعد هذا الف�ز. هذا ما كنت 
اأمترن من اأجله، هذا اأكرب ف�ز يل حتى الآن، م�شيفا �شاأ�شتمتع به لي�م اأو ي�مني، ثم �شاأع�د اىل 

الروتني حت�شريا لبط�لة ال�ليات املتحدة املفت�حة.
بريزبني  دورت��ي  بعد  ال�شنة  ه��ذه  الثالث  لقبه  اإح��راز  البلغاري من  الالعب  ومتكن 

ال�شرتالية و�ش�فيا البلغارية، علما انه حقق يف النهائي الأحد ف�زه الرابع 
والع�شرين على املالعب ال�شلبة يف 2017.

وك����ان����ت امل������ب������اراة ب����ني دمي����ي����رتوف 
وكريي��ش، النهائي الأبرز 

املحرتفني،  دورات  يف 
ي���ج���م���ع بني  ال���������ذي 
لع������ب������ني ول������������دا يف 

القرن  م���ن  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات 
املا�شي.

يف املقابل، ف�شل كريي��ش الذي اأق�شى 
يف ن�شف النهائي ال�شبت ال�شباين رافايل نادال، املت�شدر اجلديد 
اإحراز  لت�شنيف الالعبني املحرتفني بدءا من هذا الأ�شب�ع، يف 
اأول األقابه هذه ال�شنة، علما ان يف ر�شيده الحرتايف ثالثة األقاب 

اأحرزها كلها يف العام 2016. وقال كريي��ش خ�شرت لكن �شع�ري 
املفت�حة،  املتحدة  ال���لي��ات  لبط�لة  كبري  ب�شكل  متحم�ش  اأن��ا  جيد 

اأمتتع ببل�غها والف�ز ببع�ش املباريات قبيل خ��ش غمارها، ل�شيما بعدما 
اإ�شابة يف ال�رك يف الأ�شابيع املا�شية. وكان كل من دمييرتوف  عانى من 

وكريي��ش ي�شعى اىل لقبه الأول يف دورات املا�شرتز، علما انها املرة الأوىل منذ دورة ت�رونت� الكندية عام 
روديك والرجنتيني غيريم� كانا�ش، يخ��ش النهائي لعبان يبحثان عن  اأندي  المريكي  بني   2002
املباراة  ال��دورات. وقال دمييرتوف كنت مت�ترا جدا حاولت �شبط نف�شي. كانت  اأول لقب لهما يف هذه 
اإحدى اللقاءات التي تعرف انه ميكنك الف�ز بها، لكن يف ال�قت نف�شه ل تعرف ماذا ميكن ان 
ي�اجهك. و�شنع دمييرتوف الفارق يف املجم�عة الأوىل عندما ك�شر اإر�شال كريي��ش 
يف ال�ش�ط ال�شاد�ش ليتقدم 4-2، وحافظ على اإر�شاله حتى النهاية. واأكد البلغاري 
ال��دورة، تقدم دمييرتوف  ان املجم�عة الأوىل كانت مهمة ج��دا. وب��اإح��رازه لقب 
احلادي  الثنني، من  ال�شادر  املحرتفني  العاملي لالعبني  الت�شنيف  يف  مركزين 

ع�شر اىل التا�شع.
ويف حماولتها الثالثة لنتزاع �شدارة الت�شنيف هذه ال�شنة، �شقطت هاليب اأمام عقبة 
م�غ�روت�شا حاملة لقب بط�لة وميبلدون النكليزية، ثالث دورات “الغراند �شالم” 
للتغلب  فقط  دقيقة   56 اىل  عاما،   23 البالغة  ال�شبانية  واحتاجت  امل��شم.  لهذا 
عندما  العاملي  الت�شنيف  �شدارة  انتزاع  يف  ف�شلت  التي  الرومانية  على 
اأمام الالتفية يلينا  خ�شرت نهائي بط�لة رولن غارو�ش الفرن�شية 
ج�هانا  الربيطانية  اأم��ام  وميبلدون  نهائي  رب��ع  ويف  اأو�شتابنك�، 
بال�شغط ول�شت مدركة لذلك  اأ�شعر  ك�نتا. وقالت هاليب رمبا 
رمبا لعبت ب�شكل �شيىء فقط”، معتذرة من م�شجعيها و�شاكرة 
اياهم على الدعم حتى وان لعبت بطريقة �شيئة وم�غ�روت�شا 

لعبت بطريقة جيدة.
النهائي  يف  و-6�شفر   1-6 اأخ�شر  ان  امل�ؤ�شف  من  اأ�شافت 
مل اأكن قادرة على ال�شيطرة على النقاط. لهذا تراجعت 

ثقتي بنف�شي.
اأ�شعر   : اأ�شفها خل�شارة هاليب، قائلة  واأب��دت م�غ�رت�شا 
اأك�ن يف مكانها،  ان  اأريد  انني  اإل  ال�شيء.  بال�ش�ء بع�ش 

اأردت الف�ز. ماذا ميكنني ان اأفعل؟ .
ثالثة  م�غ�روت�شا  تقدمت  اللقب،  اإح��رازه��ا  ومب�جب 
مراكز لت�شبح ثالثة يف الت�شنيف العاملي ال�شادر الثنني، 
الثانية،  وهاليب  بلي�شك�فا  املت�شدرة  بني  الفارق  ب��ات  بينما 

خم�ش نقاط فقط.

يلتقي هوفنهامي يف اإياب الدور الفا�شل

ليفربول ي�ضعى حل�ضم التاأهل اىل دوري الأبطال

اأعلن نادي برينلي املناف�ش يف الدوري الإجنليزي املمتاز 
لكرة القدم اأنه تعاقد مع املهاجم كري�ش وود لعب ليدز 
ي�نايتد وارتبط معه بعقد ملدة اأربعة اأع�ام مقابل مبلغ 

قيا�شي على م�شت�ى النادي.
ومل يك�شف برينلي عن القيمة املالية لل�شفقة رغم اأن 
ملي�ن   15 بنح�  قيمتها  ق��درت  اإع��الم حملية  و�شائل 

جنيه اإ�شرتليني اإىل جانب بع�ش املبالغ الإ�شافية.
واأحرز وود لعب منتخب ني�زيلندا 27 هدفا مع ليدز 

املناف�ش يف دوري الدرجة الثانية يف امل��شم املا�شي.
وقبل مدة ق�شرية باع ليدز مهاجمه اأندريه جراي اإىل 

 18 بنح�  اإع��الم  و�شائل  قدرته  مبلغ  مقابل  وات��ف���رد 
ملي�ن جنيه اإ�شرتليني.

