
رعى حفل تخريج طلبة جامعة الإمارات يف العني

حممد بن را�شد: الإمارات تعول كثريا على ال�شباب 
املت�شلحني بالعلم واملعرفة والميان باهلل وبالوطن 

زار م�صت�صفى برجيل وتفقد اأق�صام اخلدمات العالجية من خمتلف التخ�ص�صات الطبية
حممد بن زايد يوجه باإلغاء ن�شبة الـ 20 % عن حاملي 

بطاقات ثقة عند العالج لدى القطاع الطبي اخلا�ص يف ابوظبي

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

2 26

10 مســاًء 9 صباح� - 
10 مســاًء يــوم الجمعة: 4 عصر� - 

أدنيــك، أبوظبي

يعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بباقة 
من البرامج الثقافية والمهنية والفنية

الثقافي البرنامج 
ــم العربــي، ولقــاءات مباشــرة  ــرز مفكــري ومبدعــي العال نخبــة مــن أب
مــع الفائزيــن فــي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، ومرشــحي الجائــزة 

العالميــة للروايــة العربيــة.

المهني البرنامج 
ــم،  ــي العال ــر ف ــا النش ــرز قضاي ــش أب ــادة تناق ــاءات ج ــل ولق ورش عم

وتســتعرض مقترحــات جديــدة لخدمــة صناعــة النشــر العربيــة. 

الطبخ عروض 
ــارات  ــة ومخت ــوالت الصيني ــاف المأك ــهر أصن ــذوق أش ــة لت ــرص عملي ف

ــي.  ــي والعالم ــخ العرب ــن المطب م

ركن ا�بداع
ــه،  ــرح والترفي ــر الم ــم عب ــى العل ــم إل ــود أطفالك ــة تق ــارب حقيقي تج
كل  تناســب  وأنشــطة  ممتعــة،  قــراءة  وجلســات  مثيــرة  عمــل  ورش 

ا�ذواق.

الرسامين ركن 
يقــدم هــذا الركــن مجموعــة مختــارة مــن الفنانيــن ذوي المواهــب 
الرســوم  مثــل:  متعــددة؛  مجــاالت  يمثلــون  الذيــن  المميــزة، 
الكاريكاتوريــة، وتصميــم الرســوم التصويريــة (الغرافيــك)، والرســوم 

. ضيحيــة لتو ا

ســينما الصندوق ا�سود
ــالم  ــة، وأف ــالم إماراتي ــروض �ف ــى ع ــينمائي عل ــج الس ــتمل البرنام يش
الحركــة  عــن  العربيــة، ويوفــر منصــة نقاشــية  الــدول  مــن مختلــف 
الســينمائية المحليــة، وبعــض الجوانــب االحترافيــة فــي عالــم صناعــة 

ــالم. ا�ف

adbookfair.com / 800 555

ضيــف الشــرف الصيــنالناقــل الرســميالشــريك ا�عالمــي الرســميتنظيــم

   

حتت رعاية حممد بن زايد
�شيف بن زايد يفتتح الدورة 

الـ27 ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�شمو  �لفريق  ..�فتتح  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
�لدويل  �أبوظبي  معر�س  من   27 �ل�  �ل��دورة  فعاليات  �م�س  �لد�خلية 

للكتاب وذلك يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�أبوظبي  هيئة  تنظمه  �ل��ذي   - للمعر�س  �حلالية  �ل���دورة  يف  ي�شارك 
 1320  - �ملقبل  مايو  من  �لثاين  حتى  وي�شتمر  و�لثقافة  لل�شياحة 
65 دولة  ع��ار���ش��ا ب���زي���ادة 60 ع��ار���ش��ا ع���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي مي��ث��ل��ون 
ح��ول �ل��ع��امل ومب��ا يزيد ع��ن 500 �أل��ف ع��ن��و�ن ب��اأك��ر م��ن 30 لغة .    

)�لتفا�شيل �س4(

وزير اخلارجية ال�شومايل ي�شكر المارات 
على دعمها لبالده عرب حملة لأجلك يا �شومال

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  عمر  غ��ر�د  يو�شف  معايل  �أع��رب 
يف  جهودها  على  �لم����ار�ت  ل��دول��ة  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن  �ل�شومايل 
دعم �ل�شعب �ل�شومايل من خالل حملة لأجلك يا �شومال و�حلملة 
�لإعالمية �لتي قدمتها �لإمار�ت ومت نقلها على �لقنو�ت �ل�شومالية 
مما كان له �لأثر �لإيجابي على �ل�شعب �ل�شومايل. جاء ذلك خالل 
لقائه مبقر �لوز�رة يف مقدي�شو �شعادة حممد �أحمد �لعثمان �شفري 

•• جازان -حجة -وام:

�حبط حر�س �حلدود يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية حماولة �إرهابية لتفجري 
ر�شيف وحمطة توزيع منتجات برتولية تابعة ل�شركة �أر�مكو �ل�شعودية يف 
منطقة جاز�ن من خالل ��شتخد�م زورق مفخخ �أبحر من �إحدى �جلزر يف 
�ملياه �لإقليمية �ليمنية. ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شعودية )و��س( عن �ملتحدث 
�إن رجال حر�س �حل��دود يف مركز   .. �ل�شعودية قوله  �لد�خلية  با�شم وز�رة 
حماولة  �لول  �أم�����س  �حبطو�  ج���از�ن  منطقة  يف  �ملو�شم  قطاع  يف  �لعا�شق 
لتفجري ر�شيف وحمطة توزيع �ملنتجات �لبرتولية با�شتخد�م زورق مفخخ 
مت ر�شده عند �نطالقه من �إحدى �جلزر �ل�شغرية يف �ملياه �ليمنية وتز�يد 
�جتاه  يف  بحرية  عقدة   34 �إىل   �ل�شعودية  �ملياه  �إىل  دخوله  عند  �شرعته 

ر�شيف وحمطة توزيع �ملنتجات �لبرتولية .
�ل��زورق �ت�شح  �أن��ه عند �عرت��س دوري��ات حر�س �حل��دود �لبحرية  و�أ�شاف 
عدم وجود �أ�شخا�س على متنه وخ�شوعه للتحكم �لآيل من بعد مما �قت�شى 
�لتعامل معه باإطالق �لنار على حمركاته وتعطيلها قبل �قرت�ب �لزورق من 

هدفه مب�شافة ميل ون�شف ميل بحري.
�لبحرية  �مللكية  �ل��ق��و�ت  م��ع  بالتن�شيق   ���� �ل���زورق  بعد فح�س  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�ل�شعودية �� تبني �أنه يف حالة تفخيخ كاملة مبو�د �شديدة �لنفجار حيث مت 

تاأمني �ملوقع و�لتعامل معه يف عر�س �لبحر.
و�أكد �أن قو�ت حر�س �حلدود �شتكون باملر�شاد ملثل هذه �ملحاولت �لإرهابية 
�إرهابية  �أي حماولت  و�إحباط  �لبالد �لربية و�لبحرية  و�ل��ذود عن حدود 
قبل متكنها من حتقيق �أهد�فها و�لو�شول �إىل من يقف ور�ءها من �مللي�شيات 
�حلوثية �لتي تعمل على تهديد �أمن �ملمر�ت �ملائية و�ملن�شاآت �لبحرية من 
مبا  تهديد�تهم  مع  و�لتعامل  �لبحرية  و�لأل��غ��ام  �ملفخخة  �ل���زو�رق  خ��الل 

يدحر عدو�نهم.
با�شناد   �� �ل�شعبية  و�ملقاومة  �ليمني  تقدمت قو�ت �جلي�س  �خرى  من جهة 
قو�ت �لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية �� جتاه مديرية حري�ن يف حمافظة 
حجة �� �شمال غرب �ليمن �� بعد ��شتكمال حترير �لأحياء �ل�شمالية و�ل�شرقية 

من مدينة ميدي.
ونقلت وكالة �لأنباء �ليمنية �شباأ �م�س عن �للو�ء �لركن عمر �شجاف قائد 
�لقماحية  تبة  �لوطني حرر  �جلي�س  �إن  قوله  �خلام�شة  �لع�شكرية  �ملنطقة 
�ملا�شية  �شاعة   24 �ل�  لها خالل  �ملجاورة  �ملو�قع  وع��دد� من  �ل�شرتتيجية 
يف ميدي .. م�شري� �إىل �أن �جلي�س �أ�شبح �لآن على م�شارف مديرية حري�ن 
�� م�شنود� بقو�ت  �لوطني  �أن �جلي�س  و�أكد �شجاف  �ملحاذية ملديرية ميدي. 
�لتحالف �لعربي �� ��شتكمل تطهري عدد من �ملو�قع �ملحيطة بقلعة �لقماحية 

�لتي متت �ل�شيطرة عليها من قبل .

مواقــيت ال�صالة
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•• العني -وام:

رعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل حفل تخريج �لدفعة �ل�شاد�شة و�لثالثني من 
طلبة جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لذي جرى يف 

م�شرح �جلامعة يف مدينة �لعني �شباح �م�س.
وح�شر �لحتفال �لذي بديء بال�شالم �لوطني �شمو 

نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم  �ل�شيخ 
حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ طحنون 
�لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو 

رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة.
)�لتفا�شيل �س22(

حممد بن ر��شد خالل تكرميه �أحد �خلريجني  )و�م(

•• اأبوظبي -وام:

ز�ر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
�ل��ق��ائ��د �لأعلى  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقو�ت �مل�شلحة �م�س م�شت�شفى برجيل يف �أبوظبي 
وتعرف على خدمات �لرعاية �لطبية �لتي يقدمها 
من  �لعالجية  �خلدمات  �أق�شام  وتفقد  �مل�شت�شفى 

خمتلف �لتخ�ش�شات �لطبية.

�لدكتور مغري  �لزيارة معايل  ور�ف��ق �شموه خالل 
�أبوظبي  �ل�شحة  هيئة  رئ��ي�����س  �خلييلي  خمي�س 
وم��ع��ايل ج��ا���ش��م حم��م��د ب��وع��ت��اب��ه �ل��زع��اب��ي رئي�س 
مبارك  حممد  و�شعادة  �لتنفيذية  �للجنة  مكتب 
و�شعادة  �بوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل  �مل��زروع��ي 
�ل���دك���ت���ورة م��ه��ا ت��ي�����ش��ري ب���رك���ات م��دي��ر ع���ام هيئة 

�ل�شحة �أبوظبي.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل زيارته م�شت�شفى برجيل يف �أبوظبي  )و�م(

قو�ت �حل�شد �ل�شعبي تتقدم جنوب غربي �ملو�شل  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

اجلي�ش اليمني واملقاومة ي�صتكمالن حترير الأحياء ال�صمالية وال�صرقية من ميدي

ال�شعودية حتبط حماولة اإرهابية مللي�شيا احلوثي لتفجري ر�شيف وحمطة برتولية

ــاين جــديــد  ــط ــي ــت ــش ـــي ا� ح
ــة ــل ــت ــح امل الــــقــــد�ــــص  يف 

•• غزة -وام:

�لإ�شر�ئيلية  �لإ�شكان  وز�رة  ب��د�أت 
��شتيطاين  ح��ي  خم��ط��ط  حت��ري��ك 
�شرق  �مل��ح��ت��ل��ة  ب���ال���ق���د����س  ج���دي���د 
 ،1948 ع����ام  �مل��ح��ت��ل��ة  �لأر������ش����ي 
�مل��ت��دن��ي��ني بح�شب  ل��ل��ي��ه��ود  خ��ا���س 

�شحيفة هارت�س �ل�شر�ئيلية.
وذكرت �ل�شحيفة �ن �حلديث يدور 
عن خمطط مت حت�شريه قبل عدة 
بلدية  مهند�س  �أي��دي  على  �شنو�ت 
�لحتالل بالقد�س، �شلومو �أ�شكول، 
جتميده  ق����ررت  �حل��ك��وم��ة  �أن  �إل 
ب�شبب �ملعار�شة �لتي �أبدتها �لإد�رة 
�أوباما  ب���ار�ك  برئا�شة  �لأم��ريك��ي��ة 
�لبناء  ع���ار����ش���ت  �ل���ت���ي  ح��ي��ن��ه،  يف 
بالقد�س  �ل���ش��ت��ي��ط��اين  و�ل��ت��و���ش��ع 
�لأر��شي  م��ن  �ل�شرقي  وباجلانب 
و�ملخطط   .1948 ع���ام  �مل��ح��ت��ل��ة 
�أكرب  �شيكون  �ل�شتيطاين �جلديد 
ت��ق��ام من  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  ب��ن��اء  عملية 
ور�ء �لأر��شي �ملحتلة عام 1948، 
�حتاللها  منذ  �لقد�س  منطقة  يف 
عام 1967. ولفتت �ل�شحيفة �إىل 
�أن �لوز�رة �شرعت موؤخر� بتحديث 
خم���ط���ط �حل�����ي �ل����ش���ت���ي���ط���اين يف 
خمطط  ي�����ش��رف  �إذ  “عطروت” 
�ملدن يف �ل��وز�رة �أل��ون برنهرد على 
ر�شميا  عنه  �شيعلن  �لذي  �ملخطط 
بالتو�زي مع ما ي�شمى يوم �لقد�س 

�لذي ي�شادف يف �شهر مايو.
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حتذيرية  اأمريكية  طلقات 
اخلليج يف  اإيراين  مركب  على 

•• دبي-اأ ف ب:

�مريكية  حربية  �شفينة  �أطلقت 
مركب  باجتاه  حتذيرية  طلقات 
للحر�س �لثوري �لير�ين �قرتب 
�خلليج،  م��ن��ط��ق��ة  م��ي��اه  م��ن��ه��ا يف 
�أفاد متحدث ع�شكري  بح�شب ما 
�مريكي وكالة فر�ن�س بر�س �م�س 
. وقال �ملالزم ريك �شرينيتزر �ن 
�مل���دم���رة �لم��ريك��ي��ة ي��و �����س ��س 
ماهان و�جهت �شلوكا غري مهني 
من قبل �ملركب �لير�ين �لثنني 
�ق��رتب منها حتى م�شافة  بعدما 
�ملركب  �ن  م�شيفا  �م��ت��ار،   100
�بتعد بعد ع��دة طلقات  �لي��ر�ين 

حتذيرية.
و���ش��ه��دت م��ي��اه �خل��ل��ي��ج ح����و�دث 
�زد�دت  �لي��ر�ن��ي��ني  م��ع  مم��اث��ل��ة 
 2015 �ل����ع����ام  خ����ا�����س  ب�����ش��ك��ل 
وبد�ية 2016 قبل �ن ترت�جع. 
و�ح�شت وز�رة �لدفاع �لمريكية 
23 حادثا �لعام 2015 و35 يف 
�لن�شف �لول من 2016، يعود 
�آخرها �ىل �آب �غ�شط�س 2016.

�لثوري  �حل��ر���س  زو�رق  وت��ق��رتب 
�ل�شفن  م���ن  ب��ان��ت��ظ��ام  �لي������ر�ين 
�خلليج  م����ي����اه  يف  �لم����ريك����ي����ة 
�ل���دول���ي���ة وم�����ش��ي��ق ه���رم���ز ول 
�لال�شلكي  �ت�شالت  على  جتيب 
�لمريكية  �ل�شفن  جتريها  �لتي 

ول تك�شف نو�ياها.

قتلى بهجمات يف الرطبة وق�صف للتحالف غربي الأنبار

احل�شد ال�شعبي ي�شتعيد اآخر اأكرب معاقل داع�ص بالعراق
•• بغداد-وكاالت:

��شتعادت قو�ت �حل�شد �ل�شعبي �لربعاء �ل�شيطرة على موقع �حل�شر �لثري 
معاقل  �ك��رب  �خ��ر  �ملو�شل،  مدينة  غ��رب  جنوب  �شحر�وية  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع 
�ل�شعبي حت��ري��ر مدينة  ل��ق��و�ت �حل�شد  ب��ي��ان  و�ك���د  �ل��ب��الد.  د�ع�����س يف  تنظيم 
�حل�شر �لثرية �شمال مركز �لق�شاء )�حل�شر( بعد معارك �شر�شة مع �لعدو. 
وتقدمت قو�ت �حل�شد �ل�شعبي من �ربعة حماور وب�شكل �شريع خالل �قتحامها 

منطقة �حل�شر بدعم من طري�ن �جلي�س �لعر�قي.
�ىل ذلك، �أفادت م�شادر ع�شكرية من قيادة عمليات �لأنبار باأن ثالثة من قو�ت 
�شرطة �حلدود �لعر�قية قتلو� و�أ�شيب ت�شعة �آخرون، فيما ُقتل 15 من تنظيم 

د�ع�س يف ق�شف على مدينة عانة غربي �لأنبار.
وبح�شب �مل�شادر ذ�تها، فقد قاد تنظيم د�ع�س �لهجوم �م�س بالأ�شلحة �خلفيفة 
منطقة  يف  �لر�بع  �للو�ء  منت�شبي  من  جمازين  حتمل  قافلة  على  و�ملتو�شطة 
بعد هجومني مماثلني  �لهجوم  وياأتي  �ل��رم��ادي(.  كلم غرب   180( �ل�شكار 
قرب �لرطبة، حيث قتل �ثنان و�أ�شيب �أربعة من مقاتلي �لع�شائر جر�ء تفجري 
عبو�ت نا�شفة، �أعقبته ��شتباكات م�شلحة �شد تنظيم د�ع�س، بعيد مقتل ع�شرة 
قرب  كالهما  وق��ع  متطرفون  ن�شبه  كمني  يف  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  م��ن  عنا�شر 
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اأخبـار الإمـارات
اقت�شادية راأ�ص اخليمة تطلق مبادرة "تفقد"

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

تاأتي  "تفقد" �لتي  م��ب��ادرة  تنفيذ  يف  �خليمة  ر�أ����س  �قت�شادية  ت��ب��د�أ 
ب��ج��ودة �خل��دم��ات وحت�شني  �لرت���ق���اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �شمن ج��ه��وده��ا 
و�ملمار�شات  �ملعايري  �أف�شل  وفق  �لأعمال  �ملتعاملني وجمتمع  جتربة 
بيئة  حت�شني  يف  مبا�شرة  م�شاهمة  ي�شاهم  مما  و�لعاملية،  �لقليمية 
�لأعمال يف �لمارة، وزيادة قدرتها �لتناف�شية من �جل حتقيق �لتنمية 

�لقت�شادية �مل�شتد�مة 
باأن   - �ل��د�ئ��رة  ع��ام  مدير   - �لنقبي  �ل�شايب  د.عبد�لرحمن  و�أ���ش��ار 
�ملوؤ�ش�شية،  �ل�شمعة  �أخ�شائي  برئا�شة  ف��ري��ق  ب��اإ���ش��ر�ف  تتم  �مل��ب��ادرة 
وينظم �لفريق زي��ار�ت فجائية ودوري��ة  لتفقد عمل جميع �لإد�ر�ت 

وعلى ر�أ�شها �لإد�ر�ت �ملعنية بالتو��شل مع �ملتعاملني مبا�شرة،  كمركز 
هذه  يف  ويتم  �لتجارية،  و�حلماية  �لرقابة  و�إد�رة  �ملتعاملني،  �شعادة 
�ملوظف مع  تعامل  �لعمل، وكيفية  �لط��الع على جمريات  �ل��زي��ار�ت 
يف  �ملالحظات  رف��ع  ثم  �ملتعاملني،  تو�جه  �لتي  و�مل�شكالت  �ملتعامل، 
كما  و�مل�شكالت.  �ملالحظات  حل��ل  �ملعنية   �لإد�ر�ت  مل�شوؤويل  تقرير 
ع�شو�ئيا  �ملتعاملني  بع�س  �ختيار  �أي�شا  �لتفقدية  �لزيارة  �أثناء  يتم 
�لد�ئرة،  ع��ن  ر���ش��اه��م  �مل��وظ��ف معهم وم���دى  تعامل  ع��ن  و���ش��وؤ�ل��ه��م 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �خ��ت��ب��ار �شرعة �ل���رد على ه��ات��ف �ل��د�ئ��رة يف ح��ال مت 

�ل�شتف�شار عن �لأق�شام و�لإجر�ء�ت.
و�أكد د. �لنقبي �أن �ملبادرة تعمل كتغذية ر�جعة للم�شوؤولني يف �لد�ئرة 
من و�قع جتربة �ملتعاملني من �أجل �مل�شاهمة يف تعديل �آليات �لعمل 

وتطويرها، ورفع م�شتوى ر�شا �ملوظف و�ملتعامل يف �لد�ئرة، وحت�شني 
�شمعة �لد�ئرة د�خلًيا وخارجًيا. 

�لت�شال  مكتب  مدير   - �لعيان  عائ�شة  �لآن�شة  �أ���ش��ارت  جهتها  وم��ن 
�ملوؤ�ش�شي - �إىل �أن �لفريق نفذ �شت زيار�ت تفقدية كان �أولها مطلع 
فرب�ير من �لعام �جلاري، ور�شدت جمموعة من �ملالحظات �لفنية 
و�لتقنية و�ل�شكلية و�أخرى تتعلق مب�شتوى ر�شا �ملتعاملني، بالإ�شافة 
�أو  طلبات  لديهم  م��ن  ن�شبة  ت��زد  مل  متعامال   47 م��ع  �للتقاء  �إىل 
�أد�ء  على  مالحظات  �أي��ة   66% يبد  مل  فيما   ،  34% عن  �شكاوى 
�لزيار�ت  �أث��ن��اء  حت�شينية  مالحظة   64 �ل��ف��ري��ق  و�شجل  �ل���د�ئ���رة. 
و متابعة  �ملعنية،  ل��الإد�ر�ت  تو�شيات  �إثرها  �لفريق على  �ل�شت، قدم 

�ملالحظات �لأخرى حاليا.

رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ص تنزانيا بيوم الحتاد 

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان � رئي�س �لدولة "حفظه 
جوزيف  بومبي  ج��ون  �ل��دك��ت��ور  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل" 
�حتاد  ي��وم  مبنا�شبة  وذل��ك  �ملتحدة  تنز�نيا  جمهورية  – رئي�س  ماكفويل 
بالده .  كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم � نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان – ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �لدكتور جون 

بومبي جوزيف ماكفويل .