�شيتي  لي�شرت  م��ن  ق��ادم��ا  ل��ي��دز  اإىل  ان�����ش��م  وود  وك���ان 
بروميت�ش  ل��شت  اأي�����ش��ا  اللعب  ل��ه  و�شبق   2015 يف 

البي�ن.
لفرتة  املمتاز  الجن��ل��ي��زي  ال���دوري  يف  م�شاركته  ورغ��م 
اأن  بعد  �شيتي  ولي�شرت  بروميت�ش  و���ش��ت  م��ع  ق�شرية 
�شاعدهما لل�شع�د من الدرجة الثانية اإل اأنه يق�ل اإنه 

يت�ق لفر�شة اأكرب يف دوري الأ�ش�اء.
النرتنت  على  الر�شمي  برينلي  م�قع  عرب  وود  وق��ال 

كنت اأطمح للعب يف الدوري الإجنليزي املمتاز ل�شن�ات 
على  ح�شلت  اأنني  اأ�شعر  لبرينلي  وبان�شمامي  ط�يلة. 
ي�����ش��ب��ق يل  امل��ن��ا���ش��ب��ة لتحقيق ط��م���ح��ي. مل  ال��ف��ر���ش��ة 
اأ�شا�شيا من البداية يف مباراة بالدوري املمتاز  امل�شاركة 

وهذا ما اأريد حتقيقه.
كاأ�ش  نهائيات  يف  ني�زيلندا  منتخب  م��ع  وود  و���ش��ارك 
العامل 2010 يف جن�ب افريقيا عندما كان عمره 18 

عاما.
واأحرز  52 مباراة دولية مع منتخب بالده  ولعب وود 

خاللها 20 هدفا.

بيلللرنللللي يتعاقلللد ملللع النيللوزيلنللللدي وود 

موغوروت�شا حترم هاليب ال�شدارة 

دمييتللروف يحلللرز لقلللب دورة �ضين�ضيناتلللي 

ان��ت��ق��ادات لذع��ة لإدارة  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  املهاجم  وج��ه 
الأخري  ان  معتربا  ال���ش��ب��اين،  بر�شل�نة  ال�شابق  ن��ادي��ه 
ي�شتحق اأف�شل بكثري من مديريه احلاليني، وذلك بعد 

اأ�شابيع من انتقاله اىل باري�ش �شان جرمان الفرن�شي.
وقال نيمار الذي �شجل هدفني ام�ش الأول الأحد يف ف�ز 
فريقه اجلديد على ت�ل�ز 6-2 �شمن املرحلة الثالثة 

الكاتال�ين  ال��ن��ادي  م�ش�ؤويل  ان  فرن�شا،  بط�لة  من 
ي��ك���ن���ا يف  ان  ال��ذي��ن يجب  الأ���ش��خ��ا���ش  لي�ش�ا 

احلقيقة،  اأق����ل  ان  “اأريد  اأ���ش��اف  م�اقعهم. 
انا حزين جدا”، متابعا اأم�شيت اأربعة اأع�ام 
هناك وكنت �شعيدا. يف البداية، كنت �شعيدا، 
وغادرت  هناك  جميلة  �شن�ات  اأربعة  اأم�شيت 

�شعيدا. لكن معهم املديرون، كال.
بر�شل�نة  ان  ع����ل����ى  و�������ش������دد 

بكثري  اأف�������ش���ل  “ي�شتحق 
والعامل كله يعرف ذلك«.
ن����ي����م����ار اىل  وان�����������ش�����م 
ب��ر���ش��ل���ن��ة ق���ادم���ا من 

الربازيلي  �شانت��ش 
 ،2013 ع�������������ام 
وان��ت��ق��ل يف اأوائ����ل 
اىل  اأغ�������ش���ط�������ش 
ب�����اري�����������ش �����ش����ان 
اململ�ك  ج��رم��ان 
م���ن ه��ي��ئ��ة قطر 

لال�شتثمارات 
الريا�شية، 
مقابل  يف 
 2 2 2
م������ل������ي�������ن 

ما  ي������������رو، 
منه  ج�����ع�����ل 

اأغ�����ل�����ى لع����ب 

كرة قدم يف تاريخ اللعبة. وخا�ش املهاجم الدويل الأحد 
املباراة الأوىل مع فريقه على ملعبه بارك دي بران�ش يف 
العا�شمة الفرن�شية، وهي الثانية له بالإجمال معه. ول 
يزال بر�شل�نة يعمل على تع�ي�ش انتقال جنمه الدويل، 
وي�شعى اىل ا�شتقطاب الربازيلي ك�تيني� من ليفرب�ل 
ب�رو�شيا  م��ن  دميبيلي  عثمان  والفرن�شي  الن��ك��ل��ي��زي 

دورمت�ند الملاين، دون جناحه يف ذلك بعد.
الربازيلي  ال�شهر  ه��ذا  بر�شل�نة  و�شم 
غ�انغج�  م����ن  ق����ادم����ا  ب���اول���ي���ن���ي���� 
اي���ف���رغ���ران���د ال�����ش��ي��ن��ي م��ق��اب��ل 40 
تلق  مل  ���ش��ف��ق��ة  يف  ي��������رو،  م���ل���ي����ن 
امل�شجعني  اأو�شاط  يف  وا�شعا  ترحيبا 
قيمتها  جلهة  ل�شيما  الكاتال�نيني، 
اأجرته  ا���ش��ت��ط��الع  واأظ���ه���ر  ال��ك��ب��رية. 
اأك��رث من  اإع��الم كاتال�نية، ان  و�شائل 
النادي  م�شجعي  م��ن  ب��امل��ئ��ة   80
كانت  ي�����رو  م��ل��ي���ن   20 ان  ي����رون 

كافية لباوليني�.
اأداء  ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى  ن��ي��م��ار  ورف�������ش 
الن����ت����ق����الت  ف�������رتة  ب���ر����ش���ل����ن���ة يف 
ال�شيفية. وقال “ل ميكنني ان اأحتدث 
عن امل��ش�ع واأنا حاليا يف ناد اآخر. ل 
اأعرف ماذا يجري هناك، ال انني 
اأرى ان زمالئي ال�شابقني ي�شعرون 
وه��ذا ما يجعلني حزينا لأن  باحلزن، 
لدي العديد من الأ�شدقاء 

هناك«. 
اأ�شاف “اآمل يف 
تتح�شن  ان 
الأم���������������������ر 
ل�����������ش�����ال�����ح 

بر�شل�نة«.

نيمار حزين من و�ضع بر�ضلونة

لأول مرة منذ ثالث �شن�ات �شعد ال�شباين رفائيل نادال 
الذي �شبق له الف�ز 15 مرة يف البط�لت الأربع الكربى 
التن�ش  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة  الت�شنيف  ق��ائ��م��ة  ���ش��دارة  اإىل 

اأم�ش  الأخ���رية  ن�شختها  ���ش��درت  ال��ت��ي 
لل�شدارة  ن����ادال  و���ش��ع��د  الث���ن���ني. 

ال��راب��ع��ة خ���الل م�شريته  ل��ل��م��رة 
دور  رغ��م هزميته يف  اللعبة  م��ع 
�شين�شناتي  بط�لة  يف  الثمانية 

بال�ليات املتحدة مطلع الأ�شب�ع 
احل���ايل اأم���ام ال���ش��رتايل ال�شاب 

نيك كريي��ش .
ويبلغ ر�شيد نادال حاليا 7645 

ت�����راج�����ع  ح�������ني  يف  ن����ق����ط����ة 
م�راي  اآن��دي  الربيطاين 

ال����غ����ائ����ب ع�����ن امل���الع���ب 
املركز  اإىل  ل���الإ����ش���اب���ة 
الثاين بعد ت�قف ر�شيده 

عند 7150 نقطة بينما 
روجر  ال�ش�ي�شري  حافظ 

ف�����ي�����درر ع���ل���ى م����ق���ع���ه يف 
املركز الثالث.

وظ���������ل ال�����������ش�����رب�����ي ن������ف�����اك 
امل����رك����ز  يف  دي�����ك�����ف����ي����ت���������ش 
وكذلك  تغيري  ب��ال  اخل��ام�����ش 
ال�ش�ي�شري  ترتيب  يتغري  مل 
ليبقى  فافرينكا  �شتاني�شال�ش 

وخ�شر  ال�������راب�������ع.  امل�����رك�����ز  يف 
كريي��ش 6-3 و7-5 يف نهائي 

البلغاري جريج�ر  اأمام  املا�شية  الليلة  �شين�شناتي  بط�لة 
دمييرتوف الذي ت�ج باأكرب لقب يف م�شريته بينما ي�شتعد 
الكربى  البط�لت  واأخ��ر  راب��ع  املفت�حة  اأمريكا  لبط�لة 
للم��شم احلايل. وبعد �شع�ده لنهائي البط�لة تقدم 
كريي��ش خم�شة مراكز اإىل املركز 18 يف حني �شعد 
دمييرتوف اإىل املركز التا�شع بعد اأن كان يف املركز 

ال�شابقة. القائمة  يف   11
ك��م��ا ت���ق���دم الأم���ري���ك���ي ف�����ارع ال���ط����ل ج�ن 
ليحتل  اي�شر خم�شة مراكز 
القائمة  يف   14 املركز 

اجلديدة.

نادال وكرييو�ش يتقدمان يف 
ت�ضنيف املحرتفني 

القدم  لكرة  المل��اين  املنتخب  يف  ال�شابق  الالعب  تلقى 
“برايتبارت”  م���ق��ع  م��ن  اع���ت���ذارا  ب���دول�����ش��ي  ل���ك��ا���ش 
اليميني الأم���ريك���ي، ل���ش��ت��خ��دام��ه ���ش���رة ت��ع���د ل��ه يف 

م��ش�ع عن مهربي الالجئني غري ال�شرعيني.
امل�شت�شار  ب���ان����ن،  ���ش��ت��ي��ف  اأن�������ش���اأه  ال����ذي  امل����ق���ع  ون�����ش��ر 
م��ش�عا  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  للرئي�ش  ال�شابق 
بنقل  ت��ق���م  ع�شابة  ال�شبانية  ال�شرطة  م��داه��م��ة  ع��ن 
مرفقا  �شكي،  جيت  املائية  ال��دراج��ات  ع��رب  املهاجرين 
دراجة  على  ال�شابق  النكليزي  اأر�شنال  لالعب  ب�ش�رة 
امل�قع يف وقت لحق ب�شحب هذه  الن�ع. وقام  من هذا 

ال�ش�رة.
م�شيفا  ب�دول�شكي،  لل�شيد  اعتذاره  عن  امل�قع  واأع��رب 
اأحد  ه�  ب�دول�شكي  ال�شيد  ان  على  اثبات  اأي  ي�جد  ل 
 . للب�شر  مهرب  اأو  املهاجرين،  لتهريب  ع�شابة  اأف���راد 
وتع�د اللقطة اىل �شيف عام 2014، حينما كان لعب� 
املنتخب الملاين الذي اأحرز لقب البط�لة يف الربازيل، 

عاما،   32 البالغ  ال��الع��ب  ول���ح  اإج����ازة.  ي���م  مي�ش�ن 
بعد  ال��ي��اب��اين  ك���ب��ي  في�شل  ن���ادي  اىل  حديثا  واملن�شم 
الرتكي،  �شراي  غلطة  �شف�ف  يف  اأم�شاهما  م��شمني 