وزير اخلارجية ال�شومايل ي�شكر الإمارات على 
دعمها لبالده عرب حملة "لأجلك يا �شومال"

•• اأبوظبي-وام:

�أعرب معايل يو�شف غر�د عمر وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �ل�شومايل 
عن �شكره وتقديره لدولة �لمار�ت على جهودها يف دعم �ل�شعب �ل�شومايل 
�لتي قدمتها  " لأجلك يا �شومال" و�حلملة �لإعالمية  من خالل حملة 
�لإم��ار�ت ومت نقلها على �لقنو�ت �ل�شومالية مما كان له �لأثر �لإيجابي 
على �ل�شعب �ل�شومايل. جاء ذلك خالل لقائه مبقر �ل��وز�رة يف مقدي�شو 

�شعادة حممد �أحمد �لعثمان �شفري �لدولة لدى �ل�شومال .
دولة  بني  بالعالقات  �للقاء  خالل  �ل�شومال  خارجية  وزي��ر  معايل  و�أ�شاد 
جهود  مثمنا  �لفيدر�لية  �ل�شومال  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لإمار�ت يف دعم �ل�شومال يف �شتى �ملجالت. وقدم �شعادة �ل�شفري �لعثمان 
من�شبه  على  �ل�شومال  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  ملعايل  �لتهنئة 
�جلديد، و�أكد على متانة �لعالقات بني �لبلدين، و��شتمر�رية �لتعاون بني 

وز�رتي �خلارجية و�لتعاون �لدويل بالبلدين.

اأحمد النعيمي ي�شدر قرارا بت�شكيل 
جلنة ت�شكني موظفي حكومة عجمان

•• عجمان-وام:

�أ�شدر �ل�شيخ �أحمد بن حميد بن ر��شد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو حاكم 
عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية قر�ر� ب�شاأن ت�شكيل جلنة ت�شكني موظفي 
حكومة عجمان وفقا لالئحة �لتنفيذية لقانون �ملو�رد �لب�شرية يف حكومة 

عجمان ويعمل به �عتبار� من تاريخ �شدوره.
"�للجنة �لعليا لت�شكني  2017 على ت�شكيل  14 ل�شنة  ون�س �لقر�ر رقم 
موظفي حكومة عجمان" برئا�شة ر��شد عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�شويدي 
�متام  بهدف  �لب�شرية  �مل���و�رد  لتنمية  �ملركزية  ل���الإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
ت�شكني موظفي �جلهات �حلكومية على جدول �لدرجات و�لرو�تب �مللحق 
�ل�شادرة  عجمان  حلكومة  �لب�شرية  �مل���و�رد  لقانون  �لتنفيذية  بالالئحة 
 2017 ل�شنة   13 رق��م  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري����ة  لل�شوؤون  �حل��اك��م  ب��ق��ر�ر ممثل 
بالإ�شافة �إىل �شمان �لرتكيز يف عملية �لت�شكني �لوظيفي على �ل�شتخد�م 
�لأمثل للمو�رد �لب�شرية لتحقيق �لنتائج و�لأهد�ف ورفع �لكفاية �لإنتاجية 

للجهات �حلكومية.
وحدد �لقر�ر �خت�شا�شات �للجنة و�لتي �شتعمل على �شمان تو�فق خطط 
ب�شاأن   2017 ل�شنة   13 رق��م  �لقر�ر  مع  �حلكومية  �جلهات  يف  �لت�شكني 
قو�عد و�أحكام ت�شكني �ملوظفني يف حكومة عجمان و�ل�شر�ف على عملية 
ت�شكني �ملوظفني باجلهات �حلكومية على جدول �لدرجات و�لرو�تب �مللحق 
بالالئحة �لتنفيذية لقانون �ملو�رد �لب�شرية حلكومة عجمان ووفقا لالآلية 
قو�عد  ب�شاأن  و�ملالية  �لإد�ري����ة  لل�شوؤون  �حل��اك��م  ممثل  ق��ر�ر  يف  �ملو�شحة 
ت�شكني  �ملو�فقة على  �إىل جانب  �لت�شكني ملوظفي حكومة عجمان  و�حكام 
�لت�شكني من قبل مدر�ء  ق��ر�ر�ت  �إ�شد�ر  موظفي �جلهات �حلكومية قبل 
�لعموم وتقدمي �لدعم �لفني و�ل�شت�شار�ت للجهات �حلكومية خالل كافة 
مر�حل �لت�شكني ورفع �لتو�شية من خالل رئي�س �للجنة �إىل ممثل �حلاكم 
و�ردة يف  �أو حالة غري  �أو حكم  م�شاألة  �أي  ب�شاأن  و�ملالية  �لإد�ري���ة  لل�شوؤون 
يف  �ملوظفني  ت�شكني  و�أحكام  قو�عد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   13 رقم  �لقر�ر 

حكومة عجمان.

زار م�صت�صفى برجيل وتفقد اأق�صام اخلدمات العالجية من خمتلف التخ�ص�صات الطبية

حممد بن زايد يوجه باإلغاء ن�شبة الـ 20 % عن حاملي بطاقات ثقة عند العالج لدى القطاع الطبي اخلا�ص يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ز�ر �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
م�شت�شفى  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت 
على  وت��ع��رف  �أبوظبي  يف  برجيل 
خ��دم��ات �ل��رع��اي��ة �ل��ط��ب��ي��ة �لتي 
�أق�شام  وتفقد  �مل�شت�شفى  يقدمها 
خمتلف  من  �لعالجية  �خلدمات 

�لتخ�ش�شات �لطبية.
ور�فق �شموه خالل �لزيارة معايل 
�خلييلي  خمي�س  مغري  �ل��دك��ت��ور 
�أبوظبي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بوعتابه  ج��ا���ش��م حم��م��د  وم��ع��ايل 
�للجنة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  �ل��زع��اب��ي 
�لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك 
�مل��زروع��ي وك��ي��ل دي���و�ن ويل عهد 
�ب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة مها 
هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ب��رك��ات  تي�شري 

باإلغاء  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�مل��ط��ب��ق��ة حاليا  �ل��ت��ح��م��ل  ن�����ش��ب��ة 
حاملي  ع����ن   20% و�ل���ب���ال���غ���ة 
ب��ط��اق��ات ث��ق��ة ع��ن��د �ل��ع��الج لدى 
مزودي �لقطاع �لطبي �خلا�س يف 

�إمارة �أبوظبي.
مبادر�ت  ب�شل�شة  �شموه  وجه  كما 
تدعم وتعزز ريادة �لقطاع �لطبي 
يف �لمارة بدء� باإن�شاء كلية طبية 
�لطبي  �لقطاع  لرفد  متخ�ش�شة 
و�ل�شروع   .. م��ت��م��ي��زة  ب���ك���ف���اء�ت 
ب��در����ش��ة ت��اأ���ش��ي�����س م��دي��ن��ة طبية 
�أبوظبي  دور  ت��دع��م  متخ�ش�شة 
�خلدمات  جم����ال  يف  �لق��ل��ي��م��ي 
�ىل  بالإ�شافة  �لطبية  و�ل�شياحة 
در��شة تطوير �شندوق ��شتثماري 
لدعم �مل�شاريع �لطبية يف �أبوظبي 
��شتثمار�ت  توجيه  يتم  �أن  على 
�ل�شندوق للتخ�ش�شات �لتي تعزز 

�لريادة �لطبية يف �أبوظبي.

�ل�شحة �أبوظبي.
و�ط�����ل�����ع ����ش���م���وه م�����ن �ل���دك���ت���ور 
�����ش����ام���������ش����ري ف����اي����ال����ي����ل رئ���ي�������س 
نبيل  و�ل��دك��ت��ور  �لإد�رة  جمل�س 

ت��ع��زي��ز �لبنية  ���ش��اأن��ه��ا  �ل��ت��ي م���ن 
�لتحتية لقطاع �لرعاية �ل�شحية 
�أب���وظ���ب���ي ورف����ع جودة  �إم������ارة  يف 
�ملقدمة  �ل�������ش���ح���ي���ة  �خل�����دم�����ات 

للقطاع  �مل�شتمر  �لتطوير  �أهمية 
�لقطاعات  �أح��د  ب�شفته  �ل�شحي 
بالإ�شافة  و�لرئي�شية  �حل��ي��وي��ة 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت يف  �أه��م��ي��ة دور  �إىل 

مل�شت�شفى  �لطبي  �مل��دي��ر  دي��ب��وين 
�مل�شتقبلية  �مل�شاريع  على  برجيل 
ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى �ل�����ذي �ف��ت��ت��ح عام 
�لتطويرية  و�ل���رب�م���ج   2012

وتعزيز  و�مل���ر�ج���ع���ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�ل���ت���ي يحظى  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل����ري����ادة 
�لإمارة.  يف  �ل�شحي  �لقطاع  بها 
و�أك���������د ����ش���م���وه خ������الل �ل�����زي�����ارة 

هذ� �ملجال �حليوي �لهام ومتكني 
ودعم �لكو�در �لطبية �ملو�طنة يف 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ووج�����ه 

�شفرية اأممية : مبادرات الإمارات الإن�شانية تعك�ص اأ�شالة �شعبها
•• اأبوظبي-وام:

�لأممية  �ل�����ش��ف��رية  ����ش���ع���ادة  �أك������دت 
�لدكتورة �شلوى غد�ر يون�س �شفرية 
رئي�شة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأ�����ش����رة  م��ن��ظ��م��ة 
�لتنمية  مل����ب����ادرة  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�ملبادر�ت  �أن  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
تطلقها  �لتي  و�خل��ريي��ة  �لإن�شانية 
�لإم�����ار�ت ل��ه��ا ت��اأث��ري �إن�����ش��اين كبري 
و�لعاملي  �لإق��ل��ي��م��ي  �مل�شتويني  على 
وم�شاعدة  �ل��ف��ق��ر  وط�����اأة  ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�مل��ح��ت��اج��ني وت��ع��ك�����س �أ���ش��ال��ة �شعب 
�لإمار�ت ومو�قفهم �لنبيلة و�حرت�م 

كر�مة �لإن�شان.
�شلوى - يف حو�ر  �ل��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
مع وكالة �نباء �لإمار�ت " و�م " على 
مبادرة  �ن   - للدولة  زيارتها  هام�س 
ع����ام �خل����ري �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
حتاكي نهج موؤ�ش�س �لإمار�ت �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
"طيب �هلل ثر�ه" يف تقدمي �مل�شاعدة 
مل���ن ه���م يف �أ����ش���د �حل���اج���ة ل��ه��ا دون 

�نتظار �أي مقابل �أو متييز .
�أن م��ب��ادر�ت �لإم���ار�ت  و�أ���ش��ارت �إىل 
�لأ�شا�شية  �ل��ق��ي��م  ت��وؤك��د  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
حيث  عليها  �أ���ش�����ش��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ب��ي��ل��ة 
�مل��م��ت��دة يف ربوع  �ل��ب��ي�����ش��اء  �أي��ادي��ه��ا 
..وقالت  �ملحتاجني  مل�شاعدة  �لعامل 
�ن �لعامل بحاجة ملثل هذه �ملبادر�ت 
ر�شالة حمبة  �لتي حتمل  �لإيجابية 
�أف�شل  وت��ن��م��ي��ة  ت�����ش��ام��ح  و  خ���ري  و 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
"عام �خلري" �لتي من  مبادرة  على 
�لكثري  ف��رق يف حياة  �إح���د�ث  �شاأنها 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل وه�����ذ� لي�س 
�لإمار�ت  و�شعب  قيادة  على  بغريب 
و�لت�شامح  �خل�����ري  ي�������ش���در  �ل������ذي 

و�ل�شعادة �إىل �لعامل.
وقالت " �ن �لإمار�ت حتقق بطريقة 
متميزة �أهد�ف �لأمم �ملتحدة كونها 
وت�����ش��اه��م يف مكافحة  م��ان��ح��ة  دول���ة 
�ل��ع��امل ومن  �أن���ح���اء  �ل��ف��ق��ر بجميع 
هذ� �ملنطلق �أقدر مبادرة عام �خلري 
�إجناح  يف  للم�شاهمة  �ل��ع��امل  و�أدع���و 
مثل هذه �ملبادر�ت �لنبيلة و�لهادفة 

�إىل حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة".
و�أو����ش���ح���ت �ن م����ب����ادر�ت �لإم������ار�ت 
م�شاعدة  يف  �ل�شخية  وم�شاهماتها 

للجميع.
�لإم�������ار�ت  جت���رب���ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�مل�������ش���اع���د�ت  �ل���و�����ش���ع���ة يف جم������ال 
�لإن�����������ش�����ان�����ي�����ة و�ل�����ع�����م�����ل �خل������ريي 
حيث  و�لنجاح  بالتميز  لها  م�شهود 
�أن  ق���ي���ا����ش���ي  زم������ن  يف  �����ش���ت���ط���اع���ت 
تكون و�ح��دة من �أه��م و�أك��رب �لدول 
وحتتل  �لعامل  م�شتوى  على  �ملانحة 
�ملانحة  �ل���دول  ب��ني  متقدما  ترتيبا 

للم�شاعد�ت �لإمنائية �لر�شمية .
وتقدمت بالتهنئة �إىل قيادة �لدولة 
�لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

�مل��ح��ت��اج��ني ت��وؤك��د �ل��ت��ز�م��ه��ا �لقوي 
ب���ت���ح���ق���ي���ق �لأه�������������د�ف �لإمن����ائ����ي����ة 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة وتعرب 
و�لتز�مها  روؤيتها  عن  و��شح  ب�شكل 
�أف�شل  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  دف���ع���ة  ب����اإع����ط����اء 
وم�������ش���ت���د�م ل��ل��ج��م��ي��ع ح���ي���ث �أث�����رت 
���ش��ع��وب �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل ع��ل��ى مر 
خدمة  يف  �حلافل  بتاريخها  �لعقود 

�لإن�شان.
وقالت �ن �لعطاء و�مل�شاركة و�إحد�ث 
و�لرحمة  �ل��ب�����ش��ر  ح��ي��اة  يف  �ل���ف���رق 
و�لح������رت�م ك��ل��ه��ا ق��ي��م م��ت��اأ���ش��ل��ة يف 
�شعب �لإمار�ت �خلري حيث �أن �خلري 
و�لت�شامح و�لكرم من �لقيم �ملتجذرة 
يف �لإمار�ت و�أن مبادر�تها �لإن�شانية 
تعد دليال و��شحا على �أنبل جو�نب 
�شعب  يف  �ملتاأ�شل  �لإن�����ش��اين  �لعمل 

�لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمكمة ا�شتئناف اأبوظبي الإحتادية ت�شدر اأحكاما يف عدد من الق�شايا الأمنية
•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شدرت حمكمة ��شتئناف �أبوظبي �لحتادية حكما بال�شجن 10 �شنو�ت على تاجر �إير�ين "�س.م.�.ر" بعد �د�نته 
�إي��ر�ن ل�شالح برناجمها �لنووي يف خرق للحظر �لدويل و�بعاده عن  �إع��ادة ت�شدير مولد كهربائي �ىل  مبحاولة 

�لبالد بعد �نق�شاء مدة �لعقوبة وم�شادرة �ملولد و�لأجهزة �مل�شبوطة.
كما �أ�شدرت �ملحكمة حكما بال�شجن ملدة 3 �شنو�ت بحق كل من "ع.ح.م" و "ع.�.ح" - من جن�شية خليجية - بعد 
�لفتنة و�لكر�هية و�لعن�شرية �لطائفية  �إثارة  �شاأنها  �ملعلوماتية و�أفكار من  �ل�شبكة  �إد�نتهما بن�شر معلومات على 
وتغرمي كل منهما 500 �ألف درهم وحمو �ملعلومات �مل�شتخرجة و�لز�مهما مب�شاريف �ملحكمة و�لبعاد عن �لدولة 

بعد �نق�شاء مدة �لعقوبة .
وق�شت �ملحكمة برب�ءة كل من "م.م.ح" و "م.م.�س.ع" من �جلن�شية �لعربية من �لتهم �ملن�شوبة �ليهم.

ونظرت �ملحكمة عدد� من �لق�شايا �ملتعلقة باأمن �لدولة و�أرجاأت �لنظر فيها و�حلكم يف �أخرى لتو�ريخ لحقة.

�شحة دبي حتتفي بـ "فر�شان ال�شكري" 
•• دبي -وام:

�أكد معايل حميد حممد �لقطامي رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�ملدير �لعام لهيئة �ل�شحة بدبي �أن �لهيئة تعتز باملكانة 
لل�شكري  دب���ي  م��رك��ز  �ل��ت��ي حققها  و�ل���ري���ادة  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملنطقة  م�شتوى  على  و�لعلمي  �لطبي  �مل��رج��ع  بو�شفه 
�لتي ت�شم  �ملتخ�ش�شة  �ل�شحية  �ملر�كز  �أهم  �أحد  وكونه 
يف  دول��ي��ا  �ملعتمدين  و�ملتخ�ش�شني  �لأط��ب��اء  م��ن  نخبة 

�لوقاية و�لعالج من د�ء �ل�شكري .
جاء ذلك خالل حفل �لتكرمي �لذي نظمته �لهيئة �م�س 
ل��الإح��ت��ف��اء ب��� 50 ف��ار���ش��ا م��ن م��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ري �لذين 
يتلقون عالجهم يف �ملركز ممن جنحو� يف �ل�شيطرة على 

معدلت �ل�شكر عند حدودها �لطبيعية وجتاوزو� جميع 
�للتز�م  نتيجة  للمر�س  �ملحتملة  و�مل�شاعفات  �لآث���ار 
�لغذ�ئية  و�لأمن���اط  �لأط��ب��اء  وتو�شيات  �لعالج  برب�مج 

�ل�شليمة .
ويف بد�ية �حلفل هناأ معايل �لقطامي "فر�شان �ل�شكري" 
مب��ا �أجن�����زوه ع��ل��ى ط��ري��ق �ل��وق��اي��ة و�ل���ع���الج م���وؤك���د� �أن 
�ملر�شى يف تخل�شهم من  �ملركز يف مهمته وجن��اح  جن��اح 
لل�شكري  دب���ي  م��رك��ز  �أن  �إىل  ي�شري  �مل��ر���س  م�شاعفات 
�أ�شبح بيتا لأ�شرة مرت�بطة ت�شم �لأطباء و�ملتخ�ش�شني 
و�ملر�شى معا وجتمعهم حول هدف مت بالفعل حتقيقه .

كما ثمن معاليه �جلهود �لتي تبذلها �إد�رة �ملركز وجميع 
�لعاملني فيه للمحافظة على �لتميز و�لريادة .

وذكر �أن هيئة �ل�شحة بدبي تويل خطط وبر�مج �لوقاية 
و�لعالج من مر�س �ل�شكري جل �هتمامها وتر�شد حزمة 
�لأ�شباب  وجميع  �ملر�س  ه��ذ�  من  للوقاية  �مل��ب��ادر�ت  من 
�لكفاء�ت  �إىل  ذل���ك  م�����ش��ت��ن��دة يف  ب��ه  ل��الإ���ش��اب��ة  �مل���وؤدي���ة 
لل�شكري  دبي  بها مركز  يزخر  �لتي  �ملتخ�ش�شة  �لطبية 
يف  �ل��ب��ارز  ودوره���ا  �مل�شت�شفيات  يف  �ملتخ�ش�شة  و�لأق�شام 

وقاية �ملجتمع من هذ� �لد�ء .
مركز  ينفذها  �لتي  �لتوعوية  باحلمالت  معاليه  و�أ�شاد 
دب��ي ويف خمتلف  �إم����ارة  �أن��ح��اء  لل�شكري يف جميع  دب��ي 
�ملو�قع و�أثر تلك �حلمالت يف �حلفاظ على �شحة �أفر�د 
�ملجتمع و�لكت�شاف �ملبكر لأية حالت معر�شة لالإ�شابة 

بال�شكري .

�صمن مناهج الدرا�صات الجتماعية والرتبية الوطنية لل�صف الثامن

كتاب "زايد ال�شخ�شية ال�شتثنائية" يكر�ص فكر الباين املوؤ�ش�ص  يف اأذهان الطلبة
ح�صني احلمادي: احلكمة والعدل والت�صامح �صفات اأ�صيلة ب�صخ�صية ال�صيخ زايد رحمه اهلل

 •• دبي-الفجر:

ت���������ش����ه����د م�����ن�����اه�����ج �ل������در��������ش������ات 
�لوطنية  و�ل��رتب��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
كتب  �إدر�ج  در�����ش���ي  ف�����ش��ل  ك��ل  يف 
تركز يف جمملها  در��شية متنوعة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �ل�������ولء و�لن���ت���م���اء 
ك����ذل����ك على  ل���ل���وط���ن وت�������ش���ي���ئ 
ج����ه����ود م�������ش���ه���ودة �����ش���ط���ل���ع بها 
رجال �لإم��ار�ت �لأو�ئ��ل و �أ�شهمت 
و�إن�شائها  �ل����دول����ة  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 
جناحها  م���ق���وم���ات  وت�����ش��م��ي��ن��ه��ا 

وريادتها.
وز�رة  �أدرج������ت  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م  ك��ت��اب "ز�يد 
للكاتب  �ل�شتثنائية"  �ل�شخ�شية 
�لإمار�تي علي �أبو �لري�س، وكتاب 
�أن�شطة م�شاحب له خالل �لف�شل 
�لدر��شات  مناهج  �شمن  �حل���ايل  
�لوطنية  و�ل��رتب��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�شعت  �إذ  �لثامن.  �ل�شف  لطلبة 
�إد�رة مناهج �ل�شفوف �ملتو�شطة يف 

�ل�������ش���اح���ة �مل���ح���ل���ي���ة ب������الأح������د�ث 
�لإقليمية و�لدولية.

بدوره �أكد معايل ح�شني �حلمادي 
فكر  �إن  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر 
ز�يد  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور 
�هلل  -رحمه  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
و�لعدل  و�حل��زم  باحلكمة  -�م��ت��از 
ن�شعى  ���ش��م��ات  وه����ي  و�ل��ت�����ش��ام��ح، 
�إىل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  يف 
من  طلبتنا  �أذه�����ان  يف  ت��ك��ري�����ش��ه��ا 
�ل�شخ�شية  "ز�يد  ك���ت���اب  خ����الل 
�لأن�شطة  وك���ت���اب  �ل�شتثنائية" 

�مل�شاحب له.
"ز�يد  ك���ت���اب  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وب�����ني 
يحكي  �ل�شتثنائية"  �ل�شخ�شية 
دولة  لنا  و�أنتج  �َس،  �أ�شَّ رجل  ق�شة 
مع  �لعاملي  �مل�شتوى  على  متفردة 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  �إخ���و�ن���ه 
لالحتاد حكام �لإمار�ت، ومن هنا 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  رغبنا 
�أن نكر�س فكر �ملغفور له باإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 

وز�رة �لرتبية جملة من �لأهد�ف 
ون������و�جت �ل��ت��ع��ل��م �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  فكر  تكري�س 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
-طيب �هلل ثر�ه-يف �أذهان �لطلبة، 
�ل�شفات  �أب��رز  �لكتاب  �س  يلخِّ كما 
بها،  ����ز  مت����يَّ �ل����ت����ي  �ل�������ش���خ�������ش���ي���ة 
�لتي  �مل�شرفة  �ملو�قف  وي�شتعر�س 
�لق�شايا  خم��ت��ل��ف  �إز�ء  ���ش��ط��ره��ا 

�لعربية و�لإقليمية �لعادلة.
وق�������د �أع����������دَّ ف����ري����ق �ل�����در�������ش�����ات 
�لوطنية  و�ل��رتب��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
م�شاحب  �أن�شطة  ك��ت��اب  ب�����الإد�رة 
ل��ل��ك��ت��اب ي�����ش��ت��م��ل ع���ل���ى �مل����ه����ار�ت 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ل��م��ادة،  �لتخ�ش�شية 
ويتمثَّل  �لعليا،  �لتفكري  م��ه��ار�ت 
�لهدف �لرئي�س منه ربط �لطلبة 
وتنمية  وجم��ت��م��ع��ه��م،  ب��ب��ي��ئ��ت��ه��م 
�ل��ه��وي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، وت��ع��زي��ز روح 
�لولء و�لنتماء يف نفو�شهم، وقد 
�شبغة  �لكتاب  يف  �لأن�شطة  �أخ��ذت 
وطنية خال�شة، ربطت م�شتجد�ت 

�مل�شرفة، لي�س فقط على �مل�شتوى 
�ملحلي بل تعدت ذلك �إىل �مل�شتوى 
ف�شطرت  و�ل�����ع�����امل،  �لإق���ل���ي���م���ي 
�لتاريخ  �شفر  �شفحات م�شيئة يف 

�لإن�شاين.
��شتمل  �ل��ذي  �لكتاب  وي�شتعر�س 
على ثالث وحد�ت باأ�شلوب فل�شفي 
�لكاريزمية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ���ش��ل�����س 
ز�ي���د بن  �ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س  ل��ل��ب��اين 
ن��ه��ي��ان -رح���م���ه �هلل  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
ا،  -و�رتباطه ب�شعبه عاطفيًّا وثقافيًّ
�إعد�د  عند  �ل���وز�رة  ��شتندت  وق��د 
للكتاب  �مل�شاحب  �لأن�شطة  كتاب 
�ل�شرت�تيجية  ع���ل���ى  �لأ�����ش����ل����ي 
 2021 �لدولة  �لحتادية، وروؤية 
و�أجندتها �لوطنية، و�لإطار �لعام 
و�لتقييم  �مل��ن��اه��ج  ملعايري  �مل��وح��د 
�ملوؤ�ش�س  �لباين  ووثيقة  2014م 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
2014م. وتناق�س �لوحدة �لأوىل 
معا�شرة،  ة  ع���دَّ مو��شيع  للكتاب 
�مل���ر�أة، وبناء �لحتاد  �أب��رزه��ا عمل 

طلبتنا،  �أذه�����ان  -يف  �هلل  -رح��م��ه 
�أح����دث فرًقا،  �ل����ذي  ذل���ك �ل��ف��ك��ر 
وَو�شع �لإمار�ت يف م�شافِّ �لدول 
�خلري  ثناياه  يف  وح��َم��َل  �ملتميزة، 
ب��ني �لنا�س  و�ل��ت�����ش��ام��ح و�مل�����ش��او�ة 

على �ختالف �ألو�نهم و�أديانهم.
وز�رة  �أن  م���ع���ال���ي���ه  �أو�������ش������ح   و 
�ل���رتب���ي���ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م ت�����ش��ع��ى �إىل 
�شمن  �ل��ط��ل��ب��ة  �شخ�شية  ت��ك��ام��ل 
�مل���در����ش���ة �لإم���ار�ت���ي���ة م���ن خالل 
�ل��وز�رة فيها على  مناهج حر�شت 
ب��امل��ع��ارف �حلديثة  �ل��ط��ل��ب��ة  رف���د 
�إغ����ف����ال  دون  �خ����ت����الف����ه����ا،  ع���ل���ى 
�لثقايف  موروثهم  �لطلبة  تعريف 
يعزز  به، مبا  وربطهم  و�لتاريخي 
و�نتمائهم  �ل��وط��ن��ي��ة  َي���ت���ه���م  ُه���وِّ
وولئ���ه���م ل��وط��ن��ه��م، م�����ش��رًي� �إىل 
م�شافة  ق��ي��م��ة  ي��ع��د  �ل���ك���ت���اب  �أن 
�إىل �مل��در���ش��ة �لإم��ار�ت��ي��ة ن��ظ��ًر� ملا 
ي��ح��ت��وي��ه  م���ن م��ع��ل��وم��ات تتعلق 
��شمها  �رتبط  تاريخية  ب�شخ�شية 
�لإن�شانية  �مل��و�ق��ف  م��ن  بالعديد 

�مل����غ����ف����ور له  ف���ك���ر  و�ل�������ش���ب���اب يف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب����اإذن 
دوره  ثر�ه-ف�شاًل عن  �هلل  -طيب 
�لق�شية  و�لتاريخي جتاه  �مل�شرف 
عربية  وق�����ش��اي��ا  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
رحمه  فيها  لعب  �أخ���رى،  ودول��ي��ة 

�هلل دوًر� رياديًّا وحموريًّا.
�لثانية  �ل��وح��دة  ت�شتعر�س  فيما 
�ل�شخ�شية  �لأن�����ش��ط��ة  ك��ت��اب  م��ن 
�هلل  ب��اإذن  له  للمغفور  �لكاريزمية 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�خليل  ث������ر�ه-و�أث������ر  �هلل  -ط���ي���ب 
�شخ�شيته،  تكوين  يف  و�ل�شحر�ء 
باإذن  له  �ملغفور  مت�شك  ت��ربز  كما 
�لعربية  و�ل���ع���اد�ت  ب���ال���رت�ث  �هلل 
�لأ���ش��ي��ل��ة، وح��ك��م��ت��ه �مل�����ش��ه��ودة يف 
ق����ي����ادة �ل�����دول�����ة، و�ل���ت���ع���ام���ل مع 

ة �آنذ�ك، كما �أفردت  �لق�شايا �مللحَّ
يف  "قالو�  ب���ع���ن���و�ن  ���ا  خ���ا����شً ب���اًب���ا 
�لوحدة  وت�شمنت  ز�يد".  �ل�شيخ 
ة من  �لثالثة و�لأخرية ق�شائد عدَّ
�ل�شعر �لنبطي ل�شعر�ء مو�طنني، 
�مل��غ��ف��ور له  ت��ن��اول��و� فيها م��ن��اق��ب 
ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل 
و�أورد  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
م��وؤل��ف �ل��ك��ت��اب در����ش��ة ل��ه��ا، وقام 
�لجتماعية  �ل����در������ش����ات  ف���ري���ق 
عليها،  تطبيقية  �أن�����ش��ط��ة  ب��ب��ن��اء 
بالق�شائد  �مل������د�ر�������س  وت�����زوي�����د 
�ل�����ش��ع��ري��ة م�����ش��ج��ل��ة ب�����ش��وت �أحد 
يقوم  �لإم�����ار�ت�����ي�����ني،  �ل�������ش���ع���ر�ء 
�لطلبة بال�شتماع �إليها وحتليلها، 
من  و�حل��ك��م  �ل��ع��رب  و��شتخال�س 

مقا�شدها.

الهالل الأحمر تت�شلم 3 ماليني درهم من "الإمارات الإ�شالمي" دعما حلملة "لأجلك يا �شومال" 
�شومال" . يا  "لأجلك 

�لهيئة  �ل���ه���رم���ودي  ���ش��ل��م��ت  ك��م��ا 
2 مليون درهم  �آخ��ر مببلغ  �شيكا 
�ل��ه��الل �لأحمر  ل��دع��م م�����ش��اري��ع 
ومل�شاعدة  �مل��ح��ل��ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لأ�شر  م���ن  �مل��ح��ت��اج��ة  �ل�����ش��ر�ئ��ح 

�ملتعففة و�ملر�شى و�لأيتام .
وع����رب ر�����ش���د �مل���ن�������ش���وري خالل 
�لهيئة  و�شكر  تقدير  ع��ن  �للقاء 
مل�شرف �لإم��ار�ت �لإ�شالمي علي 
�مل���ب���ادرة �لإن�����ش��ان��ي��ة لإغاثة  ه���ذه 
وم�شاعدة  �ل�شومال  يف  �ملنكوبني 
بالد�خل  �مل���ح���ت���اج���ة  �ل�������ش���ر�ئ���ح 
�شي�شهم  �مل�شرف  تربع  �أن  موؤكد� 
يف تقدمي �لعون �لإغاثي وي�شاعد 
يف توفري كم متنوع من �مل�شاعد�ت 
تلبي  �لتي  و�لتنموية  �لإن�شانية 

معربا  �ل�شوماليني  �ح��ت��ي��اج��ات 
بادرة  �أن تكون ه��ذه  �أم��ل��ه يف  ع��ن 
خ������ري م�������ش���ت���م���ر ب������ني �مل�������ش���رف 
ت�شمل  �إن�شانية  و�شر�كة  و�لهيئة 

كافة جمالت �لعمل �خلريي .
م������ن ج���ه���ت���ه���ا �أك�����������دت ع����و�ط����ف 
�مل�شرف  ح����ر�����س  �ل�����ه�����رم�����ودي 
�لأن�شطة  دع�����م  ع���ل���ي  و�إد�رت�����������ه 
�لتي ت�شرف  �خلريية و�لإن�شانية 
�لأح������م������ر على  �ل�����ه�����الل  ه���ي���ئ���ة 
�أينما كانو�  تقدميها للمحتاجني 
�لعاملني  ك���اف���ة  �ل���ت���ز�م  و�أي�������ش���ا 
�لإن�شانية  ب��ال��ق��ي��م  ب���امل�������ش���رف 
�لر�شيدة  للقيادة  �خل��ري  و�لنهج 
�لتي غر�شت حب �خلري و�لعطاء 
�لإم������ار�ت وم���ن يعي�س  ���ش��ع��ب  يف 

علي �أر�شها .

•• اأبوظبي-وام:

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��ل��م��ت 
�شيكا بقيمة 3 ماليني درهم من 
م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي دعما 
حلملة "لأجلك يا �شومال" �لتي 
تهدف لإغاثة �ل�شعب �ل�شومايل 
�لإن�شانية  �أو�شاعه  تاأثرت  �ل��ذي 
نتيجة نق�س �لغذ�ء و�ملاء و�لدو�ء 
و�أب�����ش��ط م��ق��وم��ات �حل��ي��اة ب�شبب 
�جلفاف وتد�عيات �لأحد�ث �لتي 

ي�شهدها �ل�شومال.
للمبادرة  دع���م���ا  �ل���ت���ربع  وي���اأت���ي 
�لتي  �خلري"  "عام  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
وتر�شيخا  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة 

ل���ل���م�������ش���وؤول���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
�لعام و�خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
�مل�شرف  ج��ه��ود  و�شمن  ب��ال��دول��ة 
�لهالل  م�شاريع  لدعم  �خل��ريي��ة 
�ملحلي  �مل�شتويني  على  �لإن�شانية 

و�لعاملي .
�شعادة  ��شتقبال  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ر�����ش���د م���ب���ارك �مل��ن�����ش��وري نائب 
�ملحلية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
يو�شف  حم��م��د  و���ش��ع��ادة  بالهيئة 
�ل���ف���ه���ي���م ن����ائ����ب �لأم���������ني �ل���ع���ام 
ل���ل���خ���دم���ات �مل���������ش����ان����دة وق���ط���اع 
�ل��ت�����ش��وي��ق وج���م���ع �ل���ت���ربع���ات .. 
�لهرمودي  �لرحيم  عبد  عو�طف 
�ملدير �لعام – �جلودة و�لعمليات 
�لإ�شالمي  ب��الإم��ار�ت  �لت�شغيلية 
حملة  لدعم  �ل��ت��ربع  �شلمت  �لتي 

ا�صتهدفت رفع م�صتوى الوعي لدى الأطفال باحلرائق والوقاية منها
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•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
خماطر  ح��ول  تخ�ش�شية  ور���ش��ة 
�لقيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �حل���ر�ئ���ق 
�أبوظبي )�لدفاع  �لعامة ل�شرطة 
باأبوظبي  دمل��ا  حديقة  يف  �مل��دين( 
ومب�����ش��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن رو�د 

�حلديقة .
�ملقام  يف  �لور�شة  ��شتهدفت  وق��د 
�لأول �شريحة �لأطفال لتعريفهم 
مبهنة رجل �لإطفاء ودوره �لكبري 
�لأ�شخا�س  ���ش��الم��ة  ح��م��اي��ة  يف 
و�أرو�ح  حياة  وحفظ   ، و�ملمتلكات 
�لور�شة  ��شتهدفت  كما   ، �لنا�س 
و�أب�شط  �أف�����ش��ل  �لأط��ف��ال  تعليم 
�حلر�ئق  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  �ل�����ش��ب��ل 

وخماطرها .
هذه  تنظيم  �أن  �لبلدية  و�أك����دت 
و�لتثقيفية  �ل��ت��وع��وي��ة  �ل��ور���ش��ة 
�خل����ا�����ش����ة مب���خ���اط���ر �حل����ر�ئ����ق 
ي������اأت������ي ����ش���م���ن �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�حل��و�دث يف حال وقوعها بحيث 
�لتقليل  �ملنهجية  هذه  ت�شتهدف 
�شو�ء  �خل�شائر  من  �لإمكان  قدر 

على �ل�شعيد �لب�شري �أو �ملادي .
�لكبري  بالدعم  �لبلدية  و�أ���ش��ادت 
و�مل�������ش���ان���دة �مل�����ش��ت��م��رة م���ن قبل 
�أبوظبي  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ي��ادة 
و�لتثقيف  �لتوعية  بر�مج  لكافة 
و�لإر�شاد �لتي تتبناها �لبلدية يف 

هذ� �ل�شدد .
ودعت �لبلدية �إىل �لعمل بجدية 
و�لأخطار  �مل�شببات  ت���اليف  ن��ح��و 
�ل����ت����ي ت����ك����ون ����ش���ب���ب���ا يف �ن������دلع 
�حل����ر�ئ����ق يف ط���اف���ة �لأم�����اك�����ن ، 
معايري   �ت���ب���اع  ع����دم  �أن  م�����ش��رية 

و�لنقل  �لبلدية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة 
�أب����وظ����ب����ي  م����دي����ن����ة  ب����ل����دي����ة   -
عالقات  ت��وط��ي��د  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 

�ل�شركاء  مع  و�لتكامل  �ل�شر�كة 
�لأمر  وك��ذل��ك  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني 
و�لتكامل  �ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ور  مل��د 
�شر�ئحه  مب���ي���ع  �مل���ج���ت���م���ع  م�����ع  
�ملجتمعية  �مل�شوؤولة  �إط��ار  �شمن 
ل���ل���ب���ل���دي���ة م����ن �أج�������ل �ل���و����ش���ول 
�خلا�شة  �مل����ع����اي����ري  �أرف��������ع  �إىل 
و�ل�شالمة  �لأم������ن  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�لبيئة وتطوير مفاهيم �ل�شحة 
يحقق  �ل��ذي  بال�شكل  و�ل�شالمة 
حت�شني  يف  �ل���ب���ل���دي���ة  �أه���������د�ف 
من  �لأطفال  وخ�شو�شا  �ملجتمع 
�ملبادئ  وتعليمهم  �لأخطار  كافة 
من  �أنف�شهم  حلماية  �لأ�شا�شية 
�حل���ري���ق ب��ج��م��ي��ع م�����ش��ت��وي��ات��ه .، 

وهذ� �لربنامج يندرج �شمن �إطار 
م�شروع توعوي وتثقيفي ممنهج  
�مل�شتمر  �لرت�����ق�����اء  ي�����ش��ت��ه��دف 
على  باملخاطر  �ل��وع��ي  مب�شتوى 
�لثقافة  وتر�شيخ  �أ�شكالها  كافة 
�لعامة �لتي توؤهل �أفر�د �ملجتمع 
و�تخاذ  �حلر�ئق  �أخطار  ملو�جهة 
�ملطلوبة  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 

�لتي توؤمن  �شالمتهم.
حر�شت  �أن��ه��ا  �لبلدية  و�أ���ش��اف��ت 
�أهمية  ع���ل���ى  �ل����ور�����ش����ة  خ������الل 
�����ش���ت���ث���م���ار م���ث���ل ه�����ذه �ل���رب�م���ج 
و�ل��ور���س يف رف��ع م�شتوى �لوعي 
و�شع  ويف  �حل�����ر�ئ�����ق  ب����اأخ����ط����ار 
ملو�جهة  ومنهجية  عملية  �آل��ي��ات 

و�ل�شالمة  و�ل�������ش���ح���ة  �ل���ب���ي���ئ���ة 
م�شببات  من  كبرية  ن�شبة  ت�شكل 
�ل�شعيد  . على  ح��دوث �حل��ر�ئ��ق 
�لإطفائي  ور����ش���ة  ���ش��ه��دت  ذ�ت�����ه 
�مل��ح��اور منها  �ل�شغري ع��دد� م��ن 
�ل��وق��اي��ة وم��ن��ع �حل��ري��ق ومت من 
�ل�شبل  �أه���م  ��شتعر��س  خاللها 
�تباعها  �ل���و�ج���ب  و�لإج���������ر�ء�ت 
وكذلك  �حلر�ئق  حدوث  لتجنب 
و�لعملية  �ل�شليمة  �لإج�������ر�ء�ت 
�تخاذها يف حال حدوث  �لو�جب 
على  و�ل����ت���������ش����دي����د  �حل�������ر�ئ�������ق، 
�أه��م��ي��ة ت��وف��ري ك��اف��ة �لإج�����ر�ء�ت 
�لوقائية وحتقيق معايري �لأمان 

و�ل�شالمة. 

�لأمان  معايري  �لور�شة  وتناولت 
�خل���ا����ش���ة مب���و�ج���ه���ة �حل���ر�ئ���ق 
�لطفايات  �أن�������و�ع  م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة 
و�لعملية  �ملن�شبطة  و�لإج��ر�ء�ت 
مبختلف  �حل��ر�ئ��ق  م��ع  للتعاطي 
وكيفية   .. وم�شتوياتها  �أن��و�ع��ه��ا 
ب�شكل  �لطفايات  ه��ذه  ��شتخد�م 

�آمن وفعال.
و�شمن �لإطار ذ�ته قام جمموعة 
م��ن �لأط��ف��ال �ل��ذي��ن ���ش��ارك��و� يف 
بتنفيذ  �ل�شغري  �لإطفائي  ور�شة 
بيان عملي لإطفاء حريق مفتعل 
ك��ت��دري��ب ع��م��ل��ي ح���ول م��ا تلقوه 
من علوم ومعرفة ب�شاأن �حلر�ئق 

خالل �لور�شة.  

اإعالن تبديل �شركاء يف ال�شركة
�إىل من يهمة �لأمر

بدبي  ����س.ذ.م.م  �لد�خلي  �لت�شميم  تنفيذ  لأعمال  كا�شتيل  �شكاي  �شركة  تفيد  بهذ� 
باأنها حتت قيد تغيري ��شم �ل�شريك من ني�شاج ماليكال عبد�لكرمي �ىل/علي ع�شكر 
�شاكيو�ل و�ل�شيدة/ جمانه زوجة عابد علي و�ل�شيد/ فاطمة زوجة مرت�شى علي وهم 
�ل�شركاء �جلدد لل�شركة. �لرخ�شة �شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية دبي بتاريخ 

2015/1/28 بالرقم )725735( وتنتهي يف 2018/1/27.
وعلى كل من لديه �عرت��س �لتقدم به ملقر �ل�شركة بدبي هاتف: 8818577 - 04 

خالل 30 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن ولن ينظر يف �ية طلبات بعد هذه �ملدة.
ني�صاج ماليكال عبدالكرمي
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اأخبـار الإمـارات
�شندوق الزكاة يطلق م�شمى "اأ�شحاب الهمم" بدل عن املعاقني

•• ابوظبي -وام:

�لأمل  م�شروع  على  �لهمم"  "�أ�شحاب  م�شمى  �ل��زك��اة  �شندوق  �أط��ل��ق 
�أ�شحاب  وي�شتهدف  و�مل�شاكني  �لفقر�ء  م�شرف  حت��ت  ي��ن��درج  و�ل���ذي 
وما هم  بهم،  �خلا�شة  و�لتعليم  �لتاأهيل  تكاليف  توفري  بهدف  �لهمم 
�خلطوة  ه��ذه  وتاتي  �ملجتمع.  يف  ف��ّع��اًل  عن�شر�  ليكونو�  �إليه  بحاجة 
بالتو�زي مع �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
��شم  �ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل،  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
�أ�شحاب �لهمم بدًل من ذوي �لإعاقة على هذه �لفئة �لتي تبذل جهود�ً 
جبارة للتغلب على متاعب �حلياة وم�شاعبها، وثمن �شعادة عبد�هلل بن 
عقيدة �ملهريي �لأمني �لعام يف �شندوق �لزكاة قر�ر �لقيادة �لإن�شاين 
و�لتي  �لإعاقة،  ذوي  لتمكني  �لوطنية  �ل�شيا�شة  �إط��الق  يف  و�لإيجابي 

من �شاأنها �أن ت�شهم يف �ندماج هذه �ل�شريحة مع �ملجتمع. و�و�شح �ن 
�شندوق �لزكاة �طلق م�شمى �أ�شحاب �لهمم على �ملعاقني �شمن م�شروع 
�لأمل ��شافة �ىل تعيني م�شوؤول خا�س خلدمات �أ�شحاب �لهمم، و�لعمل 
على دجمهم كاأفر�د فاعلني يف �لتنمية. و�أ�شار �ملهريي �ىل �ن �نطالقة 
م�شروع �لأمل �أ�شحاب �لهمم كان يف �شنة 2011 من خالل ��شتقبال 
�حلالت مبا�شرة من �ل�شندوق حيث تز�يد �لعدد يف عام2012 لذ� مت 
�لتي  �ملبالغ  دفع  �لأ�شر يف  مل�شاعدة  �لهمم  �أ�شحاب  �لتعاون مع مر�كز 
على عاتقهم، ومت ت�شكيل فريق عمل للتفاو�س بني �ل�شندوق و�ملر�كز 
خلف�س �لر�شوم مما �شاهم يف م�شاعدة �أعد�د �أكرب من �أ�شحاب �لهمم 
مببالغ �أقل،وبدء�ً من عام 2013 مت زيادة �مل�شتهدف من خالل �أعد�د 
�أمل  �إ�شافة �ىل �طالق فعالية ب�شمة  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  �ملتقدمني يف 

�لهادفة �إىل ر�شم �لفرحة و�لب�شمة على جوه �أ�شحاب �لهمم .