باللج�ء اىل الق�شاء.
وقال وكيل اأعماله ن�شيم ت�يهري ان ما جرى ف��شى. 
يتم  ب���اأن  ي�شمح  ول���ن  ذل���ك  ع��ن  بنف�شه  ي��ن��اأى  ل���ك��ا���ش 
�شحيفة  نقلت  ما  بح�شب  م�شيفا   ، �ش�رته  ا�شتغالل 

بيلد الأملانية، ان حمامينا م�شارك يف امل��ش�ع.
الت�ا�شل  م�اقع  على  وا�شع  ب�شكل  ال�ش�رة  ت��داول  ومت 
قبل ان يق�م برايتبارت بحذفها، م�شريا اىل ان ن�شخة 
���ش��اب��ق��ة م���ن ه���ذا امل������ش���ع ت�����ش��م��ن��ت ����ش����رة لل�كا�ش 

ب�دول�شكي على دراجة مائية .
اللعب  اع��ت��زال��ه   2016 �شيف  يف  ب�دول�شكي  واأع��ل��ن 
مار�ش  املنتخب يف  مع  الأخ��رية  مباراته  وخا�ش  دوليا، 
املباراة  انكلرتا. وحملت هذه  2017 يف لقاء ودي مع 

الرقم 130 لب�دول�شكي مع املان�شافت.

موقع اأمريكي يعتذر من بودول�ضكي لإرفاقه باملهاجرين 



    
مطرب يقتل والده طعًنا

ان��ت��ق��ام��ا منه  ال����راب الإي�����راين حميد ���ش��ف��ت، وال����ده  ق��ت��ل مغني 
ل�شربه املتكرر لأمه، يف حني اأقدم على ت�شليم نف�شه اإىل ال�شلطات 

الأمنية.
عرثت  التي  الأمنية  ال�شلطات  اإن  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  وق��ال��ت 
اجلمعة على جثة رجل مقت�ل يف �شقته بالعا�شمة طهران، تعرفت 

على مرتكب اجلرمية، وه� مغني الراب البارز حميد �شفت.
واأو�شحت وكالة اأنباء ركنا الإيرانية، اأن مغني الراب حميد �شفت 
طعناً  وال���ده  بقتله  واع���رتف  الأم��ن��ي��ة،  ال�شلطات  اإىل  نف�شه  �شلم 
بال�شكني عدة مرات، م�شريا اإىل اأن قيامه بقتل والده جاء نتيجة 
والده  يد  على  وال��دت��ه  لها  تعر�شت  التي  وال�شربات  امل�شايقات 
ميزان  اأن��ب��اء  وكالة  قالت  ناحيتها،  وم��ن  املا�شية.  الفرتة  خ��الل 
العا�شمة  ملحكمة   27 ال�شعبة  اإن  الق�شائية،  لل�شلطات  التابعة 
طهران، حققت ال�شبت مع مغني الراب حميد �شفت، م�شيفة اأن 
جل�شات حماكمته �شتبداأ خالل الأ�شب�ع اجلاري، مبينة اأن املجني 
عليه يبلغ من العمر 66 عاماً . ويبلغ مغني الراب الإيراين حميد 
طهران،  العا�شمة  م�اليد  من  وه���  عاما،   24 العمر  من  �شفت، 

ويعد من اأ�شهر املغنيني الأكرث �شعبية بني ال�شباب.

رق�ضة جماعية لألف روبوت
ي�تي�ب  ن�شر على م�قع  ت�شجيل م�ش�ر  اأظهر  يف م�شهد مذهل، 
الإل��ك��رتوين مئات الآلف م��ن ال��روب���ت��ات وه��ي ت����ؤدي رق�شة يف 

�شاحة باإحدى املدن ال�شينية. 
 1069 عددها  يبلغ  دوب��ي  روب�تات  من  �شخمة  جمم�عة  حققت 
الذكية  للتكن�ل�جيا  اإل  دب��ل��ي���  ���ش��رك��ة  تنتجها  وال��ت��ي  روب����ت���اً، 
ال�شينية، رقماً قيا�شياً عاملياً بعدما اأدت رق�شة جماعية دخلت بها 

م��ش�عة غيني�ش لالأرقام القيا�شية. 
جماعي،  حتكم  نظام  عرب  برجمتها  مت  التي  للروب�تات  وميكن 
م��ن احلركات  وال��ع��دي��د  ت�شي  ت��اي  لعبة  ح��رك��ات  واأداء  ال��ت��ح��دث، 

الأخرى، اإ�شافة اإىل الرق�ش. 
الذكية  للتكن�ل�جيا  اإل  دبلي�  �شركة  ب���اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
حطمت الرقم القيا�شي ال�شابق لرق�ش الروب�تات اجلماعي، الذي 
ح�شلت عليه �شركة اإيفر وين ال�شينية يف العام املا�شي، بح�شب ما 

ورد يف م�قع »ي� بي اآي« الإلكرتوين.  

العثور على حطام مدمرة بعد 72 عامًا 
اأعلن باحث�ن اأنهم عرثوا على حطام املدمرة الأمريكية ي� اأ�ش اأ�ش 
اندياناب�لي�ش التي اأ�شيبت خالل احلرب العاملية الثانية بط�ربيد 
اأطلقته غ�ا�شة يابانية مما اأدى لغرقها يف دقائق قبل اأن يت�شنى 
 72 للبحرية الأمريكية حتديد مكانها الذي ظل جمه�ًل طيلة 
اآلن الذي قاد  عاماً.  وقال رجل الأعمال اخلريية امللياردير ب�ل 
فريقاً مدنياً للبحث عن ال�شفينة احلربية املفق�دة اإن الفريق عرث 

على احلطام يف بحر الفيليبني على عمق 5،5 كلم. 
من  اأي��ام  قبيل  الياباين  بالط�ربيد  الأمريكية  ال�شفينة  واأ�شيبت 
متثلت  �شرية  مهمة  اإجنازها  بعيد  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء 
املتحدة  ال�ليات  اأ�شقطتها  التي  الذرية  القنبلة  اأج��زاء من  بنقل 