للكتاب اأبوظبي  معر�ص  اخلري" يف  وطن  يف  "اخلري  مبادرة  "تطلق  املهرجانات  اإدارة  "جلنة 
•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  ت�شارك 
�أبوظبي  م��رك��ز  للكتاب يف  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  م��ن معر�س  �ل����دورة �حل��ال��ي��ة 
�جلمهور  م��ن  ك��ب��ري�ً  �إق��ب��اًل  �لأول  �ل��ي��وم  �شهد  حيث  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي 
لركن �أكادميية �ل�شعر يف جناح جلنة �إد�رة �ملهرجانات للتعّرف على �أن�شطة 
160 من دو�وين  �ل�  �إ�شد�ر�تها �لتي جتاوزت  �لأكادميية، و�حل�شول على 
�لأدبية  و�لدر��شات  ة  �ملُخت�شّ و�لبحوث  �لنبطي،  و�ل�شعر  �لف�شيح  �ل�شعر 
�لفعاليات  �إد�رة  مدير  �لقبي�شي  بطي  عبد�هلل  وق��ال  و�لتحليلية.  �لنقدية 
و�لت�شال يف جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية، �إّن معر�س 
�أبوظبي �لدويل للكتاب ير�شخ مكانته كاأكرب حدث من نوعه باملنطقة، و�إّن 

�للجنة ت�شعى د�ئماً للتو��شل مع �أفر�د �ملجتمع من خالل تو�جدها �شمن 
جلنة  �أّن  �لقبي�شي  وذكر  �أبوظبي.  �إم��ارة  ت�شهدها  �لتي  �ملختلفة  �لفعاليات 
فعاليات  �خلري خالل  �خلري يف وطن  مبادرة  �أطلقت  قد  �ملهرجانات  �إد�رة 
باآر�ئهم  للم�شاركة  �لو��شع  �جلمهور  تدعو  حيث  للكتاب،  �أبوظبي  معر�س 
و�أف��ك��اره��م ح��ول مفهوم �خل��ري يف د�ر ز�ي��د �خل��ري، م��ن خ��الل لوحة فنية 

بطول 7 �أمتار وعر�س 2 مرت، وذلك يف �إطار �لتفاعل مع عام �خلري .
ودعت �للجنة زو�ر �ملعر�س للم�شاركة يف روؤيتهم للخري، هذه �ملبادرة �لتي 
تقدمها �للجنة �شمن �إطار م�شاركتها يف �ملعر�س، لُتعّد منوذجا فريد� من 
نوعه يعك�س �أ�شالة دولة �لإمار�ت ووجهها �مل�شرق، و�إ�شافة مل�شرية �حل�شارة 
�لإن�شانية وب�شمة و��شحة تعزز ريادة �لإمار�ت على �شعيد �لعمل �لإن�شاين 

�لدويل. 

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد

�شيف بن زايد يفتتح الدورة الـ27 ملعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..�فتتح �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �م�س فعاليات �لدورة �ل� 27 من 

معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب وذلك يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمه  �ل���ذي   - للمعر�س  �حلالية  �ل���دورة  يف  ي�شارك 
و�لثقافة وي�شتمر حتى �لثاين من مايو �ملقبل - 1320 عار�شا بزيادة 60 عار�شا 
عن �لعام �ملا�شي ميثلون 65 دولة حول �لعامل ومبا يزيد عن 500 �ألف عنو�ن 
30 لغة . ويحتفي معر�س �أبوظبي �لدوىل للكتاب يف دورته �حلالية  باأكر من 
بال�شني وباإعادة �إطالق م�شروع طريق �حلرير ثقافيا من �لعا�شمة �أبوظبي �لتي 

�أثبتت قدرتها على ت�شجيع �لعطاء �لثقايف و�لنفتاح �حل�شاري و�لعلمي.
ح�شر �لفتتاح معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �شلطان �جلابر وزير دولة رئي�س 
�ملزروعي  مبارك  �أحمد  �لدكتور  ومعايل  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س 
�لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي ومعايل عوي�شة مر�شد �ملرر رئي�س د�ئرة �ل�شوؤون 
لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  حممد  و�شعادة  و�لنقل  �لبلدية 
و�لثقافة و�شعادة �شيف غبا�س مدير عام �لهيئة و�شعادة من�شور �بر�هيم �ملن�شوري 
عام  مدير  متيم  بن  علي  �لدكتور  و�شعادة  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س  ع��ام  مدير 
�شركة �أبوظبي لالإعالم وم�شت�شار �لثقافة و�لإعالم يف مكتب �شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي وح�شد من �ملثقفني 
وحمبي �لأدب و�لكتاب . ود�شن �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان جناح 
و�ل��ذي يقام لأول مرة  �ل��دورة  �ل�شرف يف هذه  �ل�شعبية �شيف  �ل�شني  جمهورية 
�شمن فعاليات �ملعر�س وذلك حتت �شعار" �ل�شني تقر�أ" ير�فقه �شانغ ت�شي نائب 
وزير �إد�رة �لدولة لل�شحافة و�لن�شر و�لر�ديو و�ل�شينما و�لتلفزيون �ل�شيني وعدد 

كبري من �مل�شوؤولني من �لبلدين �ل�شديقني.
جمموعة  تعر�س  و�لتي  �جلناح  يف  �ل�شيني  �لرئي�س  من�شة  على  �شموه  و�طلع 
من ن�شخ كتاب حول حكم و�إد�رة �لرئي�س �ل�شيني جني بينغ و�ل��ذي قدم �لكثري 
�لنظرية  �مل�شائل  على  و�أج���اب  �جل��دي��دة  و�ل�شتنتاجات  و�لنظريات  �لأف��ك��ار  من 
يف  �ل�شني  جهود  على  �طلع  كما  �ملعا�شرة  �ل�شني  تطور  حول  �لهامة  و�لو�قعية 
�لطباعة وهي �أول دولة يف �لعامل تخرتع �لطباعة وقد قدمت �لطباعة �ل�شينية 
�لتكنولوجيا  ع�شر  مو�كبتها  مع  وتطورت  �لإن�شانية  للح�شارة  كبرية  �إ�شهامات 
�لرقمية لتدخل حقبة جديدة من منتجات طباعة كافة و�شائل �لإعالم �لرقمية 
�حلديثة  �ل�شينية  �لكتب  �إ���ش��د�ر�ت  على  و�طلع   . �لوظيفي  و�لتكامل  و�ملحتوى 
على  و�لنق�س  �ل���ورق  �شناعة  وت��ط��ور  و�خ���رت�ع  �ل�شينية  �ل��رم��وز  وت��ط��ور  ون�شاأة 
�لربونز و�حلفر على �حلجر . وتلقى �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
هدية يف �جلناح �ل�شيني عبارة عن مطبوعة ملفوفة بالطريقة �ل�شينية �لقدمية 
ثم قام �شموه بجولة يف �أجنحة �ملعر�س ير�فقه وو �شانغ ت�شي وزير �إد�رة �لدولة 
لل�شحافة و�لن�شر و�لر�ديو و�ل�شينما و�لتلفزيون يف جمهورية �ل�شني . و�شملت 
جولة �شموه �أجنحة بينها جناح �شركة �أبوظبي لالإعالم حيث �طلع على �ملجموعة 

�لكاملة لإ�شد�ر�ت جملة نا�شيونال جيوغر�فيك 2011.
كما �طلع على جمموعة من �إ�شد�ر�ت �أع�شاء �لنيابة �لعامة يف دبي و��شتمع �إىل 
�شرح حول م�شاركة �جلناح �ل�شعودي يف �ملعر�س من خالل �إحياء دور �ل�شالونات 
�إ�شد�ر�ت  ت�شم  كتابا   280 بنحو  �مل�شاركة  جانب  �إىل  �لطفل  ورك��ن  �لثقافية 
جديدة للجامعات �ل�شعودية و��شتمع �إىل �شرح من �لدكتورة فاطمة حمد �ملزروعي 
يف جناحها باملعر�س و�لتي �شاركت فيه باإ�شد�ر�تها عن ثالثية �ملغفور له �ل�شيخ 
�ل��رت�ث �لإم��ار�ت��ي للطفل  "طيب �هلل ثر�ه" وتقدمي  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان 
و�إنتاج �لكتاب �ملج�شم لأول مرة يف �ل�شرق �لأو�شط و�إنتاج لعب خا�شة بالأطفال يف 

�لإمار�ت مثل دمية رمي و�لعاب تركيب مكعبات علم �لإمار�ت.
�أبوظبي  لهيئة  �لتابع  �ل��ر���ش��اد  �شوت  جناح  يف  �شعبية  معزوفة  �شموه  تابع  كما 
لل�شياحة و�لثقافة وقدمت غاية خلفان �لظاهري �لباحثة بالهيئة �شرحا مف�شال 
�إب��ر�ز �ل��رت�ث �لأ�شيل . كما ز�ر جناح  حول حمتويات �ملعر�س و�ل��ذي يركز على 
�لعام  �شخ�شية  �ل��ع��روي  �هلل  عبد  �ل��دك��ت��ور  و�ل��ت��ق��ى  للكتاب  ز�ي���د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة 

�لثقافية مثنيا �شموه على �جلهود �ملبذولة ومباركا له �حل�شول على �جلائزة.
وز�ر �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان جناح �إحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت 
�لعام  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شايغ  حبيب  ��شتقباله  يف  ك��ان  حيث  �ملعر�س  يف 

�أحدث  على  �شموه  و�طلع  �لحت��اد  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعرب  و�لكتاب  ل��الأدب��اء 
�أدبية  �أع��م��ال  م��ن  �إع��ج��اب��ه مب��ا يت�شمنه �جل��ن��اح  �لكتاب مبديا  �إ����ش���د�ر�ت �حت���اد 
�لإم��ار�ت. كما توقف �شموه  �لثقافية يف دولة  �ل�شوء على �حلركة  وفنية ت�شلط 
ب��ارز يف  �أح��د ن��و�دي �ليون�شكو �لتي ت�شهم ب��دور  يف جناح �مللتقى و�ل��ذي يعد من 
تبادل �لأفكار �لثقافية و�لأدبية يف �ملجالت �حل�شارية و�لجتماعية. كما ز�ر جناح 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم و��شتمع ل�شرح حول كتاب خليفة رحلة للم�شتقبل �لذي 
ي�شتعر�س م�شرية قائد �لوطن ويعد من �أبرز �إ�شد�ر�ت �لأر�شيف �لوطني .و�لتقى 
�شموه �أي�شا مع جمموعة من طلبة �ملد�ر�س �مل�شاركني يف �إحدى �لور�س �لقر�ئية 
دولية  �أك��ر  �ليوم  ب��ات  �ملعر�س  �إن  �ملبارك  �شعادة حممد خليفة  وق��ال   . باجلناح 
و�حرت�فية و�لأ�شرع منو� يف �ل�شرق �لأو�شط، وذلك بف�شل ��شرت�تيجية تطويره 

ر�ئدة  و�إمن��ا يعد تظاهرة فكرية ثقافية  �لكتب  �أنه لي�س جمرد �شوق لبيع  حيث 
�جلمهور  ولقاء  و�لرتجمة  و�لن�شر  �لتاأليف  جمال  يف  باجلديد  للتعريف  تهدف 

مبا�شرة باملوؤلفني و�لنا�شرين وغريهم من عنا�شر �ل�شناعة �ملعرفية.
�أف�شل مدخل  �أبوظبي للكتاب باأن �لآد�ب و�لفنون هي  و�أ�شاف نوؤمن يف معر�س 
للتعرف على ثقافات �لعامل. ومن هنا ن�شعى يف كل دورة �إىل مد ج�شور �لتو��شل 
�ل��ع��امل حيث حتل  وح�����ش��ار�ت  ثقافات  �أك��رب  م��ن  و�ح���دة  م��ع  و�ملعرفية  �لثقافية 
�ل�شني �شيف �شرف هذه �لدورة ملا متثله من تنوع ثقايف ومعريف مذهل وعميق. 
و�أكد �شعادته "نلتقي على مدى 7 �أيام لنمد ج�شور �ملعرفة نحو ح�شارة �ل�شني 
�لتعاون  و�تفاقيات  و�لثقافية  �لفنية  �لفعاليات  من  مميزة  باقة  عرب  �لعريقة 
ق�شائد  من  �لعام  هذ�  ون�شتلهم  �لثقايف.  و�لتبادل  و�لرتجمة  �لن�شر  جمالت  يف 

و�أ�شعار �لفيل�شوف �لعربي �لكبري �بن عربي �شاحب �لروؤية �لإن�شانية �ملتميزة هذ� 
�ملثقف �ل�شديد �لر�ء فكريا و�إبد�عيا" . ووجه �ل�شكر لكل من �أ�شهم يف تنظيم هذ� 
�ملعر�س وفق �أرقى �ملعايري مما �أتاح له �أن يوفر لكل �لزو�ر و�ل�شركاء �إقامة غنية 

ومثمرة ليتمكنو� من �كت�شاف م�شاهد و�أ�شو�ت �إمارة �أبوظبي .
من جانبه �أكد �شعادة �شيف �شعيد غبا�س �أن �أبوظبي تلعب دور� مهما يف دعم �لن�شر 
و�لأدب و�لثقافة وميثل معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب ملتقى جلميع �ملهنيني يف 
جمال �لن�شر وو�شائل �لإعالم �لرقمية و�خلدمات �للكرتونية و�لكتاب و�لأدباء 
�لإمار�تي  �لأدب��ي  نتاجنا  �لعامل وفر�شة هامة لإطالعهم على  �أنحاء  من جميع 
منوعها   .. �لن�شر  ودور  �لإمار�تيني  و�ملثقفني  �لكتاب  �أب��رز  ��شت�شافة  خالل  من 
م�شتوى  على  و�لثقافية  �لأدب��ي��ة  �ملو�هب  من  متميزة  نخبة  �ملعر�س  با�شت�شافة 
�لعامل من خالل �لحتفالية �خلا�شة بتكرمي �لفائزين بكل من �جلائزة �لعاملية 
للرو�ية �لعربية وجائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب �لتي ت�شاحب فرتة �نعقاده وهو ما 

يوؤكد مكانة �أبوظبي على خارطة �لثقافة.
"و�إذ تعمل هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة لأن تكون �أبوظبي و�حدة من  وتابع 
�أبوظبي  ل��دى  ما  �لعتبار  يف  ناأخذ  فاإننا  �لرئي�شة  �لعاملية  �ل�شياحية  �لوجهات 
لتقدمه للعامل �نطالقا من تنوع �خلدمات �ل�شياحية و�رتقاء معايريها ولي�شمل 
ذلك �أي�شا �جلانب �لثقايف من تر�ث غني وتقاليد عريقة ومعامل �أثرية متفردة 
�لعام  �شرف هذ�  بال�شني ك�شيف  �ملعر�س  ويحتفي  ومالمح ح�شارية م�شرقة". 
على  �ل�شوء  لإل��ق��اء  ل��ه  �مل�شاحب  �ل��ربن��ام��ج  م��ن  كبري  ج��زء  تخ�شي�س  حيث مت 
�إنتاجها �لأدبي من خالل جمموعة هامة من �جلل�شات �حلو�رية �لتي ي�شارك بها 
موؤلفون و�شعر�ء و�أكادمييون مرموقون من هذ� �لبلد كما تعر�س �أهم �لإ�شد�ر�ت 
�لأدبية و�لعلمية يف جناح خا�س ي�شارك به �أهم �لنا�شرين يف �ل�شني . وعرب جل�شات 
نقا�شية وحو�رية متنوعة �شيتم �لإ�شاءة على حياة و�شرية ومنجز �لفيل�شوف �بن 

عربي من خالل جناح خم�ش�س له.
800 جل�شة  �أك��ر من  تعقد خالله  ثقافيا غنيا  برناجما  �ملعر�س  يت�شمن  كما 
�أرجاء  �ملثقفني و�لكتاب من كافة  حو�رية وندوة وور�شة عمل ي�شارك فيها مئات 
�أما  و�لعاملي  �لعربي  �لثقايف  بامل�شهد  تتعلق  متنوعة  مو��شيع  يطرحون  �لعامل 
�لور�شات  من  �شل�شلة  خ��الل  من  �لنا�شرين  متكني  على  فريكز  �ملهني  �لربنامج 
�ملتخ�ش�شة �لتي توؤهل �مل�شاركني للح�شول على �شهاد�ت متكنهم من بدء م�شاريع 
خا�شة يف عامل �شناعة �لن�شر . �إىل جانب ذلك يعر�س 24 ر�شاما نتاجهم �لفني 
�لر�شامني  �إب���د�ع���ات  ل��ع��ر���س  و�ملخ�ش�س  �لر�شامني"  "ركن  يف  �جل��م��ه��ور  ع��ل��ى 
ور�شوم  �ل��ك��ت��ب  يف  �لتو�شيحية  و�ل��ر���ش��وم  �ل��ك��ت��ب  �أغ��ل��ف��ة  �ن��ت��اج  يف  �ملتخ�ش�شني 
�إجمايل  ع��دد  �ملا�شي يف  �ل��ع��ام  ع��ن  زي���ادة  �ملعر�س  �شجل  كما   . وغ��ريه��ا  �لكرتون 
يوؤكد على  35148 مرت� مربعا مبا  بلغت  �لعام حيث  �مل�شاحات �ملحجوزة لهذ� 
�ملتخ�ش�شة  �لثقافية  �لفعاليات  �أب��رز  كاأحد  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  دور معر�س 
�أبوظبي  مركز  قاعات  كل  تغطي  م�شاحة  وه��ي  �ملعرفة  و�إن��ت��اج  و�ل��ق��ر�ءة  بالكتب 
. ومن  65 دولة  1320 عار�شا من  �ملعر�س  ي�شارك يف  للمعار�س كما  �لوطني 
�أبوظبي �لدويل للكتاب ليقدم �شل�شلة غنية  جديد يعود �لربنامج �ملهني ملعر�س 
من�شة  �إت��اح��ة  �إىل  تهدف  �لتي  و�لنقا�شات  و�حل����و�ر�ت  و�ل��ع��رو���س  �ل��ن��دو�ت  م��ن 
للعار�شني ت�شاعدهم على �إقامة �ل�شالت مع �لنا�شرين يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
و�شمال �أفريقيا وما بعدها كما يفتح لهم �ملجال لالطالع على �لجتاهات �لأحدث 
�لن�شر وكتب �لأطفال و�لكتب �مل�شورة وحقوق �لرتجمة وغريها من  يف �شناعة 
�ملو�شوعات �ملهمة للنا�شرين و�لعار�شني بالإ�شافة �إىل فتح �ملجال �أمام �لعار�شني 
للتو��شل مع �لالعبني �لرئي�شيني و�ل��رو�د يف هذ� �ملجال و�للتقاء بهم . بدوره 
ينظم م�شروع كلمة للرتجمة يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة و�لذي يحتفي 
هذ� �لعام مبرور ع�شر �شنو�ت على �نطالقته .. فعاليات موؤمتر �أبوظبي �لدويل 
�خلام�س للرتجمة حتت �شعار "�لتقنيات �حلديثة وتاأثريها على �لرتجمة" على 
هام�س �لدورة �ل�شابعة و�لع�شرين من �ملعر�س و�لذي يتمحور حول تاأكيد �أهمية 
�لدور �لذي تلعبه �لرتجمة يف بناء �جل�شور بني �حل�شار�ت و�ل�شعوب وبناء قدر�ت 
�ملرتجمني �ل�شباب ورفد �جليل �ل�شاعد ل�شتكمال م�شرية نقل �لثقافات و�لعلوم 
�لعرب يف جمال  ك��و�در مدربة من �ملرتجمني  و�إع��د�د  �لعربية  و�لآد�ب من و�إىل 
�لرتجمة �لأدبية بالإ�شافة �إىل �لرتقاء بجودة �لرتجمة يف �لعامل �لعربي وعلى 
وجه �خل�شو�س يف جمال �لرتجمة �لأدبية و�إلقاء �ل�شوء على �إ�شكاليات �لرتجمة 
�لأدبية و�إتاحة �لفر�شة لتبادل �خلرب�ت بني �ملرتجمني �ل�شباب و�ملرتجمني ذوي 

�خلربة يف هذ� �ملجال .

�شيف بن زايد يزور جناح " اأبوظبي للتعليم " يف معر�ص الكتاب

املواهب الإيطالية تعر�ص ما لديها يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب 

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  ز�ر 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية جناح 
حملة "�أبوظبي تقر�أ" �خلا�س مبجل�س �أبوظبي 
للتعليم �شمن فعاليات �لدورة �ل�شابعة و�لع�شرين 

ملعر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب.
وتفقد �شموه �لن�شطة �ملقدمة يف �جلناح وتعرف 
على م�شاركات �لطلبة يف خمتلف فعاليات حملة 

�أبوظبي تقر�أ خالل �ملعر�س.
و�أكد جمل�س �أبوظبي للتعليم �ن معر�س �بوظبي 
طلبة  ل��دى  �لكتاب  مكانة  يعزز  للكتاب  �ل���دويل 
وقالت  �لكتب.  �قتناء  على  ويحفزهم  �مل��د�ر���س 
�لدكتورة كرمية مطر �ملزروعي م�شت�شارة �ملدير 
�ملدر�شي  �لتعليم  لقطاع  �لتنفيذي  و�ملدير  �لعام 
حملة  �إن  للتعليم  ظبي  �أب��و  جمل�س  يف  ب��الإن��اب��ة 
�لقر�ءة  مهار�ت  تعزيز  �إىل  تهدف  تقر�أ  �أبوظبي 
و�لكتابة لدى �لطلبة وذلك من خالل جمموعة 

من �لرب�مج و�لن�شطة �لتي نغر�س من خاللها 
�أهمية �لقر�ءة ون�شجع �أبنائنا �لطلبة على تكون 

جزء� من عاد�تهم �ليومية.
و�أكدت �أن حر�س �ملجل�س على �مل�شاركة �ل�شنوية يف 
معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب ينبع من �لإميان 
باأهمية هذ� �ملعر�س يف تعزيز مكانة �لكتاب ودوره 

يف حتفيز �لطلبة على �قتناء �لكتب.
م��ن خالل  يركز  �ملجل�س  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف��ت 
معر�س  يف  تقر�أ"  "�أبوظبي  ج��ن��اح  يف  م�شاركته 
للطلبة  ت�شجيع  على  للكتاب  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي 
وزو�ر �جلناح يف �ل�شتفادة مما يتم تقدميه من 
�أن�شطة قر�ئية هادفة وبر�مج متنوعة وت�شجيعهم 

على �لإبد�ع وحب �لقر�ءة و�لكتابة.
�أب���و ظبي  �مل�����ش��ارك��ة يف م��ع��ر���س  �أن  و�أ����ش���ارت �ىل 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب ه��ي ج���زء ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن حملة 
"�أبوظبي تقر�أ" �إذ �أن �ملعر�س يعترب من�شة �لأدب 
لتبادل  فر�شة  كونه  عن  ف�شال  �لثقايف  و�لإلهام 
�ملد�ر�س يف  �ملعرفة وي�شعى �لطالب من خمتلف 

و�مل�شاركة  ��شتك�شاف  �ىل  �لعمرية  �لفئات  جميع 
يف جمموعات متنوعة من �لأن�شطة �لتي متتلئ 
بالأفكار �لبد�عية مثل قر�ءة �لق�شة و�لت�شوير 

و�لكتابة و�لرو�ية.
�ملعر�س  �أي��ام  ينفذ خالل  �ملجل�س  �ن  �ىل  ولفتت 
برنامج زيار�ت مدر�شية للطلبة بهدف �ل�شتفادة 
ينظمها  �لتي  �ملتنوعة  و�لفعاليات  �لرب�مج  من 
م��ع��ر���س �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب �إ���ش��اف��ة �إىل 
�أبوظبي  جمل�س  جناح  يقدمه  م��ا  على  �لط���الع 
"�أبوظبي  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن  �أن�����ش��ط��ة  م���ن  للتعليم 

تقر�أ".
�لن�شخة  �أط��ل��ق  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  وك���ان 
�خلام�شة من حملة "�أبوظبي تقر�أ" يف 16 �بريل 
�جل����اري �ل��ت��ي ت��ق��ام مب�����ش��ارك��ة ري��ا���س �لأطفال 
�أبوظبي حتت  �إم��ارة  يف  �لأوىل  �حللقة  ومد�ر�س 
دور  �أه��م��ي��ة  تر�شيخ  ب��ه��دف  ب�شمتك  �شع  �شعار 
وفتح  �لقارئ  م��د�رك  وتو�شيع  �لتعلم  �لقر�ءة يف 

�أبو�ب �ملعرفة �أمامه.

كما وت�شتحوذ على �أكر من 6.800 عقد للرتجمة و�لن�شر �أبرمت مع 
�أ�شهر دور �لن�شر يف جميع �أنحاء �لعامل، وت�شاهم يف �إنتاج �شل�شلتي �لر�شوم 

. )Bat Pat( و  )Geronimo Stilton( ملتحركة�
 Gexcel Srl( ت��ق��دم   Silvia Vassena @ Milano  •
وهي   :)International Publishing Consulting
�شركة متخ�ش�شة يف تقدمي �خلدمات �ل�شت�شارية للنا�شرين �لدوليني. 
حيث تقدم خدمات �ل�شت�شارة و�لبحث للموؤ�ش�شات و�لنا�شرين �لإمار�تيني 
من خالل مكتب متثيلي لها يقع يف ميالنو. وت�شمل كتالوجات �جلودة 
�خل��ا���ش��ة ب��ه��ا ع��ل��ى: ك��ت��ب �لأط���ف���ال �مل�����ش��ورة ومن���ط �حل��ي��اة و�لهند�شة 

�ملعمارية و�لفن و�لعلوم �لإن�شانية و�لثقافة و�ل�شعر.
�لكتب  يتمحور عملها يف جمال  دولية  ن�شر  د�ر  • Whitesta: وهي 
�مل�شورة عالية �جلودة. حيث تفتخر �ليوم بكتالوج يحتوي على �أكر من 
600 عنو�ن ملوؤلفات خم�ش�شة لكل من �لأطفال و�لكبار على حد �شو�ء، 
وقد قامت د�ر �لن�شر هذه بالن�شر يف �أكر من 40 بلد� مبختلف �للغات. 
 National Geographic( �إيطاليا  يف  �شركائها  �أب��رز  و�أن  كما 

•• ابوظبي-الفجر:

ت�شارك �إيطاليا للمرة �لثانية يف معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب من 26 
�أبرز  من   400 عن  يزيد  ما  تعر�س  حيث   ،2017 مايو   2 �إىل  �أب��ري��ل 

�لأعمال �لأدبية من �إيطاليا.
�أبوظبي  ملعر�س  و�لع�شرين  �ل�شابعة  �ل���دورة  يف  �لإي��ط��ايل  �جلناح  يقوم 
�ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب ب��ع��ر���س جم��م��وع��ة خم��ت��ارة م��ن �أع���م���ال �أ���ش��ه��ر �لكتاب 
ت���دور ح���ول م��و����ش��ي��ع وجم����الت خمتلفة منها كتب  �ل��ت��ي  �لإي��ط��ال��ي��ني 
�لأطفال و�لكوميديا و�ل�شعر و�خليال و�لهند�شة �ملعمارية و�لطبخ و�لفن 
حيث  �حل�شر.  ل  �ملثال  �شبيل  على  وذلك  �لإن�شانية،  و�لعلوم  و�ملو�شيقى 
�لتجارة  م��ع مفو�شية  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���ذي يعمل  �لإي��ط��ايل  ي��ه��دف �جل��ن��اح 
�لإيطالية )ITA(، وهي �لهيئة �حلكومية �مل�شوؤولة عن �لتنمية �لدولية 
لل�شركات �لإيطالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إىل تعزيز �لعالقة 
�لوطيدة و�ملزدهرة يف جمال �لن�شر بني كل من �إيطاليا ودولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

.)Society
�إيطاليا  طالباً   20 من  موؤلفة  جمموعة  �شت�شارك  لذلك،  وبالإ�شافة 
�أبو ظبي للكتاب. حيث �شتقوم جمموعة  يف جولة در��شية حول معر�س 
�لتي  �ملختلفة  �لدولية  و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شوق  بدر��شة  ه��ذه  �لطالب 
�إطار  وذل���ك يف  �ل��دول��ة،  د�خ���ل  �مل��ت��و�ج��دة  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شركات  و�شعتها 
�لبحث وفهم جدوى �لتو�شع �لأجنبي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

يف  �لأ�شرع من��و�ً  �لكتاب  للكتاب هو معر�س  �ل��دويل  �أبوظبي  �إن معر�س 
�ل�شمو  �شاحب  رعاية  وحت��ت  �أفريقيا.  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد 
�أعماٍل  مبادرة  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  يعترب  �مل�شلحة،  للقو�ت 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ن  ”كتاب“ ب��دع��م  موؤ�ش�شة  بها  ت��ق��وم  ك��ربى 
�لكتاب و�لن�شر وت�شجيع  ”كتاب“ �إىل تطوير �شناعة  و�لثقافة. وتهدف 
“كتاب”  تركز  و�شوف  �مل��ج��اورة.  �لعربية  و�لإم���ار�ت  �أبوظبي  يف  �لقر�ءة 
على جعل معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب دولياً حقاً وعلى تطوير فر�شة 

�لتو��شل على �ملدى �لبعيد بني �أو�شاط �لنا�شرين �لعرب و�لدوليني.

 ،)Gianpaolo Bruno( ب��رون��و  ج��ي��ان��ب��اول��و  �ل�شيد  ���ش��رح  وق���د 
وعمان  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لإي��ط��ايل  �ل��ت��ج��ارة  مفو�س 
�لنا�شرين  �لتعاون بني  زيادة  �لعام هو  "�إن هدفنا هذ�  وباك�شتان قائاًل: 
�لإمار�تيني و�لإيطاليني وفتح �حلدود بني �لثقافتني، ل �شيما يف جمال 
حمو �لأمية و�لفنون. و�إننا نلحظ زيادة م�شتمرة يف �لطلب على �لأعمال 
�أ�شبحت  ذ�ت��ه  �لوقت  ويف  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لإيطالية يف 
�لثقافة �لإمار�تية معروفة �أكر يف �إيطاليا. كما �أن ح�شورنا يف معر�س 
ملو��شلة  �ملبذولة  �جلهود  عن  تعبري  �إل  هو  ما  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي 

�لرت�بط بني بلدينا “.
�شي�شارك يف معر�س �أبو ظبي للكتاب كل من �لعار�شني �لبارزين �لثالثة 

�لتاليني:
 Atlantyca( تقوم    Atlantyca Entertainment:•
�ملتخ�ش�شة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ات  بتطوير   )Entertainment
�مل�شتهلكني  ومنتجات  �لفيديو  و�أل��ع��اب  �ملتحركة  و�ل��ر���ش��وم  ب��امل��وؤل��ف��ات 

�خلا�شة بالأطفال. 
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اأخبـار الإمـارات
طالبات راأ�ص اخليمة ي�شاركن يف جائزة مراكز مكتوم للقراآن الكرمي

•• راأ�س اخليمة - الفجر

تقدمت طالبات موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه للم�شاركة يف 
�لتابعة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي يف  جائزة مر�كز مكتوم 
دورتها �لثامنة ع�شر، وذلك يف فرع حفظ �ملتون �لعلمية، ومتثلت �مل�شاركة 
يف منت �جلزرية و�لتي �شارك فيها طالبات مركز �ل�شركال لتحفيظ �لقر�آن 
على  �لثانية  �مل�شاركة  هي  �ملوؤ�ش�شة  مركز  طالب  م�شاركة  وتعترب  �لكرمي، 
�لتو�يل وقد فاز طالب �ملوؤ�ش�شة يف �لدورة �ل�شابقة باملر�كز �ملتقدمة �لأوىل 

يف فرع �ملتون �لعلمية .
�أن  �لكرمي  للقر�آن  ر�أ���س �خليمة  �ل�شحي مدير عام موؤ�ش�شة  �أحمد  و�أو�شح 
�لطلبة �ملتقدمني للم�شابقة هم من �لطلبة �ملتفوقني و�ملتميزين يف �جلو�ئز 

�لقر�آنية يف �لدولة، وحتر�س �ملوؤ�ش�شة على ت�شجيع �لطلبة و�إبر�ز قدر�تهم 
يف ميد�ن �لعمل �لقر�آين، وبني �أي�شاً �أن �ختبار�ت �لأجز�ء و�مل�شتويات عامل 

��شا�شي لتقوية م�شتوى �لطالب وت�شجيعه للم�شاركة يف �جلو�ئز �لقر�آنية.
و�أ�شار �ل�شحي �إىل �أن �مل�شابقة �لتي يقدمها م�شروع مكتوم لتحفيظ �لقر�آن 
و��شحة  قيما  �أبنائنا  يف  تغر�س  �لتي  �لقر�آنية  �مل�شابقات  �أه��م  من  �لكرمي 
حفظ  رحلة  يف  تفوقهم  ��شتمر�ر  يعزز  مبا  �ل�شريف،  �لقر�آين  �لتناف�س  يف 
�ل��ط��الب �لآخ��ري��ن لالقتد�ء بهم، و�أ���ش��اد �ل�شحي  �ل��ك��رمي وي��دف��ع  �ل��ق��ر�آن 
باجلهود �لتي بذلها �ل�شيخ مكتوم بن ر��شد �آل مكتوم رحمه �هلل يف خدمة 

�لقر�آن �لكرمي ورعاية �أهله.
وقدم �ل�شكر و�لتقدير �إىل د�ئرة �ل�شوؤون �ل�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي 

على ح�شن تنظيم و��شت�شافة �ملت�شابقني.

هيئة الأعمال اخلريية ترعى مهرجان رم�شان عجمان
•• عجمان -وام:

رم�شان عجمان  رعاية مهرجان  �لأعمال �خلريية يف  ت�شارك هيئة 
لل�شنة �حلادية ع�شرة على �لتو�يل.

و�لإد�ري����ة  �ملالية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لأم���ني  �لعو�شي  ع��ب��د�هلل  وق��ام 
وحممد �ملطرو�شي رئي�س �لعالقات �لعامة يف �لهيئة بت�شليم �شيك 
�لأمني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  للمهند�س  درهم   200000 بقيمة 
رم�شان  لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام 
عجمان وهو عبارة عن م�شاركة هيئة �لأعمال �خلريية كر�ع رئي�شي 
على  وج��ه��وده��ا  �لهيئة  ب���دور  �ملطرو�شي  �شعيد  و�أ���ش��اد  للفعاليات. 
�شعيد �لعمل �خلريي و�لإن�شاين وم�شاهمتها يف �لفعاليات �خلريية 

�لهيئة يف  �أن م�شاركة  �لعو�شي  �أكد عبد�هلل  و�ملجتمعية. من جانبه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �شعادة  بتوجيهات  تاأتي  عجمان  رم�شان  فعاليات 
بجانب  �لوقوف  ب�شرورة  �أمنائها  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل 
�لعون  وتقدمي  �لدولة  د�خل  �ملتميزة  و�ملبادر�ت  �لعطاء�ت  �أ�شحاب 
ر�شالتها  �إط��ار  �ملبارك يف  �شهر رم�شان  و�مل�شاندة لهم خا�شة خالل 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جت��اه  �لوطني  وو�جبها  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة 

�لر�شمية �لعاملة يف خدمة �أبناء �لوطن.
من  �لأول  يف  ينطلق  �ل����ذي  ع��ج��م��ان  رم�����ش��ان  م��ه��رج��ان  �أن  ي��ذك��ر 
�مل�شجد  منها  �لفعاليات  م��ن  �لعديد  على  ي�شتمل  �ل��ك��رمي  �ل�شهر 
�لعامر وجائزة �لقر�آن �لكرمي بالإ�شافة �إىل �لعديد من �لفعاليات 

�لريا�شية .

�شلطان القا�شمي ي�شهد حفل توزيع جائزة ال�شارقة لأطروحات الدكتوراة يف العلوم الإدارية يف دورتها الـ 15
•• ال�شارقة-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
رئي�س جامعة �ل�شارقة �شباح �م�س 
حفل  للجامعة،  �لرئي�س  �ملبنى  يف 
�ل�شارقة لأطروحات  توزيع جائزة 
�ل��دك��ت��ور�ه يف �ل��ع��ل��وم �لإد�ري�����ة يف 
 15 �ل���  دورت��ه��ا  �لعربي يف  �لوطن 
�ملنظمة  مع  بالتعاون  يقام  و�ل��ذي 
�لإد�ري��ة بجامعة  للتنمية  �لعربية 

�لدول �لعربية وجامعة �ل�شارقة.
  بد�أ �حلفل بعزف �ل�شالم �لوطني 
�آي�����ات ك��رمي��ة م���ن �لذكر  وت�����الوة 
�شعادة  �أل����ق����ى  ب���ع���ده���ا  �حل���ك���ي���م، 
�ل��ط��ري��ف��ي رئي�س  ���ش��امل  ع��ب��د �هلل 
قال  كلمة  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�ل�شارقة  �حتفالت  تتجدد  فيها: 
بالإن�شان  �رتقاًء  �لعام،  م��د�ر  على 
جعلته  بعدما  وت��ق��دي��ر�َ..  تكرمياً 
حمور�ً للبناء و�لعطاء، و�أولته ذروة 
�لهتمام، و�عتربته  �لرعاية وجل 
وكيف  �مل�شتد�مة..  �لتنمية  ه��دف 
�ملنظمات  ل��ه��ا  ���ش��ه��دت  وق����د  ل؟ 
وبرهان  ي��ق��ني  ����ش���ه���ادة  �ل��ع��امل��ي��ة، 
م�شمار  يف  ومت��ي��زه��ا  تاألقها  على 
فهي  و�حل�شارة؛  و�لثقافة  �لعلوم 
�لإم��ارة �لتي �قرتن ��شمها بنخبة 
عا�شمة  م����ن  ب����د�ي����ة  �ل���ع���و�����ش���م 
بعا�شمة  م��رور�ً  �لعربية،  �لثقافة 
�ل�شياحة و�ل�شحافة �لعربية، حتى 
عا�شمًة  �ل��ت��ك��رمي،  ن���وط  ت��ق��ل��دت 
مدينة  ه��ي  �ل���ش��الم��ي��ة،  للثقافة 
بكل فخر، مدينة �حل�شارة  �مل��اآذن 
�لإ�شالمية، بجامعتها �ل�شالمية، 
خمطوطات  م���ن  حت��ت�����ش��ن��ه  وم����ا 
�إ�شالمية نادرة ومتاحف ت�شم بني 
�لفكر  رو�ئ��ع  �لعديد من  جدر�نها 

و�إبد�عات ع�شور �لزدهار .
تقت�شر  مل  �ل��ط��ري��ف��ي  و�أ�����ش����اف   
�ل�������ش���ارق���ة ع��ل��ى تكرمي  ع����ط����اء�ت 
و�أ�شحاب  �ل��ع��ل��وم  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�ل��ب��ح��وث �لأك���ادمي���ي���ة، ب��ل بف�شل 
�شاحب  ي����ا  �ل���ك���رمي���ة  رع���اي���ت���ك���م 
�ل�شديدة،  وت��وج��ي��ه��ات��ك��م  �ل�����ش��م��و 
�أط����ل����ق����ت �ل���������ش����ارق����ة ع����������دد�ً من 
تتنوع  �ل���ت���ي  �مل���رم���وق���ة  �جل����و�ئ����ز 
جائزة  تقدم  فهي  �لن�شاط،  بتنوع 

�ل�شارقة لالإبد�ع، وجائزة �ل�شارقة 
�ل�شارقة  وج��ائ��زة  �ملكتبي،  ل���الأدب 
للبحث �لنقدي �لت�شكيلي، وغريها 
م��ن �جل��و�ئ��ز يف خمتلف جمالت 
و�لإبد�ع  و�لفنون  و�لعلوم  �لآد�ب 
�أن  �مل��ق��ام-  .. ول يفوتني- يف ه��ذ� 
�إ�شهاماً  تعد  �لتي  بكتاباتكم  �أن��وه 
فريد�ً يري �لتاريخ �لإن�شاين من 
مو�شوعي،  وم���وؤرخ  ك��ات��ب  منظور 
ويجلي  �ل�����ت�����اري�����خ،  غ������ور  ي�������ش���ري 
ب��ح�����س وطني؛  ح��ق��ائ��ق �لأح������د�ث 
�ملحافل  �عتمدتها  ودر��شات  وروؤى 
مو�شوعية،  وك���م���ر�ج���َع  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
وموروثاً ح�شارياً؛ فهي �شهادة على 
وخارطة  للحا�شر  وروؤي���ة  �ملا�شي 
طريق ونرب��س لالأجيال �لقادمة. 
وتابع لقد �أثريتم �ل�شاحة �لفكرية 
�أ�شاد  قيمة  بثقافة معرفية علمية 
و�ل�������د�ين، ومكون  �ل��ق��ا���ش��ي  ب��ه��ا 
ثقايف �نعك�س على كثري من كتابات 
�مل��ف��ك��ري��ن يف �ل����د�خ����ل و�خل������ارج، 
�شهدنا �آثاره يف كثري من �لبحوث 
�ملتميزة  و�لإ�����ش����د�ر�ت  �ل��ر���ش��ي��ن��ة 
و�قليمياً  تد�ولها حملياً  يتم  �لتي 
��شتثنائي  فكري  نتاج  �إنها  وعاملياً، 
تكللت  فقد  و�حل��م��د هلل  و�أ���ش��ي��ل، 
وتوجيهاتكم  �شموكم،  جم��ه��ود�ت 
�ل�����ش��دي��دة مب����ردود و�إجن����از نفخر 
�أرج����اء وطننا  �ل�����ش��ارق��ة ويف  ب��ه يف 

�لغايل �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�لعطاء  �خل���ري  ع���ام  :ويف  وق���ال   
ي��ت��ج��دد �ح��ت��ف��ال �ل�����ش��ارق��ة برونق 
خ���ا����س م��ت��م��ي��ز م����ن �ل���ع���ط���اء �أل 

جمالت �لعلوم .
وقال :بناء على توجيهات �شاحب 
بزيادة عدد  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم 
�ملكرمني �إىل ثالثة يف كل فرع من 
ف��روع �جل��ائ��زة، فقد عقد جمل�س 
�خلام�شة  دورت��ه  �جلائزة يف  �أمناء 
 2017 مار�س   20 بتاريخ  ع�شرة 
على  �لط��الع  خالله  مت  �جتماعاً 
�لتي  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ت��و���ش��ي��ات ه��ي��ئ��ة 
�لعربية  �ملنظمة  مقر  يف  �نعقدت 
للتنمية �لد�رية بالقاهرة، بتاريخ 
7 مار�س 2017، وجتدر �ل�شارة 
لهذه  �جل���ائ���زة  جل��ن��ة  �أن  �إىل  ه��ن��ا 
تلقت   -2017  2016 �ل�����دورة 
دك����ت����ور�ه  �أط�����روح�����ة   100 ع�����دد 

تر�شحت للجائزة .
وق���د ج���اء �ع��ت��م��اد جل��ن��ة �لتحكيم 
جائزة   - �أول  �ل��ت��ايل:  �لنحو  على 
�إىل  منحها  ومت  �لد�ري�����ة  �ل��ع��ل��وم 
�لعلوم  جائزة  يف  �لفائزين   -  1  :
�شامل  �ل��دك��ت��ور  �لأول  �لإد�ري�������ة: 
ج��ري��ب ���ش��امل �حل��ارث��ي م��ن دولة 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة عن 
�أطروحته "عو�مل �لنجاح لتطبيق 
موؤ�ش�شات  يف  �لأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام 
و�حلا�شل  �لإمار�ت"،  ح��ك��وم��ة 
عليها من جامعة �شاوث هامبتون 

يف �ململكة �ملتحدة.
�أم���ي���م���ة منور  �ل���دك���ت���ورة  �ل���ث���اين 
�لعربية  �ململكة  من  �ل��ب��دري  عمر 
"�لإد�رة  �أطروحتها  �ل�شعودية عن 
جودة  على  و�أثرها  �ل�شرت�تيجية 
�للتز�م  دور   – �جلامعات  خدمة 