على هريو�شيما. 
وغرقت املدمرة يف غ�ش�ن 12 دقيقة فقط من اإ�شابتها بالط�ربيد 
معدات  تن�شر  اأن  اأو  ا�شتغاثة  ن��داء  اإر���ش��ال  من  تتمكن  اأن  قبل  اأي 

الإنقاذ، بح�شب اأر�شيف البحرية الأمريكية. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معدلت اجلرمية لدى الن�ضاء مرتبطة بالتغذية 
اأظهرت نتائج درا�شة �ش�يدية كبرية اأن الن�شاء امل�شابات بفقدان ال�شهية الع�شبي اأو ال�شره تزيد احتمالت اإدانتهن 

بال�شرقة مثل �شرقة املتاجر اإىل اأربعة اأمثال مقارنة بن�شاء ل يعانني من ا�شطرابات يف التغذية.
وقال الباحث�ن يف الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية انرتنا�ش�نال ج�رنال اأوف اإيتينج دي�ش اأوردر اإن الأطباء عليهم اأن 
ينتبه�ا لهذا الحتمال املرتفع لالنحراف نح� اجلرمية لدى الن�شاء امل�شابات با�شطرابات التغذية لأن اإدانتهن قد 

تزيد من ال�شغ�ط الع�شبية والقلق مبا يعطل العالج ويعيق التعايف.
"النتائج  وقالت ديب�را جال�ش�فر من املركز الطبي جلامعة ك�ل�مبيا يف ني�ي�رك والتي مل ت�شارك يف الدرا�شة 
ت�ؤكد على ما كان معروفا من قبل وت��شع نطاقه. �شمات بعينها يف ال�شخ�شية مثل الندفاع ووج�د ا�شطرابات 

نف�شية اأخرى قد تزيد خماطر الإ�شابة مب�شكالت اأخرى مثل الأن�شطة الإجرامية".
وقالت جال�ش�فر لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين "لي�ش هناك اأدلة اإطالقا تربط كل ا�شطرابات التغذية 
بن�ع �شل�ك حمدد لكن ا�شطرابات التغذية اأمرا�ش خطرية ميكن اأن ت�ؤثر على كل ج�انب حياة ال�شخ�ش امل�شاب 

بها".
وقامت �ش�ياجن ياو، وهي باحثة يف معهد كارولين�شكا يف �شت�كه�مل، وزمالوؤها بتحليل بيانات اأكرث من 900 األف 

�ش�يدية ولدن بني عامي 1979 و1998. 
وبا�شتخدام �شجالت متعلقة بال�شحة وباجلرمية حددوا الن�شاء امل�شابات با�شطرابات تغذية بدءا من �شن اخلام�شة 

ع�شرة ون�شاء متت اإدانتهن باأي جرمية حتى �شن اخلام�شة والثالثني.
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كيف يت�ضور الدماغ �ضكل اأج�ضامنا ؟
هل �شاألت نف�شك ي�ماً ما كيف يت�ش�ر الدماغ �شكل اأج�شادنا الذي يتعامل 

معها علي اأ�شا�شه؟
يف ّثالثينات القرن املا�شي وخالل درا�شات معقدة قام بها الّطبيب وايلدر 
بينفيلد لالإجابة على هذا ال�ش�ؤال ، قّرر اأن ُيجّرب �شيًئا مثرًيا اأثناء عمله 

رع . على اإجراء عملّيات جراحّية على مر�شى م�شابني بال�شّ
ال�شياحة  التاريخية.. ب�رج�مي عا�شمة  بني الطبيعة اخلالبة والأماكن 
يف ج�رجيا حيث قام بينفيلد مبحاولة حتفيز مناطق خمتلفة من الّدماغ 
بالأع�شاء  تتحّكم  ال��ت��ي  ال��ّدم��اغ  ق�شرة  يف  املناطق  ه��ي  م��ا  معرفة  ب��ه��دف 

املختلفة يف اأج�شادنا.
جل�شم  وغريبة  ا  جدًّ م�شّ�هة  �ش�رة  ترى  الدماغ  اأن  اإىل  بينفيلد  وت��شل 

.)Cortical homunculus( �الإن�شان والتي عرفت باإ�شم خريطة ال
ومتثل هذة اخلريطة اأهمّية الأع�شاء املختلفة يف ج�شم الإن�شان من منظ�ر 
الّدماغ، اإذ اأّنها تظهر فعليًّا عدد الّروابط الع�شبّية بني الّدماغ وبني ع�شٍ� 

معنّي يف اجل�شم.
اأّن بع�ش  ال�ّشبب وراء هذا الّتمثيل غري املت�شاوي لالأع�شاء يف الّدماغ ه� 
بينما  البيئة،  من  احل�شّية  املعل�مات  التقاط  يف  اأه��ّم  دوًرا  تلعب  الأع�شاء 
الأع�شاء الأخرى تلعب دوًرا اأقّل اأهمّية. اليدين وال�جه، على �شبيل املثال، 
ا ولذلك هنالك عدد اأكرب من الّروابط الع�شبّية  هي مناطق ح�ّشا�شة جدًّ

بينها وبني الّدماغ ولهذا فاإّنها تظهر ب�شكٍل اأكرب يف اخلريطة املذك�رة.