بجزيل �ل�شكر و�لتقدير للمنظمة 
وجميع  �لد�ري��ة  للتنمية  �لعربية 
بالذكر  و�أخ�������س  ب���ه���ا،  �ل��ع��ام��ل��ني 
�لقحطاين  نا�شر  �لدكتور  �شعادة 
م�����دي�����ر ع��������ام �مل����ن����ظ����م����ة، ك���ذل���ك 
للجنة  و�لتقدير  بال�شكر  �أت��وج��ه 
�أف�شل  �لتحكيم ودوره��ا يف �ختيار 
�أنوه  �أن  ي�شرين  كما  �لأط��روح��ات، 
�ل�شارقة  جل��ام��ع��ة  �مل��م��ي��ز  ب���ال���دور 
وفعالياتها  �جل��ائ��زة  �حت�شان  يف 
على مدى �لأع��و�م �ملا�شية، و�شكٍر 
�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  ل�����ش��ع��ادة  خ��ا���ٍس 
�ل��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
�جلامعة وجميع �لعاملني بها، كما 
رعاة  �إىل  �جل��زي��ل  بال�شكر  �أت��ق��دم 
�ل�شارقة  م�����ش��رف  وه����م:  �حل��ف��ل 
�لإ�����ش����الم����ي �ل����ر�ع����ي �ل���ذه���ب���ي ، 
�ل�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة 

�لر�عي �لف�شي .   
�لعامة  �لأم���ان���ة  دور  ع��ل��ى  و�أث���ن���ى 
ل��ل��ج��ائ��زة وج��ه��وده��ا �مل�����ش��ك��ورة يف 
�لتحكيم،  جل���ن���ة  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
من  لكل  �أي�����ش��اً  م��و���ش��ول  و�ل�شكر 
�لفعالية  ه���ذه  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���ش��اه��م 
�ل��ن��ح��و �ملتميز  ل��ت��خ��رج ع��ل��ى ه���ذ� 
و�مل�������ش���ت���وى �ل����الئ����ق م����ع �حل����دث 

وفعالياته .
�ل�شيخ  �ل�شمو  بعدها دعي �شاحب 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�هلل  عبد  �شعادة  ير�فقه  �لقا�شمي 
�شامل �لطريفي للتف�شل بال�شعود 
تكرمي  م��ر����ش��م  ل��ب��دء  �ملن�شة  �إىل 
�لفائزين من �أ�شحاب �لأطروحات 

من  لكل  و�لت�شجيع  �لرعاية  وه��و 
ومن�شة  مطية  حا�شره  من  جعل 
�أفاد  بحثاً  لكل من قدم  لالرتقاء، 
�أطروحة  لكل �شاحب  و�أج��اد،  فيه 
�شاهمت  م�����ش��اف��ة  ب��ق��ي��م��ة  مت��ي��زت 
�ملعرفية  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل���ب���ن���ي���ة  يف 
ملجتمعاتنا، ودفعت بعجلة �لتنمية 
�لتطور  �ملزيد من  نحو  �مل�شتد�مة 
و�لتقدم .. وهذ� لي�س بغريب على 
�مللتقيات  �حت�شنت  �لتي  �ل�شارقة 
�لعاملية  و�مل�������وؤمت�������ر�ت  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�لقت�شادية و�لهند�شية وغريها، 
يف  �لباحثني  �أم��ام  قبلة  و�أ�شبحت 
وبو�بة  �ملختلفة  �ل��ع��ل��وم  جم���الت 
وهياأت  و�ملبدعني،  للنابهني  عبور 
�ل�شهامات  �أم�����ام  و�ع�����دة  ف��ر���ش��اً 
�لأك����ادمي����ي����ة ل�����رتى �ل����ن����ور عرب 
م�شتوي  على  �ملوؤ�ش�شي  �لتو��شل 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س .
  و�أردف رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة 
�أت�شرف  قائال : ومن هذ� �ملنطلق 
�أمناء جائزة  - ونيابًة عن جمل�س 
يف  �لدكتور�ه  لأطروحات  �ل�شارقة 
�لعلوم �لد�رية يف دورتها �خلام�شة 
ب���دور �شموكم  ب��الإ���ش��ادة  ع�����ش��رة - 
و�لباحثني  للعلماء  ك��رمي��اً  ر�ع��ي��اً 
�أبناء وطننا �لعربي  �ملتميزين من 
يف جمالت �لعلوم �لد�رية و�ملالية 
�ل�شارقة  ج��ائ��زة  م��ن��ح  خ���الل  م��ن 
ونتوجه  �ل��دك��ت��ور�ه،  لأط���روح���ات 
على  و�لتقدير  بال�شكر  ل�شموكم 
�جلائزة  لهذه  �لالحمدود  دعمكم 
خمتلف  يف  �ل�������ش���ارق���ة  وجل����و�ئ����ز 

�ل���ث���اين �ل���دك���ت���ورة د�ل���ي���د� حممد 
عادل خليل �لدوياتي من جمهورية 
م�شر �لعربية عن �أطروحتها "�أثر 
�لتكامل بني �لقيا�س �ملتو�زن لالأد�ء 
و�إد�رة �ملخاطر �ل�شرت�تيجية على 
در��شة  للبنوك-  �لتناف�شي  �لأد�ء 
�لبنوك  م��ن  عينة  على  جتريبية 
جامعة  م��ن  �مل�شرية"،  �لتجارية 
�ل���ش��ك��ن��دري��ة يف ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�أمينة  �لدكتورة  �لثالث  �لعربية. 
رم�����ش��ان حم��م��د من��ري م��ن م�شر  
��شتيفاء  "�أثر  �ط���روح���ت���ه���ا  ع���ن 
ملتطلبات  �حل���������ش����اب����ات  م�����ر�ق�����ب 
�لإف�شاح  ب�����ش��اأن  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��وك��ي��د 
ع��ن غ����از�ت �لح��ت��ب��ا���س �حل����ر�ري 
وم�شد�قية  �ل��ت��وك��ي��د  ج���ودة  ع��ل��ى 
در��شة   - عنها  �ملف�شح  �ملعلومات 
جتريبية"، من جامعة �ل�شكندرية 

يف جمهورية م�شر �لعربية.
�لعلوم  �ل��ت��ق��دي��ر  ����ش���ه���اد�ت   -  2
�مل����ال����ي����ة: ك���م���ا �ع���ت���م���د �أع�������ش���اء 
�مل��ج��ل�����س م��ن��ح ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر �إىل 
�أ���ش��م��ائ��ه��م نظًر�  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل�����ش��ادة 
حل�شولهم على تقدير متميز من 
�لعلوم  جمال  يف  �ملحكمني  �ل�شادة 
�مل��ال��ي��ة:  �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �لرحمن 
دولة  م��ن  ر���ش��و�ن  �شليمان  حممد 
حممد  �أحمد  و�لدكتور  فل�شطني، 
���ش��وق��ي حم��م��د فهمي ت��وف��ي��ق من 

جمهورية م�شر �لعربية .
�شامل  �هلل  ع��ب��د  ����ش���ع���ادة  و�خ���ت���ت���م 
��شمحو�   : بقوله  كلمته  �لطريفي 
�أتقدم  �أن  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ا  يل 

عليها  و�حل��ا���ش��ل��ة  �لتنظيمي"، 
�ململكة  ب��ل��ي��م��اوث يف  ج��ام��ع��ة  م���ن 
�مل��ت��ح��دة. �ل��ث��ال��ث �ل��دك��ت��ور حممد 
�ململكة  م���ن  �ل���ر�ج���ح���ي  ع��ل��ي  ب���ن 
�أطروحته  عن  �ل�شعودية  �لعربية 
بالثقة  وع��الق��ت��ه��ا  "�ل�شفافية 
�لتنظيمية يف �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية 
�لأمنية �ل�شعودية من وجهة نظر 
مقارنة"،  در����ش��ة  فيها:  �لعاملني 
و�حلا�شل عليها من جامعة نايف 
�لعربية  �ململكة  يف  �لأمنية  للعلوم 

�ل�شعودية.
�لعلوم  �ل��ت��ق��دي��ر  ����ش���ه���اد�ت   -  2
�أع�شاء  �ع���ت���م���د  ك���م���ا  �لإد�ري�����������ة: 
�مل��ج��ل�����س م��ن��ح ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر �إىل 
�أ���ش��م��ائ��ه��م نظًر�  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل�����ش��ادة 
حل�شولهم على تقدير متميز من 
�لعلوم  جمال  يف  �ملحكمني  �ل�شادة 
�لإد�ري���ة وه��م: �لدكتور �شعيد بن 
�شعد بن �شعيد �لقرين من �ململكة 
و�لدكتورة  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ترفة عو�د نهار �لهمز�ين �ل�شمري 

من �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�ملالية:    �ل���ع���ل���وم  ج���ائ���زة  ث���ان���ي���اً- 
�لعلوم  ج��ائ��زة  يف  �ل��ف��ائ��زون   -  1
عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  �لأول  �مل��ال��ي��ة: 
�لعربية  �ململكة  من  �ل�شالح  ن��ز�ر 
"در��شة  �أطروحتها  عن  �ل�شعودية 
م����ق����ارن����ة ب�����ني �ل�����ت�����اأم�����ني �ل����ع����ام 
و�لإ�شالمي-�لتكافلي:  �لتقليدي 
�مل�شتهلكني  و�ختيار  ت�شور  حتليل 
من  �ل�شعودية"،  يف  �مل�����ش��ل��م��ني 

جامعة لندن يف �ململكة �ملتحدة.

حملة �لدكتور�ه و�جلهات �لر�عية 
�ل�شتة  �ل��ف��ائ��زون  وق���دم  للجائزة. 
�لإد�رية  �لعلوم  جائزة  من  كل  يف 
وج���ائ���زة �ل��ع��ل��وم �مل��ال��ي��ة ك���ل على 
حده خالل �حلفل ملخ�شاً موجز�ً 
و�فياً حول �طروحاتهم �لتي نالو� 
عليها ه��ذ� �ل��ت��ك��رمي، �أو���ش��ح��و� يف 
�لدر��شة  من  �أهد�فهم  ملخ�شهم 
و�إجر�ء�تهم  �مل��ق��دم��ة،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�إعد�د  يف  �تبعوها  �ل��ت��ي  �ملنهجية 
بحوثهم، �إىل جانب عر�س �لنتائج 
و�لتو�شيات  �إل��ي��ه��ا  تو�شلو�  �ل��ت��ي 
�لتطبيق  �شرورية  يجدونها  �لتي 

لتحقيق �أف�شل �لنتائج.
ح�����ش��ر ح��ف��ل ت��وزي��ع �جل���ائ���زة �إىل 
حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ج����ان����ب 
�ل�����ش��ارق��ة .. ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة عبد 
�لرحمن بن علي �جلرو�ن، و�شعادة 
رئي�س  �لعوي�س  �شلطان  �هلل  عبد 
�ل�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور ط����ارق  و���ش��ع��ادة 
ب����ن خ������ادم رئ���ي�������س د�ئ�������رة �مل������و�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة، و���ش��ع��ادة حم��م��د عبيد 
�لت�شريفات  د�ئ��رة  رئي�س  �لزعابي 
يو�شف  �شامل  و�شعادة  و�ل�شيافة، 
معايري  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �ل��ق�����ش��ري 
تطوير �لعمل، و�شعادة جمال �شامل 
�شمو  مبكتب  �مل�شت�شار  �لطريفي 
و�ل��دك��ت��ور حميد جمول  �حل��اك��م، 
�ل�شارقة،  جامعة  مدير  �لنعيمي 
و�أع�شاء  �ملكرمني  ذوي  من  وع��دد 
جمل�س �أمناء �جلائزة ونو�ب مدير 

جامعة �ل�شارقة.

حاكم ال�شارقة يد�شن العيادة الطبية املتنقلة لكبار ال�شن يف جامعة ال�شارقة

انخفا�ش موؤ�صر ال�صرقة 

�شرطة املعمورة ال�شامل تطلق حملة " حماية اأموالنا من ال�شرقة "

•• ال�شارقة -وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�م�س  �شباح  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س 
فى �جلامعة �لعيادة �لطبية �ملتنقلة 

لكبار �ل�شن.
ت�شمه  م�����ا  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  و�ط�����ل�����ع 
و�أدو�ت  �أج��ه��زة  من  �ملتنقلة  �لعيادة 
�شرح  �إىل  و����ش��ت��م��ع  ط��ب��ي��ة ح��دي��ث��ة، 
�خليايل  حميد  قتيبة  �لدكتور  من 
عميد كلية �لطب بجامعة �ل�شارقة 
حول �آلية عمل �لعيادة وما �شتقدمه 

من خدمات للمجتمع.
كلية  �لعيادة عملها خارج  و�شتبا�شر 

�لر�ئدة  �ل���د�ئ���رة ه��ي �جل��ه��ة  ك���ون 
�جتماعية  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  يف 
ك��ب��رية م���ن �ملجتمع  ل��ف��ئ��ة  وط��ب��ي��ة 
�لإعاقة،  ذوي  �أو  �ل�شن  كبار  ���ش��و�ء 
موؤ�ش�شة  �ل�شارقة هي  وكون جامعة 
ر�ئ��دة يف جمال  تعليمية ومنظومة 
يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�لدولة ويف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
علمية  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  �إىل  وت���ه���دف 
ر��شخة  تقاليد  �إر����ش���اء  ع��ل��ى  ق����ادرة 
حقول  خمتلف  يف  �لعلمي  للبحث 
�ملعرفة، ولعب دور رئي�س يف تطوير 
�مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي وت���وف���ري خمتلف 
تد�شني  �لتاأهيلية. ح�شر  �خلدمات 
�ل�شمو  �شاحب  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��ي��ادة 
عبد  �شعادة  من  كل  �ل�شارقة  حاكم 

�ل�شحية �خلاطئة.
تنقلها  خ����الل  �ل���ع���ي���ادة  و���ش��ت��ج��ري 
ب��ني م��دن وم��ن��اط��ق �لإم����ارة بحوث 
م��ي��د�ن��ي��ة ح����ول ن�����ش��ب��ة �لأم����ر������س 
�ملنت�شرة يف �ملجتمع مما �شي�شهم يف 
�لرب�مج  وو���ش��ع  م�شبباتها  معرفة 

و�ملبادر�ت �لالزمة ملو�جهتها.
ب�شكل  �مل��ت��ن��ق��ل��ة  �ل���ع���ي���ادة  و���ش��م��م��ت 
عاما  طبيبا  و�شت�شم  وممّيز  عملي 
وممر�شني وفنيني يقومون بتوفري 
�لرعاية �ل�شحية لفئات كبار �ل�شن 
يتعذر  �ل���ذي���ن  �أو  �لإع����اق����ة  وذوي 
�أو  �مل�شت�شفى  �إىل  �ل��و���ش��ول  عليهم 

�لعيادة.
وت�شم �ملركبة �ملتنقلة غرفة ��شتقبال 
خم�ش�شة  �إح����د�ه����م����ا  وغ���رف���ت���ني 

بالتعاون  �مل��ج��ت��م��ع  خل��دم��ة  �ل��ط��ب 
�لجتماعية،  �خل��دم��ات  د�ئ����رة  م��ع 
للمو�طنني  �ل��و���ش��ول  �إىل  وت��ه��دف 
م��ن ك��ب��ار �ل�����ش��ن وذوي �لإع���اق���ة يف 

مدن ومناطق �إمارة �ل�شارقة.
وتعمل �لعيادة على �لت�شخي�س �ملبكر 
�ل�شكري  م��ث��ل  �مل��زم��ن��ة  ل��الأم��ر����س 
�أجهزة  وت�شم  و�ل�شرطانات  و�لرئة 
حديثة لالأ�شعة و�أجهزة �لت�شخي�س 
و�أجهزة  �ل�����ش��وت��ي��ة  ف���وق  ب��امل��وج��ات 

خمتربية.
و���ش��ت��ق��وم �ل���ع���ي���ادة ب��ع��الج �حل����الت 
�ل�شعبة  �حل����الت  ون��ق��ل  �لب�شيطة 
عالجها،  لغر�س  �مل�شت�شفيات  �إىل 
يف  مهم  تثقيفي  دور  لها  و�شيكون 
�ملفاهيم  وت�شحيح  �لأف����ر�د  توعية 

للرجال و�لأخرى للن�شاء �إىل جانب 
تقنياً  مو�شولة  وهي  �لأ�شعة  غرفة 
م���ن خ���الل �لأج���ه���زة �حل��دي��ث��ة مع 
بال�شارقة  �جلامعة  م�شت�شفى  نظام 
مت��ّك��ن �لأط����ب����اء م���ن روؤي�����ة نتيجة 

فح�س �لأ�شعة مبا�شرة.
�أيام   4 م��د�ر  على  �لعيادة  و�شتعمل 
د�ئ��رة �خلدمات  وتقوم  �لأ�شبوع،  يف 
و�قرت�ح  ح�شر  بعمل  �لجتماعية 
�ملر�شحني  �لأف������������ر�د  �أو  �لأ�������ش������ر 
�لطبية  �خل��دم��ات  م��ن  لال�شتفادة 

للعيادة �ملتنقلة.
وجاء تد�شني �لعيادة �لطبية �ملتنقلة 
لكبار �ل�شن بناء على مذكرة تفاهم 
�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  ب��ني  توقيعها  مت 
�لجتماعية،  �خل����دم����ات  ود�ئ��������رة 
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�أط����ل����ق م����رك����ز ����ش���رط���ة �مل���ع���م���ورة 
�ل�شرطة  ب��ف��رع  م��ت��م��ث��اًل  �ل�����ش��ام��ل 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ح��م��ل��ة ت���وع���وي���ة حتت 
�شعار "حماية �أمو�لنا من �ل�شرقة" 
���ش��م��ن ب��ر�جم��ه��ا �ل��وق��ائ��ي��ة للحد 
�ل�������ش���رق���ات و�حل�����ف�����اظ على  م����ن 
�ملمتلكات ، و�لتي حتث فيها �شر�ئح 
�ملجتمع على كيفية حماية �أمو�لهم 
وممتلكاتهم من �ل�شرقة عرب �تباع 
�لعديد من �لإر�شاد�ت و�لتحذير�ت 
�شاأنها  م�����ن  �ل����ت����ي  و�ل����ن���������ش����ائ����ح 
�ملحافظة على �شالمة �جلميع من 

و�أو������ش�����ح �مل����ق����دم ول���ي���د ب������اأن فرع 
�ل�شرطة �ملجتمعية ي�شعى لتحقيق 
�أم��ن و�شالمة �ملجتمع ، من خالل 
�شعيه �مل�شتمر و�ل��دوؤوب يف بث روح 
�ملجتمع  لأف��ر�د  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن 
�لظو�هر  ك���اف���ة  ع���ل���ى  و�لط��������الع 
يف  �خلاطئة  �ل�شلبية  و�ل�شلوكيات 
�ملجتمع و�لعمل على و�شع �حللول 
�ل�شركاء  م���ع  مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  مت��ه��ي��د�ً 
�ل�شرت�تيجيني بالإمارة . �ملنا�شبة 
�مليد�ين  �ل����ن����زول  خ����الل  م���ن  ل��ه��ا 
لل�شارع �لعام و�ل�شتماع �إىل م�شاكل 
و�آر�ء ومقرتحات �جلميع وتدوينها 
وذكر باأن �حلملة �لتي مت �إطالقها 

�لدولة ، م�شري�ً باأن م�شاركة مركز 
�ل�شرطة  خ������الل  م����ن  �ل�������ش���رط���ة 
�شر�ئح  خم��ت��ل��ف  م����ع  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ملجتمع تعترب من �شمن �لأولويات 
لدورها  وذل��ك  �لتي نحر�س عليها 
و�شالمة  �لأم��ن  تعزيز  يف  �لوقائي 
�لتعاون  ع��ل��ى  وي�����ش��اع��د  �مل��ج��ت��م��ع 
"�ل�شرطة  �لطرفني  بني  �مل�شرتك 
�لعديد  م���ن  �حل���د  يف  و�ملجتمع" 
دور  �أن  �إىل  لف��ت��اً   ، �جل���ر�ئ���م  م��ن 
وقائياً  يعترب  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
، وقال  �مل�����ش��رية �لأم��ن��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لتوعوية  �ل����رب�م����ج  ت��ك��ث��ي��ف  ب�����اأن 
�لد�خلية  �أهد�ف وز�رة  �لتي تخدم 

�جلر�ئم  بارتكاب  �لنفو�س  �شعاف 
وخا�شة �ل�شرقة منها . و�أكد �ملقدم 
�شرطة  م��رك��ز  رئي�س  كنف�س  ول��ي��د 
�ملعمورة �ل�شامل �إىل حر�س �لقيادة 
على  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
�لد�خلية  وز�رة  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
�لو�شائل  كافة  �تخاذ  و�لأم��ان عرب 
وقوع  قبل  و�لح��رت�زي��ة  �لوقائية 
�أفر�د  توعية  خ��الل  م��ن  �جل��رمي��ة 
و�لإر�شاد  �لن�شح  وتقدمي  �ملجتمع 
لهم للتاأكد من �إبقاء �ل�شيطرة على 
على  و�ملحافظة  �لأمنية  �لأو���ش��اع 
�ملمتلكات و�لإجناز�ت �لتي حققتها 

�ملجتمع  حماية  يف  �ل�شرت�تيجية 
، وتعمل  و�ل��وق��اي��ة م��ن �جل��رمي��ة 
�ملجتمعي  �لأم���������ن  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
�أ�شفر  م���ت���ط���ورة  وو����ش���ائ���ل  ب���ط���رق 
�جلر�ئم  م���ع���دلت  �ن��خ��ف��ا���س  ع���ن 
على  �لخ���ت�������ش���ا����س  م���ن���ط���ق���ة  يف 
وج���ه �ل��ت��ح��دي��د مم���ا ي���وؤك���د كفاءة 
�لعاملني وتفانيهم يف تاأدية �لعمل 
�إخال�س  بكل  �إليهم  �ملوكلة  و�ملهام 
�لفعال  و�لتن�شيق  بالتعاون   ، ودق��ة 
�لرئي�شيني  �ل�شركاء  مع  و�مل�شتمر 
�ل��ذي��ن ي��ب��ذل��ون ق�����ش��ارى جهدهم 
من �أجل حتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة 

على �أكمل وجه .

�لزعابي  ع��ب��ي��د  حم���م���د  و����ش���ع���ادة 
رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، 
و�شعادة �شامل يو�شف �لق�شري رئي�س 
هيئة تطوير معايري �لعمل، و�شعادة 
�مل�شت�شار  �ل��ط��ري��ف��ي  ���ش��امل  ج��م��ال 

�لرحمن بن علي �جل��رو�ن، و�شعادة 
رئي�س  �ل��ع��وي�����س  ���ش��ل��ط��ان  ع��ب��د �هلل 
�ل�شارقة،  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
بن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  و�شعادة 
خ��ادم رئي�س د�ئ��رة �مل��و�رد �لب�شرية، 

و�لدكتور  �حل���اك���م،  ���ش��م��و  مب��ك��ت��ب 
حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة 
�أع�شاء  �ل�شادة  من  وع��دد  �ل�شارقة، 
جمل�س �أمناء �جلامعة و نو�ب مدير 

جامعة �ل�شارقة.