�ضباق مع الزمن ل�ضتخراج كنز
يعمل غ�ا�ش�ن ه�لندي�ن يتبع�ن للحك�مة اله�لندية اأق�شى ما ب��شعهم، 
الف�شة، داخل �شفينة  �شبائك  ا�شتخراج كن�ز �شخمة من  يف تنفيذ عملية 
روزويجك اله�لندية، والتي غرقت يف يناير من العام 1740م، قبالة �ش�احل 
ال�شفينة،  الزمن لنت�شالها من حطام  الغ�ا�ش�ن مع  بريطانيا. ويت�شابق 
ب�شبب تفاقم اخلطر املحدق ح�لها، من الرمال املتحركة والتيارات الق�ية 

املتدفقة، وغزو دودة ال�شفينة من البحر املت��شط  لل�ش�اطئ الربيطانية.
وبح�شب و�شائل اإعالم دولية، فاإن ه�لندا تخ�شى من التهديدات املتنامية 
ال�شن�ات  ال�شفينة، خالل  بزوال حطام  للتغيريات اجلي�ل�جية اجلديدة، 

القليلة املقبلة، ووق�ع الكنز على متنها حتت اأيدي املارقة.
�شاندز  غ���دوي��ن  �شاحل  قبالة  الكنز  با�شتخراج  ال��غ���ا���ش��ني  ف��ري��ق  وب���داأ 
اآلة متت�ش بعناية الرمال من امل�قع، وتك�شف عن  الربيطاين، با�شتخدام 
القطع الأثرية املدف�نة. وجنح الغ�ا�ش�ن يف انت�شال ثالثة �شدور كبرية، 
والتي قد حتت�ي على �شبائك ثمينة، حيث من املقرر فتحها من قبل فريق 
اآخر من العلماء بعناية وببطء، بعد فح�شها بالأ�شعة ال�شينية، للك�شف عن 

م�شم�نها وعدم تعر�شها لل�شرر.

بودي جارد"  هيتمانز  "ذا 
يت�ضدر اإيرادات ال�ضينما 

ه��ي��ت��م��ان��ز ب�دي  ذا  ف��ي��ل��م  ت�����ش��در 
اأمريكا  ال�شينما يف  اإي��رادات  جارد 
بلغت  اإي��رادات  م�شجال  ال�شمالية 

21.6 ملي�ن دولر اأمريكي.
رين�لدز  ريان  الفيلم من بط�لة 
و����ش���ام����ي���ل ج���اك�������ش����ن وج�����اري 
باتريك  اإخ�����راج  وم���ن  اأول����دم����ان 

هي�ز.
اأنابيل:  ال���رع���ب  ف��ي��ل��م  وت���راج���ع 
الذي  الأول  امل��رك��ز  م��ن  كريي�شن 
املركز  اإىل  املا�شي  الأ�شب�ع  احتله 
الثاين حمققا 15.5 ملي�ن دولر 
اأمريكي. والفيلم بط�لة مرياندا 
اإخراج  واأنت�ين لباليا ومن  اأوت� 

ديفيد اإف. �شاندبرج.
الفيلم  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف  وج����اء 
باإيرادات  لك���ي  ل���ج��ان  اجل��دي��د 
اأمريكي.  دولر  م��ل��ي���ن   8.05
الفيلم من بط�لة ت�شانينج تيت�م 
واآدم درايفر ودانيال كريج واإخراج 

�شتيفن �ش�دربريج.
واحلركة  ال��درام��ا  فيلم  وت��راج��ع 
الذي  الثاين  املركز  من  دنكريك 
املركز  اإىل  املا�شي  الأ�شب�ع  احتله 
الرابع باإيرادات بلغت 6.7 ملي�ن 
في�ن  ب��ط���ل��ة  وال��ف��ي��ل��م  دولر. 
وايتهيد وداميان ب�نارد واأني�رين 
كري�شت�فر  اإخ����راج  وم���ن  ب��رن��ارد 

ن�لن.
املتحركة  ال��ر���ش���م  فيلم  وت��راج��ع 
نيت�شر  ب��اي  نتي   :2 ن��ت ج���ب  ذا 
م��ن امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال����ذي احتله 
املركز  اإىل  امل���ا����ش���ي  الأ�����ش����ب�����ع 
اخل��ام�����ش ب����اإي����رادات و���ش��ل��ت اإىل 

5.1 ملي�ن دولر.

خروف يدخل رجاًل 
العناية املركزة

اأدخ���ل خ��روف عيد ح��اول النتحار 
ق��ف��ًزا م��ن ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث، رجاًل 
امل���رك���زة.  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل  ت���ن�����ش  يف 
ت�ن�شي  ا����ش���رتى  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
خروَف  �شفاق�ش،  مدينة  يف  يقطن 
اأن يحتفظ به يف  اأ�شحيٍة، وا�شطر 
الثالث،  ال��ط��اب��ق  يف  الكائنة  �شقته 
حل��ني ق���دوم عيد الأ���ش��ح��ى. ولكن 
الإق����ام����ة  ي���رغ���ب يف  اخل�������روف مل 
حركته  تقيدت  حيث  عالية  ب�شقة 
ومل يعد يرى غري الب�شر بعيًدا عن 
كان  فما  بني جن�شه،  اخل��رف��ان من 
ال�شباك  وج����د  ا�شتغل  اأن  اإل  منه 
الفتحة  تلك  م��ن  ليقفز  مفت�ًحا، 
اأو بحًثا عن احلرية.  اإما لالنتحار 
املنتحر  اخل��روف  �شق�ط  وت�شادف 
م���ع م����رور اأح����د الأ���ش��خ��ا���ش حتت 
البناية، حيث �شقط اخلروف عليه.

ال�ضني جتّمد ج�ضد ميتة لإعادتها للحياة  
قالت م�ؤ�ش�شة "ينفنغ" ال�شينية لعل�م احلياة، اإنها اأجرت 
عملية حفظ بالتربيد لإن�شان بالكامل يف ال�شني، لمراأة 
بعد قليل من وفاتها، على اأمل اإعادة احلياة اإليها يف حال 

ت�فرت الإمكانية م�شتقبال.
معل�مات  امل��ح��ل��ي��ة،  ديلي"  "ت�شاينا  �شحيفة  واأوردت 
تف�شيلية عن اأول عملية تربيد جل�شد اإن�شان بالكامل يف 

ال�شني، وحتديدا يف مقاطعة �شاندونغ �شرقي البالد. 
وانطلقت العملية يف الثامن من ماي� ماي� املا�شي، قبل 
ام��راأة تدعى زهان  م��رور ثماين دقائق على ت�قف قلب 

وينليان عن النب�ش واإعالن الأطباء وفاتها.
وقام اخلرباء ب��شع ج�شد زهان، على الف�ر، على نظام 
دعم حي�ي ثم مت اإر�شاله من امل�شت�شفى اإىل معمل تابع 

مل�ؤ�ش�شة ينفنغ، وفقا ملا ذكر م�قع "رجيم".
املخ�ش�شة  الكيماوية  ب��امل���اد  اجلثة  حقن  مت  ذل��ك،  اإث��ر 
التجميد.  عملية  اأث��ن��اء  الأ���ش��رار  م��ن  خالياها  حلماية 
واأدخل األفا لرت من النيرتوجني ال�شائل اإىل ج�شد زهان 

لتنخف�ش حرارته اإىل 190 درجة حتت ال�شفر.

�ضحلية حية يف اأذن مري�ش
اأذن����ه،  ا���ش��ت��ي��ق��ظ رج���ل يف ال�����ش��ني ع��ل��ى اآلم م��ربح��ة يف 
ليكت�شف الأطباء بعد نقله اإىل امل�شت�شفى، وج�د �شحلية 

ل تزال على قيد احلياة داخل اأذنه.
الثالثاء  ي�م  ت�شجيله  مت  ال��ذي  الفيدي�  مقطع  ويظهر 
مقاطعة  يف  غ���ان��ت�����ش���  مب��دي��ن��ة  م�شت�شفى  يف  امل��ا���ش��ي، 
اأذن  م��ن  ال�شحلية  اإخ����راج  عملية  ال�شينية،  غ���ان��دون��غ 

املري�ش، بح�شب ما اأوردت وكالة ي� بي اأي الإخبارية.
�شديدة،  اآلم  ك��ان يعاين من  املري�ش  اإن  الإط��ب��اء،  وق��ال 
عرثوا  اأذن���ه،  فح�ش  وبعد  امل�شت�شفى،  اإىل  و�ش�له  ل��دى 
على �شحلية ت�شللت اإىل داخل قناة الأذن الداخلية اأثناء 
�شل  ا�شتخدام خم��در، بهدف  اإىل  الأط��ب��اء  ن���م��ه. وجل��اأ 
يف  لإخ��راج��ه��ا،  املالقط  ا�شتخدام  قبل  ال�شحلية،  حركة 

عملية ب�شيطة احتاجت اإىل 5 دقائق فقط.

عرو�ضان يحا�ضران مبجموعة من رجال الفايكنغ 
اإىل حفل فريد  زف��اف عرو�شني بريطانيني  حت�ل حفل 
من ن�عه بعدما ان�شم اإىل املحتفلني ع�شرات الأ�شخا�ش 
واآن���ا �شيربد  ���ش��ام  ك��ان  الفايكنغ.  اأزي����اء  ي��رت��دون  ال��ذي��ن 
مي�����ش��ي��ان ���ش���ي��ة ل��ل��ب��ح��ث ع���ن م����اق���ع م��ث��ال��ي��ة للتقاط 
يرتدون  �شخ�ش   200 من  باأكرث  ف�جئا  عندما  ال�ش�ر، 
يحمل�ن  وه��م  نح�هما  يتجه�ن  الفايكنغ  البحارة  زي 
�شي�فهم.  وقالت اآنا البالغة من العمر 32 عاماً: �شمعنا 
بزي  الأ�شخا�ش  بع�شرات  نفاجاأ  اأن  قبل  الأب���اق  اأ�ش�ات 
ومهذبني  ودودي���ن  ك��ان���ا  باجتاهنا.  يهرع�ن  الفايكنغ 

جداً، وقمنا بالتقاط العديد من ال�ش�ر معهم.
وك���ان ال��زوج��ان ال��ل��ذان ي��ن��ح��دران م��ن منطقة ت�ش�ريل 
اأح�شان  يف  زفافهما  حفل  يقيما  اأن  اخ��ت��ارا  لنك�شاير، 
على  حتت�ي  التي  بايك  ريفينغت�ن  حديقة  يف  الطبيعة 
اأن  يت�قعا  ولكنهما مل  الرتاثية،  الن�شاطات  العديد من 

يتزامن زفافهما مع م�شرية للفايكنغ.  األي�شا بوناغورا ابنة كاثي بايلي ومايكل بوناغورا يف اأول ظهور لها خالل عر�س جراند اأول اأوبري. )ا ف ب(

ك�ضف لغز جرمية 
وقعت قبل 22 عامًا

كاتب  ال�شينية  ال�شلطات  اأوق��ف��ت 
ق�����ش�����ش ب���ل��ي�����ش��ي��ة، ل���ت����ّرط���ه يف 
ج��رمي��ة ق��ت��ل ل��ط��امل��ا ك��ان��ت ع�شّية 
اإىل حقبة  ت��ع���د  امل��ح��ق��ق��ني،  ع��ل��ى 

الت�شعينيات.
املحقق�ن  يعكف  ع��اًم��ا،   22 فمنذ 
عائلة  مقتل  مالب�شات  فهم  على 
يف اإح��دى ليايل �شهر ن�فمرب من 
لل�شيافة  ب��ي��ت  يف   ،1995 ال���ع���ام 

�شرق ال�شني. 
وع��ل��ى م���دى ���ش��ن���ات ط�����ال، عمل 
ُيح�شى  ل  ع����دد  ع��ل��ى  امل��ح��ق��ق���ن 
اكت�شف�ا  اأن  اإىل  الفر�شيات،  م��ن 
قبل اأي��ام اأن حّل هذا اللغز كان يف 
كتاب اأّلفه القاتل ويباع يف مكتبات 

البالد.
ي�نغبياو،  لي�  ه�  القاتل  والكاتب 
وقد  ع��اًم��ا،   53 العمر  م��ن  البالغ 
اأي��ام من منزله ال�اقع  اأوق��ف قبل 
اجلرمية،  م�قع  م��ن  مقربة  على 

وفقا لل�شرطة.
وقد اأوقف اأي�شا اأحد �شكان قريته 
على  اأن��ه  ال�شرطة  ا�شتبهت  ال��ذي 
���ش��ل��ة ب��اجل��رمي��ة، وب��ال��ف��ع��ل، اأق���ّر 
ال����رج����الن ب���اجل���رمي���ة ال���ت���ي راح 
عائلة  م��ن  اأ���ش��خ��ا���ش   4 �شحّيتها 