بالأمن  �ملتعلقة  و�ملعايري  �ل�شروط 
كامري�ت  تركيب  مثل  و�ل�����ش��الم��ة 
م��ر�ق��ب��ة �ل��ت��ي �أ���ش��ح��ت م��ن �لأمور 
�ل���ه���ام���ة و�ل���رئ���ي�������ش���ي���ة و�ل����و�ج����ب 
�لأمو�ل  على  حفاظاً  بها  �لل��ت��ز�م 

من  �أم����و�ن����ا  "حماية  ���ش��ع��ار  حت���ت 
�أ�شبوع  �ل�شرقة" و�لتي ت�شتمر ملدة 
�ملحال  �أ�شحاب  توعية  �إىل  تهدف 
�ل�شرقة  م���ن  و�مل����ن����ازل  �ل��ت��ج��اري��ة 
م���ن خ���الل �ت��ب��اع��ه��م ل��ل��ع��دي��د من 

طباعة  مت  باأنه  و�أ�شار   ، و�ملمتلكات 
على  لتوزيعها  توعوية  برو�شور�ت 
، وطبع  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ح��ال  خمتلف 
بثالث لغات )�لعربية ، �لإجنليزية 

و�لأوردية( .
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�لدكتور حممد �شعيد �حلميدي  �لعميد  �طلع �ملجتمعون برئا�شة  
، على م�شتوى  ر�أ���س �خليمة  ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  مدير عام 
ومناق�شة  �مل��ق��دم��ة،  للخدمات  �لإح�شائية  للبيانات  �ل��ع��ام  �لأد�ء 
�لعام  من  �لأول  �لربع  خ��الل  �لإ�شرت�تيجية  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  �مل��ب��ادر�ت 
�لد�خلية �ملتمثلة يف  وز�رة  قيم  تطبيق  على  �لتاأكيد  مع  2017م، 
�لعد�لة، و�لعمل بروح �لفريق، و�لتميز، وح�شن �لتعامل، و�لنز�هة، 
و�لولء، و�مل�شوؤولية �ملجتمعية، ملا لهذه �لقيم من دور �إيجابي وبناء 
و�لرتقاء  �جل��م��ه��ور  �إىل  �مل��ق��دم��ة  �ل�شرطية  �خل��دم��ات  تطوير  يف 

وفق  �ملتعاملني،  ��شعاد  على  �لعمل  خ��الل  م��ن  �ل�شرطي،  بالعمل 
�لأهد�ف �لإ�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية.

�ل�شتعد�د  �شرورة  على  �لجتماع،  �حلميدي، خالل  �لدكتور  و�أكد 
و�لتجهيز باإعد�د كافة خطط ومتطلبات �لعمل �لتي حتقق �شبط 
�أمن �لطرق، وتعزز �لأمن �ملروري،  ف�شاًل عن �ل�شتعد�د و�لتجهيز 
�شرورة  مثمناً  �ملتعاملني،  خدمات  ملركز  �ل���وزر�ء  جمل�س   لتقييم 
�لد�خلية  �لإم����ارة  ط��رق  خمتلف  يف  �لتفتي�شية  �ل��دوري��ات  تكثيف 
و�خلارجية، و�شبط �لطريق �لعام، وتقدمي �مل�شاعدة �إىل �جلمهور، 
وتوعية �جلمهور مرورياً ل�شمان حتقيق �ن�شيابية �حلركة �ملرورية، 

و�حلد من �لزدحام �ملروري، و�حلو�دث �ملرورية. 

•• اأبوظبي-وام:

معر�س  يف  �لكرمي  للقر�آن  �لدولّية  دب��ي  جائزة  ت�شارك 
دورته  فعاليات  �نطلقت  �ل��ذي  للكتاب  �ل��دويل  �أبوظبي 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س حتت  27 �م�س يف مركز  �ل� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
بجناح كبري ي�شم عدد� من �لإ�شد�ر�ت �ملتمّيزة و�ملتنّوعة 
من �لكتب �ملختلفة �شمن �شل�شلة �إ�شدر�تها يف جمالت 
�لنبوّية  بال�شّنة  �ملتعّلقة  و�لدر��شات  �لقر�آنّية  �لدر��شات 
�لقر�آن  فى  �لعلمي  و�لإعجاز  �لنبوّية  �ل�شرية  ودر��شات 
�لكرمي و�لدر��شات �لفقهّية و�شل�شلة �لثقافة �لإ�شالمّية 

و�لرت�جم و�لعالم . و�أكد �شعادة �مل�شت�شار �إبر�هيم حممد 
لل�شوؤون  دب��ي  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة 
للجائزة  �ملنّظمة  �للجنة  رئي�س  و�لإن�����ش��ان��ّي��ة  �لثقافّية 
حر�س �جلائزة على �مل�شاركة يف �ملعار�س �لدولّية للكتاب 
�مل�شاركة  ه��ذه  �ن  �ىل  م�شري�   . وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل 
�ل��ق��ي��ادة �لر�شيدة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��رج��م��ة وت��ف��ع��ي��اًل  ت��اأت��ي 
و�ل�شعي  �ل���ق���ر�ءة  ث��ق��اف��ة  ن�شر  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت  دول���ة  يف 
�لتي تنري �لعقول وتري �لفكر  لتوفري �لكتب �لعلمّية 
�ل�شحيح وت�شحذ �لأمم على �لنهو�س و�لتقّدم و�لتطّور 
ونه�شتها مرهوٌن  �لأمم  تقّدم  باأن  �ليقني  ومن منطلق 
من  و�ل��ف��ك��رّي��ة  �لعلمّية  �مل�شتجد�ت  ومتابعة  ب��ال��ق��ر�ءة 
�لدكتور  �ل�شتاذ  قال  ناحيته  �لنافعة. من  �لكتب  خالل 

حممد عبد�لرحيم �شلطان �لعلماء ع�شو �للجنة �ملنظمة 
�جلائزة  �إن  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  وح��دة  رئي�س  للجائزة 
95 عنو�نا يف  على  يزيد  �ل���دورة مب��ا  ه��ذه  �شت�شارك يف 
وعلومه  �لكرمي  بالقر�آن  �ملتعّلقة  �لتخ�ش�شات  خمتلف 
تهدف  �مل�شاركة  �ن  و�أو���ش��ح   . �لنبوّية  و�ل�شرية  و�ل�شنة 
�ىل �إب����ر�ز ج��ه��ود ج��ائ��زة دب���ي �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي 
و�أن�شطتها �ملختلفة من خالل �مل�شابقات �لدولّية و�ملحلّية 
و�لفعاليات �لأخرى �ّلتي تنّظمها �جلائزة بالإ�شافة �إىل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  مب�شحف  �ل��ت��ع��ري��ف 
�لذي تعتزم �جلائزة �إ�شد�ره قريبا وكذلك مركز �ل�شيخ 
حمّمد بن ر��شد �آل مكتوم للمخطوطات �لقر�آنّية وغري 

ذلك من �لأن�شطة �ملختلفة .

�شعود بن را�شد املعال يزور موقع معبد الدور الأثري باأم القيوين

حامد بن زايد ي�شهد تخريج طالب كليات التقنية باأبوظبي

دبي تفوز با�شت�شافة موؤمتر تاريخ الطب الإ�شالمي الثامن 
•• دبي-الفجر: 

يف  ع�شو  و�مل��ع��ار���س،  للموؤمتر�ت  �ندك�س  �شركة  وقعت 
�ن��دك�����س �ل��ق��اب�����ش��ة و�جل��م��ع��ي��ة �ل��دول��ي��ة ل��ت��اري��خ �لطب 
�لثامنة من  �ل���دورة  ت��ع��اون لتنظيم  �لإ���ش��الم��ي م��ذك��رة 
م��وؤمت��ر ت��اري��خ �لطب �لإ���ش��الم��ي يف �إم���ارة دب��ي يف دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 26 - 28  فرب�ير 2018 
يف م��رك��ز دب���ي �ل����دويل ل��ل��م��وؤمت��ر�ت و�مل���ع���ار����س. ووقع 
�ل��دك��ت��ور في�شل  م��ن �لربوفي�شور  ك��ل  �ل��ت��ع��اون  م��ذك��رة 
و�لدكتور  �لعام للجمعية  �لأمني  �لنا�شر،  �للطيف  عبد 

عبد �ل�شالم �ملدين، رئي�س �ندك�س �لقاب�شة. وبناء على 
هذ� �لتعاون �شتقوم �شركة �ندك�س بتنظيم �ملوؤمتر ودعوة 
يح�شر  �أن  �ملتوقع  ومن  �لر�شميني  �ملتحدثني  من  عدد 
هذ� �ملوؤمتر  �أكر من 1000 متخ�ش�س يف هذ� �ملجال 
�ل�شالم  �لدكتور عبد  وق��ال  �لعامل.   �أنحاء  من خمتلف 
�ملقومات  دب��ي  متتلك  �لقاب�شة:  �ندك�س  رئي�س  �مل��دين، 
��شت�شافة  على  و�ل��ق��درة  �لتحتية  و�لبنى  �للوج�شتية 
�أهم �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت �لعاملية ونحن ي�شرنا �لتعاون 
لتنظيم  �لإ�شالمي  �لطب  لتاريخ  �لدولية  �جلمعية  مع 
�لدورة �لثامنة من موؤمتر تاريخ �لطب �لإ�شالمي مما 

له من �أهمية كربى يف ت�شليط �ل�شوء على �لكت�شافات 
�ملهمة و�لإجناز�ت �لتي قدمها �لأطباء �مل�شلمني و�لعرب 
�لذي  و�لطبي  �لعلمي  �لتقدم  م��دى  و�إظ��ه��ار  �لقد�مى 
و�شلت له �حل�شار�ت �ل�شابقة ونرحب بجميع �ملهتمني 
�لعلمية ليكونو� جزء� من هذ� �حلدث  بتقدمي �لأور�ق 
�لهام. ومن جهته ذكر �لدكتور �لنا�شر �أنه ي�شم جمل�س 
�لإ�شالمي  �ل��ط��ب  ل��ت��اري��خ  �ل��دول��ي��ة  للجمعية  �لإد�رة 
�لإ�شالمي  �ل��ط��ب  ب��ت��اري��خ  م��ه��ت��م��ني  وب��اح��ث��ني  �أط���ب���اء 
م��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل���دول �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة و�أطباء 
�أكر من  �أوروب��ا و�أمريكا وت�شم �جلمعية  م�شلمني من 

�لعامل وتقيم  �أنحاء  مائتني وخم�شني ع�شو من جميع 
�لدويل كل �شنتني يف دولة خمتلفة  �جلمعية موؤمترها 
باململكة  فا�س  مدينة  يف  �ل�شابقة  �ل���دورة  �أقيمت  حيث 
لت�شت�شيف  �لإم��ار�ت  دولة  �لختيار على  �ملغربية ووقع 
�لدورة �لثامنة. هذ� و�شتقام �لدورة �لثامنة من �ملوؤمتر 
“تعليم �لعلوم �لطبية يف �لع�شور �لو�شطى  حتت �شعار 
و�لإ�شالمية” وت�شمل مو��شيع �ملوؤمتر �كت�شافات هامة 
من �أ�شهر �لأطباء و�لعلماء �لإ�شالميني وتاريخ �لأدوية 
و�لعالجات يف �لعامل �لإ�شالمي وتاريخ �لتعليم �لطبي 

وتاريخ �لطب �لبيطري و�لكثري غريها.

•• ام القيوين-وام:

�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شاد 
باملجهود  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تبذله  �ل��ذي  �لكبري 
ل�شيما  �لآث��ار  ورعاية  و�ملعارف  بالثقافة  لالرتقاء 
باتت  و�ل��ت��ي  �لآث����ار  وت��رم��ي��م  �كت�شاف  ج��ه��وده��ا يف 
تهتم  �لتي  �مل��و�ق��ع  �لعديد من  خ��الل  و��شحة من 

فيها �لوز�رة.
معبد  يف  �ل��ي��وم  جميعا  ن�شهده  م��ا  �ن  �شموه  و�أك���د 
“�لدور” خري دليل على ذلك كما نوه �شموه بالدور 
�لبارز �لذي يقوم به معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة يف �لهتمام 
بالقطاع �لثقايف و�ملعريف يف خمتلف فروعه وتعزيز 

دور �لهوية �لوطنية يف �ملجتمع بالدولة.
و��شاف �شموه �ن وز�رة �لثقافة يف �ل�شنو�ت �لخرية 
و�ملعرفية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  قطاعتها  جميع  يف  تفاعلت 
ويدل ذلك على �جلدية �لتي تنظر بها �لوز�رة �إىل 
�أهمية دورها �لثقايف و�ملعريف مبا يعود بالنفع على 
�لثقافية  �لتنمية  دفع عملية  �لإمار�تي يف  �ملجتمع 

وو�عي  �ل�شباب مثقف  و�ملجتمعية وطرح جيل من 
من جميع �جلهات �لثقافية و�ملعرفية.

جاء ذلك خالل زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لع��ل��ى ح��اك��م �م 
بن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  ير�فقه  �لقيوين 
�ل�شيخ  وم��ع��ايل  �لقيوين  �م  عهد  ويل  �ملعال  ر����ش��د 
وتنمية  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�مل��ع��رف��ة �م�����س معبد �ل���دور �ل���ذي مت �لن��ت��ه��اء من 
�أم �لقيوين و�لطالع على �شري  ترميمه موؤخر� يف 
معر�س  �شموه  لتفقد  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��وق��ع  يف  �لعمل 
�لآثار �ملتنقل �لذي ي�شم �أقدم لوؤلوؤة يف �لعامل �ملقام 

على هام�س �لزيارة.
كما ر�فق �شموه خالل زيارته �ل�شيخ �شيف بن ر��شد 
و�ل�شيخ  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��ع��ال 
�حمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س 
بن  م��اج��د  و�ل�شيخ  �لقيوين  �م  لم���ارة  �لتنفيذي 
�شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س جمل�س �مناء موؤ�ش�شة 
�شعود بن ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لن�شانية 
و�ل�شيخ على بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س د�ئرة 
بلدية �م �لقيوين و�ملهند�س �ل�شيخ �حمد بن خالد 

�ملعال رئي�س د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بام �لقيوين 
وعدد من �مل�شوؤولني.

ب��ن مبارك  ن��ه��ي��ان  �أك���د م��ع��ايل �ل�شيخ  م��ن ج��ان��ب��ه 
عريقة  وح�شارتها  �لإم�����ار�ت  �أر����س  �أن  نهيان  �آل 
�لأثرية  و�ل�شو�هد  �ل��ت��اري��خ،  فجر  منذ  ومتجذرة 
�حلقيقة،  بهذه  �شاخمة  تقف  ذل��ك  على  ت��دل  �لتي 
فاأر�س �لإمار�ت لها ح�شورها �لتاريخي �لذي يدل 
على دور �أهلها يف �مل�شهد �لعربي و�لإقليمي و�لعاملي 
منذ �أقدم �لع�شور و�ملر�حل �لتاريخية، و�شول �إىل 
و�لتقدم  �لنه�شة  وم�����ش��رية  �لحت����اد،  دول���ة  م��ي��الد 
و�ل���رق���ي و�لزده���������ار، وم����ا ن��ح��ن �أم���ام���ه �ل���ي���وم يف 
مكت�شفات منطقة “�لدور” ما هو �إل �أحد �ل�شو�هد 
بال�شكان  ز�خ����رة  �لإم������ار�ت  �أر�����س  �أن  تظهر  �ل��ت��ي 

و�ل�شتيطان �لب�شري عرب �لتاريخ.
�أن �لإم���ار�ت من �أوىل �ل��دول على  و�أو���ش��ح معاليه 
�لآثار  �كت�شاف  �أول��ت  �لتي  �لعربي  �لوطن  م�شتوى 
ملا  متميزة  وعناية  خا�شة  �أهمية  عليها  و�حل��ف��اظ 
بالأمم،  �لنهو�س  يف  �أ�شا�شي  ودور  �شاأن  من  لذلك 
وذل����ك م���ن خ���الل م�����ش��رية ط��وي��ل��ة ع���رب �ل�شنو�ت 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �ل��و�ل��د  �لأب  لها  �أ�ش�س  �ملا�شية 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ي�شتكمل هذه �مل�شرية من 
بعده �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«.
�ملو�قع  مئات  لديها  �لإم����ار�ت  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
و�ملباين �لأثرية يف خمتلف �أنحاء �لدولة �لتي توؤكد 
�لأثرية  �لقطع  من  �لكثري  لنا  تركو�  �لأج���د�د  �أن 
�لذي يحق لنا �أن نفخر بها ونحافظ عليها، لتكون 
بتاريخ  و�لقادمة  �حلا�شرة  �لأجيال  تربط  قر�ئن 
�إىل  ..لفتا  �ل�شنني  �لذي ميتد لآلف  �لوطن  هذ� 
و�آثار  بتاريخ  �عتز�ز  لديهم  �لإمار�تيني  جميع  �أن 
�لع�شور  خمتلف  ع��رب  و�مل��م��ت��د  �ملتاأ�شل  �أج��د�ده��م 
�شارك يف  �لإم��ار�ت��ي  �لإن�شان  �أن  ويوؤكد  و�لأج��ي��ال، 
بناء �حل�شار�ت ولديه رو�بط مع خمتلف �لثقافات 

�ملحيطة.
وقال معاليه �أن موقع �لدور �لأثري و�حد من �أهم 
�لأث��ري��ة يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة  �ملو�قع 
عام،  ب�شكل  �لعربي  �خلليج  ومنطقة  خا�س  ب�شكل 
�ملوقع  يف  �لب�شري  �ل�شتيطان  فرت�ت  لتعدد  وذلك 
و�ل��ت��ي ي��ع��ود �أق��دم��ه��ا ل��الأل��ف �ل��ث��ال��ث ق��ب��ل �مليالد 
�مليالدي،  �لثالث  �ل��ق��رن  منت�شف  حتى  و��شتمرت 

�مليالد  قبل  �لأول  �ل��ق��رن  ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  وتعترب 
�ل�شتيطان  ف��رتة  �مل��ي��الدي،  �لثالث  �ل��ق��رن  وح��ت��ى 
هذه  خ��الل  �مل��وق��ع  �شكل  حيث  �مل��وق��ع  يف  �لرئي�شة 
�لفرتة ميناء على طريق �لتجارة �لبحرية ما بني 
من  �لبحر  بني  ما  كذلك  وي�شل  و�ل��غ��رب،  �ل�شرق 
جهة وبني �ملناطق �لد�خلية وخا�شة منطقة مليحة 

من جهة �أخرى.
�أعمال  يف  و�لدقة  �لإحكام  مب�شتوى  معاليه  و�أ�شاد 
�ل��رتم��ي��م �ل��ت��ي مت��ت ب�����ش��و�ع��د �إم��ار�ت��ي��ة م��ن ذوي 
�لآثار،  على  و�حل��ف��اظ  �لتنقيب  جم��ال  يف  �خل��ربة 
�آم����ال م��ع��ال��ي��ه �أن ي��ت��م �لن��ت��ه��اء م��ن ت��رم��ي��م كافة 
�أم��ام �جلمهور ليفخر كل  �ل��دور و�فتتاحه  منطقة 

�إمار�تي وعربي بالتاريخ �لعريق لدولتنا �حلبيبة.
على  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  �لثقافة  وزي���ر  م��ع��ايل  و���ش��دد 
وطنية  ث��روة  و�أنو�عها  �أ�شكالها  �لآث��ار مبختلف  �أن 
�لأمم،  هوية  يكون  و�ل��ذي  تاريخ،  مبا حتتويه من 
يعطي  �لتاريخي  فالعمق  للنه�شة  �أ�شا�شيا  وحافز� 
فاإن  �هلل  ..وبف�شل  �مل�شتقبل  لبناء  ور�شوخا  متانة 
�لإم��ار�ت من �ل��دول �لتي لديها تاريخ عريق تبني 
وتخطط  �ملميزة  م�شريتنا  �لر�شيدة  قيادتنا  عليه 

مل�شتقبل م�شرق باإذن �هلل.
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
خ�ش�شت للتنقيب عن �لآثار و�حلفاظ عليها جزء� 
مهما من ��شرت�تيجيتها �لتي تعمل بها وذلك يدلل 
عليه �لعديد من �ملبادر�ت و�لفعاليات �ملتنوعة �لتي 
تنظمها وت�شارك فيها د�خل �لدولة وخارجها على 
�لتاريخ  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف  للم�شاهمة  �ل��ع��ام  م���د�ر 
�إىل  �لإم��ار�ت��ي و�لعربي ب�شكل عام ونقله من جيل 

جيل.
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ووج���ه 
�ملمتلكات  ل�شون  �ل��دويل  للمركز  و�لتحية  �ل�شكر 
جمال  يف  يقدمه  �ل��ذي  للدعم  �لي��ك��روم  �لثقافية 
كافة  على  مثنيا  �لتاريخية  �لآث���ار  و���ش��ون  ترميم 
كما  عليها  للحفاظ  �مل��رك��ز  يبذلها  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
و�مل�شاركني  �لعاملني  جلميع  �ل�شكر  معاليه  وج��ه 
وخارج  د�خ���ل  م��ن  و�ل��رتم��ي��م  �لتنقيب  م�����ش��رية  يف 
�لدولة متمنيا للجميع �لنجاح يف ��شتكمال م�شروع 
م�شاحته  تزيد  و�ل��ذي  بالكامل  �ملوقع  يف  �لرتميم 
على 5 كيلومرت�ت مربعة من بينها �ملعبد �لذي مت 

�لنتهاء من ترميمه.

•• اأبوظبي- وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
من  طالبا   535 تخريج  حفل  �م�س 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات 
 26 �ل���  �لدفعة  �أبوظبي �شمن  �إم���ارة 
�أقيم  �ل���ذي  �حل��ف��ل  ح�شر  ل��ل��ك��ل��ي��ات. 
يف �مل�����ش��رح �ل��وط��ن��ي ب��اأب��وظ��ب��ي معايل 
حممد عمر�ن �ل�شام�شي رئي�س جممع 
كليات �لتقنية �لعليا و�شعادة �لدكتور 
جممع  مدير  �ل�شام�شي  عبد�للطيف 
كليات  وم���در�ء  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ل�شخ�شيات  كبار  م��ن  وع��دد  �لتقنية 

و�مل�شوؤولني.
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ حامد  �شمو  وه��ن��اأ 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
�لتوفيق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��ا  �خل���ري���ج���ني 
و�لنجاح يف حياتهم �مل�شتقبلية وحثهم 
على مو��شلة �لتعليم وتنمية قدر�تهم 
�لبناء  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة  وم���ه���ار�ت���ه���م 

ي�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ل��ت��ط��وي��ر 
وطنهم يف كافة �ملجالت.