واحدة.
ال�شرطة  ع���ن���ا����ش���ر  دخ�����ل  وح�����ني 
ل���ت����ق���ي���ف ل���ي���� ق������ال ل����ه����م: كنت 
اأن���ت���ظ���رك���م ط�������ال ه�����ذا ال����ق���ت، 
بايرب  ذي  م���ق��ع  ن��ق��ل  م��ا  بح�شب 

الإخباري عن م�شادر ر�شمية.
وك���ان لي� ي��ت��ع��اون م��ع واح���دة من 
وقد  ال�����ش��ني،  يف  الن�شر  دور  اأك���رب 
حّ�لت اإحدى ق�ش�شه اإىل م�شل�شل 

تلفزي�ين.

ن�ضائح يقدمها ل�ضو�ش حلماية منزلك 
يلجاأ الل�ش��ش عادة اإىل اقتحام و�شرقة املنازل التي ل 
حتظى باأنظمة اأمنية منا�شبة، ف�ج�د كامريات املراقبة 
و�شائل احلماية، كفيلة  الإن��ذار وغريها من  و�شفارات 
تعطيلهم  الأق��ل  على  اأو  منزلك،  عن  الل�ش��ش  باإبعاد 
على  احل�����ش���ل  اأردت  واإذا  ال�شرطة.  و���ش���ل  ح��ني  اإىل 
فلي�ش  ال�شرقات،  من  منزلك  حلماية  الن�شائح  اأف�شل 
ه��ن��اك اأف�����ش��ل م��ن ال��ل�����ش������ش اأن��ف�����ش��ه��م ل��ت��ق��دمي هذه 
ال��ت��ي متنع  الأ���ش��ي��اء  ب��اأك��رث  دراي���ة  على  فهم  الن�شائح، 
الل�ش من اقتحام املنزل، وذلك ب�شبب خربتهم يف هذا 

املجال، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويق�ل جمم�عة من الل�ش��ش ال�شابقني يف بريطانيا، 
الأف�����ش��ل حلماية  ال��شيلة  ه��ي  امل��راق��ب��ة،  ك��ام��ريات  اإن 
منزلك و�شيارتك من ال�شرقة، كما اأن الأب�اب والن�افذ 
حم��ك��م��ة الإغ�������الق، و����ش����ت ك����الب احل���را����ش���ة، وت���رك 
اأكرث الأ�شياء التي  التلفزي�ن يف و�شعية الت�شغيل، من 
املنزل  اق��ت��ح��ام  ق��ب��ل  ك��ث��رياً  ي��ف��ك��رون  الل�ش��ش  جت��ع��ل 

بق�شد ال�شرقة.
الإح�شائيات  اأن  اإل  الن�شائح،  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
قام�ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ني،  م��ن  فقط   %  14 اأن  اإىل  ت�شري 

اأن  امل��راق��ب��ة يف م��ن��ازل��ه��م، ويف ح��ني  برتكيب ك��ام��ريات 
الل�ش��ش اأ�شاروا اإىل اأن الأ�ش�اء الأمنية مع�ق اأ�شا�شي 
ب��رتك��ي��ب هذه  ق��ام���ا  ف��ق��ط   %  24 اأن  اإل  ل��ل�����ش������ش، 
% اإنهم مل يتخذوا اأية احتياطات  الأ�ش�اء.  وقال 28 
اأثناء  اأم���ن���ي���ة، ب���ل وي����رتك�����ن م��ن��ازل��ه��م غ���ري م��ق��ف��ل��ة 
ت�اجدهم بداخلها. يف حني اعرتف ُخم�ش امل�شاركني يف 
ال�شتطالع الذي اأجرته �شركة "ك� اأوب" اأنهم حتدث�ا 
على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي عن غيابهم يف عطلة 
خارج املنزل. وفيما يلي قائمة باأهم الأ�شياء التي تردع 

الل�ش��ش عن �شرقة املنزل:
- كامريات املراقبة

- �ش�ت كلب احلرا�شة
- الأب�اب املحكمة الإغالق

- �ش�ت التلفزي�ن
- الن�افذ حمكمة الإغالق
- ت�اجد ال�شيارة يف الكراج

- ال�شياج املحيط باملنزل
- الب�ابات اخلارجية

- الأ�ش�اء الأمنية

ر�ضالة موؤثرة من فيكتوريا 
بيكهام لبنها 

ن�شرت املغنية وم�شمّمة الأزياء الربيطانية فيكت�ريا بيكهام، عرب �شفحتها اخلا�شة على اأحد 
م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، ر�شالًة مليئًة بالع�اطف لبنها البكر بروكلني، تق�ل فيها : نحن 
جميعاً فخ�رون جداً لك بروكلني بالنتائج املذهلة التي حققتها وانتقالك خارج الكلية. واأ�شافت 

: نحن نحبك كثرياً و�ش�ف نفتقدك. ت�شببت �شياغة ر�شالتها باللغط للعديد من املتابعني 
واأّن جملة  الثان�ية  اإىل  ولي�ش  اجلامعة  اإىل  �شينتقل  بروكلني  اأن  على  عّلق�ا  الذين 

فيكت�ريا ت�حي باأنه ذاهٌب اإىل املدر�شة الثان�ية. وهذا لي�ش غريبا على الأ�شرة، 
فم�ؤّخرا،  املتابعني.  بني  اللغط  من�ش�راتها  تثري  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  لأنها 
ن�شر بروكلني اأحدث و�شم ر�شمه على قدمه وه� عبارة " �شنع فياإنكلرتا". يف 
وي�حي  ني�ي�رك  يف  ولد  اأنها  �شابقا  يعتقد  كان  بريطانيني،  والديه  اأن  حني 

ا�شمه مبنطقٍة اأمريكية - ما دفع الكثريين للتفكري اأنه ارتكب خطاأ ما .