و�أطلع �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل 
نهيان قبل �نطالق �حلفل على روؤية 
�لتقنية  ل��ك��ل��ي��ات  �لثاين”  “�جليل 
��شرت�تيجيتها  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
 2021  –  2017 �جل��������دي��������دة 
�مل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لوطنية  �ل���روؤى  م��ع  تتما�شى  و�ل��ت��ي 
�مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف  �ل��ط��م��وح��ة 
و�إع�����د�د ك����و�در �إم���ار�ت���ي���ة ق����ادرة على 
مو�جهة �لتحديات و�مل�شاركة �لفاعلة 

يف بناء �قت�شاد �ملعرفة بالدولة.
عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���دم 
�ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية 
حممد  معايل  بح�شور  ل�شموه  �لعليا 
موجز�  ���ش��رح��ا  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ع���م���ر�ن 
م�شتعر�شا  �لثاين  �جليل  روؤي��ة  ح��ول 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �ل��ت��ي دفعت  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�ملتمثلة  �لروؤية  هذه  لو�شع  �لكليات 
و�لذكاء  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  يف 

�ملفهوم  �شيغري�ن  �ل��ل��ذي��ن  �ل�شناعي 
�ىل  بالإ�شافة  �لوظائف  عن  �ل�شائد 

طبيعة جيل �ليوم جيل �لآيباد.
�لتعليم  من��وذج  على  �شموه  �أطلع  كما 
�لهجني يف �لكليات �لذي يهدف خللق 
وظائف  م��ع  �لتعامل  على  ق��ادر  جيل 
�ل�شهاد�ت  رب��ط  خ��الل  م��ن  �مل�شتقبل 
�لحرت�فية  ب��ال�����ش��ه��اد�ت  �لأك��ادمي��ي��ة 
وت��ع��زي��زه��ا ب��امل��ه��ار�ت �ل��وظ��ي��ف��ي��ة مبا 
ي��دع��م ���ش��ي��ا���ش��ة �ل��ت��وط��ني خ��ا���ش��ة يف 

�لقطاع �خلا�س.
موؤ�شر�   320 ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وت���ع���رف 
ل���������الأد�ء ����ش���م���ن �ل�����روؤي�����ة �جل����دي����دة 
 25 للكليات و�رتباط حتقيقها بنحو 
مبادرة ��شرت�تيجية ترمي �ىل تنمية 
ر�أ�س �ملال �لب�شري من �لكو�در �لعاملة 
يف �لكليات وحتقيق �لتميز �لأكادميي 
وتعزيز جناح �لطلبة ودعم توظيفهم 
يف   %  100 لن�شبة  للو�شول  �شعيا 
توظيف �خلريجني يف �لعام 2021.

ورحب معايل حممد عمر�ن �ل�شام�شي 

رئي�س جممع كليات �لتقنية �لعليا يف 
�ل�شيخ  ب�شمو  �حل��ف��ل  ب��ب��د�ي��ة  كلمته 
لت�شريفه  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د 
ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ط���الب ك��ل��ي��ات �لتقنية 
ب���اإم���ارة �أب���وظ���ب���ي. و�أك�����د م��ع��ال��ي��ه �أن 
�ل�شعادة هي عنو�ن هذ� �حلفل يف ظل 
�إىل  م�شري�ً  بالنجاح  �ل�شعادة  �رتباط 
�أ�شعد من روؤي��ة طلبة  �أنه لي�س هناك 
�لتكرمي  من�شة  �عتلو�  وق��د  �لكليات 
مب�شاعر  حمملني  �لعلمي  لتفوقهم 
�حلما�شة و�ل�شتعد�د لالنطالق نحو 
جنتمع  �ل��ي��وم  م�شيفا  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق 
�شيبقى  �ل�����ذي  ب���الإن�������ش���ان  ل��ن��ح��ت��ف��ل 
عمل  كلما  �ل�شعادة  تبث  �لتي  �لطاقة 

و�جتهد و�أخل�س لأهله ووطنه.
ورفع معاليه بهذه �ملنا�شبة �أ�شمى �آيات 
�لدولة  ق��ي��ادة  �ىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر 
�لر�شيدة للدعم �مل�شتمر مل�شرية كليات 
جناحها  من  ع��زز  مما  �لعليا  �لتقنية 
للتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك���اأك���رب  ومت��ي��زه��ا 

�لعايل بالدولة.

و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه �أن دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لتناف�شية  م�����ش��م��ار  ت���دخ���ل  �ل���ي���وم 
�لعاملية بكل قوة و�قتد�ر وقد و�شعت 
�لمكانات  و�شخرت  و�ملبادر�ت  �ل��روؤى 

لبناء غٍد م�شرق لأبنائه.
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �ل�شباق �لقوي نحو 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ت���ر�ه���ن ف��ي��ه �ل��ق��ي��ادة على 
�لإن�شان �لإمار�تي �لذي كان وما ز�ل 
ره��ان��ه��ا �ل��ر�ب��ح �ل���ذي ق���دم �لإم����ار�ت 

للعامل كنموذج يف �لنجاح و�لتحدي.
ف���خ���ره مب�شرية  وع����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن 
عاما   29 م���د�ر  على  �لتقنية  كليات 
من �لتميز و�لتي رفدت خاللها �شوق 
�أل����ف خريج   72 ب���اأك���ر م���ن  �ل��ع��م��ل 
�لمار�تية  �ل����ك����و�در  م���ن  وخ���ري���ج���ة 
�ليوم  يتقلدون  و�ل��ذي��ن  �لكفاءة  ذ�ت 
�ملنا�شب �لعليا وي�شاركون ب�شكل فاعل 

يف م�شرية �لعمل و�لبناء.
م�شرية  ����ش��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  معاليه  و�ك���د 
�لعليا من  �لتقنية  �لتطوير يف كليات 
خالل روؤية “�جليل �لثاين” للكليات 

�لوطنية  �ل��روؤى  ملو�كبة  و�لتي تهدف 
نحو ��شت�شر�ف �مل�شتقبل و�إعد�د كو�در 
�لأكادميية  بالكفاء�ت  تتمتع  وطنية 
�لتي  �لحرت�فية  �ملهنية  و�ل�شهاد�ت 
�ل��ك��ل��ي��ات �خليار  جت��ع��ل م���ن خ���ري���ج 
هناك  �أن  م��وؤك��د�  �لعمل  ل�شوق  �لأول 
ف�شناعة  ل��وط��ن��ن��ا  ل��ن��ق��دم��ه  �ل��ك��ث��ري 
�لتعليم هي �شناعة �لن�شان و�شناعة 

لكل  فهنيئا  وط��ن  بناء  تعني  �لن�شان 
بقيادتنا  لنا  وهنيئا  وخريجة  خريج 

�لر�شيدة.
وعقب ذلك �ألقى �خلريج �شيف �شامل 
�لتي  �خل���ري���ج���ني  ك��ل��م��ة  �حل����ج����ري 
بتفوقهم  �شعادتهم  ع��ن  فيها  ع���ربو� 
و��شتعد�دهم للم�شاركة يف بناء �لوطن 
متعهدين مبو�جهة �لتحديات و�لعمل 

�لإجناز�ت  لتحقيق  و�إن��ت��اج  باإيجابية 
�ل��وط��ن متقدمني  ل��رف��ع��ة  و�ل��ت��ف��اين 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �ل��ع��م��ي��ق  ب��ال�����ش��ك��ر 
لدعمها �لالحمدود للتعليم مبا عزز 

من جناحهم وتفوقهم.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ك���رم  �حل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن 

ويل عهد �أبوظبي �خلريجني.

جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي ت�شارك يف معر�ص اأبوظبي الدويل للكتابالعمليات املركزية ب�شرطة راأ�ص اخليمة توؤكد امل�شوؤولية املجتمعية
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اأخبـار الإمـارات

حاكم الفجرية ي�شدر قانونا باإن�شاء اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة

تتويج137 فائزا يف الدورة الـ 19 جلائزة الداء التعليمي املتميز

حمدان بن را�شد يطلق جائزة “الإي�شي�شكو”  لتطوير املن�شاآت الرتبوية

•• الفجرية -وام:

حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أ���ش��در 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
رقم  �لقانون  �لفجرية  حاكم  �لأعلى 
باإن�شاء  �ل��ق��ا���ش��ي  ل�شنة2017   2
مالياً  م�����ش��ت��ق��ل��ة  ع��ل��م��ي��ة  �أك���ادمي���ي���ة 
�لفجرية  “ �أكادميية  ت�شمى  و�إد�ري���اً 
برعاية  “ ت��ع��ن��ى  �جل��م��ي��ل��ة  ل��ل��ف��ن��ون 
�خلدمات  وبتقدمي  �ملوهوبني  �لهو�ة 
وتاأهيلهم  ل��ه��م  �مل��م��ي��زة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�إىل  وتعود ملكيتها  وعملياً،  �أكادميياً 
يكون  �أن  ع��ل��ى   ، �ل��ف��ج��رية  ح��ك��وم��ة 
�لفجرية  مدينة  يف  �لرئي�شي  مقرها 
فروع  �إن�شاء  ويجوز  �لفجرية  باإمارة 
�أمناء  لها خارجها بقر�ر من جمل�س 
�لأك����ادمي����ي����ة. ت���ه���دف �لأك���ادمي���ي���ة، 
�لإ�شهام  �إىل   2 رق���م  �ل��ق��ان��ون  وف���ق 
و�لتنمية  �لتعليم  بفاعلية يف م�شرية 
وتكامل  �لعايل  و�لتعليم  و�لتطوير 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف �إمارة �لفجرية 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ودول����ة 

مبايلي:  ب���الأخ�������س  �ل��ك��ل��ي��ة  وت��ع��ن��ى 
و�لتدريب  �لتعليم  ب��ر�م��ج  -ت��ق��دمي 
و�لد�ر�شني  �ل��ه��و�ة  م��و�ه��ب  لتنمية 
�ملميزة  �لتعليمية  �خلدمات  وتقدمي 
وعملياً  �أك���ادمي���ي���اً  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ل��ه��م 
تنمية   - ل���ه���م.  م��ن��ا���ش��ب��ة  �أوق�������ات  يف 
و�إع����د�د  بالثقافة  و�ل��ع��ن��اي��ة  �مل��ع��رف��ة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني و�ل���ف���ن���ي���ني يف ف����روع 
مع  �لأكادميية  تقدمها  �لتي  �لفنون 
م���ر�ع���اة �ل��ق��ي��م �حل��م��ي��دة و�ل���ع���اد�ت 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �ل�����ش��ائ��دة يف �مل��ج��ت��م��ع. - 
�ملتو�زن  �ل��ن��م��و  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل�����ش��ع��ي 
ومعارفهم  �ل��د�ر���ش��ني  �شخ�شيات  يف 
وت��ن��م��ي��ة ق��در�ت��ه��م وم��و�ه��ب��ه��م ومبا 
�لب�شرية  �ل���ك���ف���اء�ت  �إع������د�د  ي��ح��ق��ق 
�ملختلفة  �مل��ع��رف��ة  ح��ق��ول  �مل���درب���ة يف 

لتلبية متطلبات �لتنمية.
وتنظيم  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ل��ن��دو�ت  -عقد 
�مل�شتمر  و�لتعليم  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج 
�إىل تنمية �ملو�رد �لب�شرية  مبا يوؤدي 

وتطويرها.
- �ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وث���ي���ق �ل����رو�ب����ط 

�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مع 
ومعاهد  و�لأك���ادمي���ي���ات  �جل��ام��ع��ات 
و�لهيئات  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وم���ر�ك���ز 
و�لتي  �لأخ���رى  �لعلمية  و�ملوؤ�ش�شات 

قد ت�شاعدها على حتقيق �أهد�فها.
- مت��ث��ي��ل �إم��������ارة �ل���ف���ج���رية ودول�����ة 
�لإمار�ت يف �ملحافل �لدولية يف جمال 
�لفنون �جلميلة وذلك بالتن�شيق مع 
�جل���ه���ات �لحت���ادي���ة �مل��ع��ن��ي��ة. وحدد 
�ل���ق���ان���ون �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات و�ل���رب�م���ج 
�لعتماد  على  �حلا�شلة  و�ل�شهاد�ت 
ب��الأك��ادمي��ي��ة يف �ملجالت  �لأك��ادمي��ي 

�لآتية: 
�لبيانو  ف����ن  م���ث���ل   : �مل���و����ش���ي���ق���ى   -
و�لكمان و �جليتار ، و�لآلت �ل�شرقية 
�لنظرية  �لعلوم  در����ش��ة  ذل��ك  مب��ا يف 
�ملو�شيقية،  و�لآلت   ، ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى 
�لأكادميية  �أن��ظ��م��ة  ت��ط��ب��ق  �أن  ع��ل��ى 
للمو�شيقى  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �مل��ل��ك��ي��ة 
�ملعتمدة فيها وبالتن�شيق معها ب�شاأن 
�لعلمية و�لمتحانات ومنح  �لرب�مج 

�ل�شهاد�ت. 

- �خلط �لعربي .- �لر�شم .- �لباليه 
�إىل  �لأك����ادمي����ي����ة  ت�����ش��ع��ى  �أن  ع���ل���ى 
�ل��ت��و���ش��ع يف ت��خ�����ش�����ش��ات �أخ�����رى مبا 
وي�شهم  �لتنموية،  �لحتياجات  يلبي 
بالثقافة  و�لعناية  �ملعرفة  تنمية  يف 
و�لتطوير  �جل��ام��ع��ي��ة  و�ل���در�����ش���ات 
�لعربية  �ل��ل��غ��ت��ان  وت���ك���ون  �ل��ع��ل��م��ي، 
ح�شب  �لتدري�س  لغتي  و�لجنليزية 

طبيعة �لدر��شة.
�لأكادميية  �����ش����وؤون  �إد�رة  وي���ت���وىل 
وتعيينه  ت�شكيله  يتم  �أم��ن��اء  جمل�س 
وللمجل�س  �ل��ع��ه��د،  ويل  م���ن  ب���ق���ر�ر 
تنفيذية  جل��ان  �أي  بت�شكيل  يقوم  �أن 
ك��م��ا يكون  �ل��غ��ر���س  ل��ه��ذ�  د�ئ���م���ة  �أو 
لالأكادميية مدير عام يعني مبوجب 

قر�ر من ويل �لعهد.
ومتتلك �لأكادميية ميز�نية م�شتقلة 
يعدها �ملدير وي�شادق عليها �لرئي�س 
�مل��ج��ل�����س لتكون  ب��ع��د ع��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى 
�أمو�لها  �لكلية  نهائية ونافذة وتدير 
وتتكون  ل��ل��و�ئ��ح��ه��ا.  وف��ق��ا  ب��ن��ف�����ش��ه��ا 
�ل�شنوية  �إي��ر�د�ت��ه��ا م��ن �لع��ت��م��اد�ت 

يف  �مل��ح��ق��ق  و�ل���وف���ر  ل��ه��ا،  �ملخ�ش�شة 
�ل�شابقة،  �ل�����ش��ن��و�ت  م��ن  ميز�نيتها 
تقررها،  �ل��ت��ي  �جل��ام��ع��ي��ة  و�ل��ر���ش��وم 
و�ملنقولة،  �ل��ث��اب��ت��ة  �أم���و�ل���ه���ا  وري�����ع 
�لتي  �لأخ��رى  �لإي���ر�د�ت  �إىل  �إ�شافة 

يقرر �ملجل�س قبولها و�لهبات.
ويعد جمل�س �أمناء �للو�ئح �لتنظيمية 
�لقانون  ل��ه��ذ�  �لتنفيذية  �ل��ل��و�ئ��ح  و 
وتعدل  وت�����ش��در  عليها  ت��ع��دي��ل  و�أي 

مبوجب قر�ر�ت من ويل �لعهد.
حتدد تلك �للو�ئح ، بح�شب �لقانون، 
�أع�شاء  بتعيني  �ملتعلقة  �مل�شائل  كافة 
هيئة �لتدري�س و�شالحياتهم وكذلك 
�ملالية  ب��ال�����ش��وؤون  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل�����ش��ائ��ل 
و�لإد�ري��ة و�شوؤون �لعاملني من غري 
تنظم  كما  �ل��ت��دري�����س،  هيئة  �أع�����ش��اء 
�ملو�شوعية  �لإح���ك���ام  ك��اف��ة  �ل��ل��و�ئ��ح 
�مل�شائل  ب�شاأن  �لأخ���رى  و�لإج��ر�ئ��ي��ة 
�لأخرى  و�لو�جبات  و�حلقوق  �ملالية 
�لهيئات  �أو  �ملجل�س  باأع�شاء  �ملتعلقة 
�لإد�رية و�لأكادميية �لأخرى وكذلك 
�لهيئات  �ج���ت���م���اع���ات  ع���ق���د  ك��ي��ف��ي��ة 

و�للجان وغريها و�لن�شاب �لقانوين 
وكيفية �إ�شد�ر �لقر�ر�ت وتنفيذها.

ومب��وج��ب �ل��ق��ان��ون �جل��دي��د يخت�س 
ب�شالحية  يفو�شه  م��ن  �أو  �لرئي�س 
على �شحتها  و�لتوقيع  �لعقود  �إب��ر�م 
ونفاذها نيابة عن �لأكادميية وكذلك 
�لوثائق  ل���ك���اف���ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �حل������ال 
باأعمال  �ملتعلقة  و�ل�شند�ت  �لقانونية 
�ملجل�س،  ي��ق��ره��ا  �ل���ت���ي  �لأك���ادمي���ي���ة 
�شالحية  �ملجل�س  �شر  لأم��ني  ويكون 
ت��وث��ي��ق وخ��ت��م ه���ذه �ل�����ش��ن��د�ت نيابة 
لهذه  يكون  �أن  على  �لأكادميية.  عن 
و�شنة  �أ�شمها  يحمل  خ��امت  �لأخ����رية 
�لأكادميية  �أمناء  وملجل�س  تاأ�شي�شها 
���ش��ك��ل �خل����امت وما  ت��ع��دي��ل  ي��ق��رر  �أن 

يحمله من عبار�ت من �آن لآخر.
مب��وج��ب �ل��رت�خ��ي�����س �ل�����ش��ادرة لها 
�لكلية  ت��ق��وم  ل��ه��ا،  �شت�شدر  �ل��ت��ي  �أو 
�لعلمية  و�ل��درج��ات  �ل�شهاد�ت  مبنح 
�لكلية مثل  ل��و�ئ��ح  وت��ن��ظ��م  و�مل��ه��ن��ي��ة 
تقوم  كما  و�لدرجات،  �ل�شهاد�ت  هذه 
و�لت�شرفات  �لأن�شطة  بكافة  �لكلية 

�مل���������ش����روع����ة �مل���ح���ق���ق���ة لأغ���ر�����ش���ه���ا 
و�شيا�شتها يف حدود �لقانون و�للو�ئح 

�ل�شارية.
ل�شنة2017   2 رقم  �لقانون  ويحل 

 2013 ل�شنة   2 رقم  �لقانون  حمل 
�لفجرية  ك��ل��ي��ة  ب���اإن�������ش���اء  �ل���ق���ا����ش���ي 
للفنون و�ملو�شيقى يف �إمارة �لفجرية، 

ويعمل به من تاريخ �شدوره.

•• دبي- الفجر

�أع���ل���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
دبي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د 
ل�  حمد�ن  جائزة  عن  �ملالية،  وزي��ر 
“�لإي�شي�شكو” �لتطوعية، لتطوير 
�لعامل  دول  �ل��رتب��وي��ة يف  �مل��ن�����ش��اآت 
�لإ���ش��الم��ي، �إذ مت ر���ش��د  م��ا يقرب 
�أمريكي  دولر  �أل�����ف   300 م���ن 
مو�شحاً  و�أه����د�ف����ه����ا،  مل�����ش��ار�ت��ه��ا 
����ش���ر�ك���ة جديدة  ت��اأ���ش��ي�����س  ���ش��م��وه 
للرتبية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ملنظمة  م��ع 
“�إ�شي�شيكو”،  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم 
و�لتي �شت�شهم يف �لرتقاء بالتعليم 
يف �أك���ر م��ن 53 دول���ة ع�����ش��وة يف 

�ملنظمة
�لعميق  �عتز�زه  �شموه عن  و�أع��رب 
ر��شد  ب��ن  ح��م��د�ن  ج��ائ��زة  ب�شر�كة 
�ملتميز  �لتعليمي  ل��الأد�ء  �آل مكتوم 
و�لإقليمية  �لدولية  �ملنظمات  مع 
�ملتحدة  �لأمم  مب��ن��ظ��م��ة  �مل��ت��م��ث��ل��ة 
ل���ل���رتب���ي���ة و�ل�����ع�����ل�����وم و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لعربية  و�مل��ن��ظ��م��ة   ، )�ل��ي��ون�����ش��ك��و( 
للرتبية و�لعلوم و�لثقافة، ومكتب 

�لرتبية �لعربي لدول �خلليج. 
جاء ذلك خالل حفل تكرمي �شموه 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن يف م��ن��اف�����ش��ات �ل�����دورة 
�ل��� 19 جل��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن ر��شد 
�مل��ت��م��ي��ز، �لتي  ل������الأد�ء �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
 3 بينهم  �ً، من  فائز   137 �شمت 
و2 من  �لإعاقة،  ذوي  فائزين من 
للتعليم  �ل��د�ع��م��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ئ��ة 
وهما �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع 
“مركز  م���ب���ادرة  ع���ن  �لت�������ش���الت 
و�لقيادة  �لذكية”،  �إبد�ع �حلكومة 
�لعامة ل�شرطة عجمان عن مبادرة 
 3 فازت  كما  �مل�شتقبل”،  “�شرطة 
�ملبادر  �ل��رتب��وي  بجائزة  م��ب��ادر�ت 
�لتي �أطلقتها �جلائزة للعام �جلاري، 
��شتجابة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، باإعالن 

عام 2017 عاماً للخري.  و�أو�شح 
�أد�ء  يف  مت�شي  �جل��ائ��زة  �أن  �شموه 
خربة  بف�شل  �لتعليمية،  ر�شالتها 
يف  �ملخل�شني،  وج��ه��ود  �ملخت�شني 
�لتعليمية  �ل��ن��ه�����ش��ة  م�����ش��رية  ظ��ل 
�مل�شتد�مة، و�لتي يرعاها ، �شاحب 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و 
ز�يد  ب��ن  خليفة 
رئي�س  نهيان  �آل 
حفظه  �ل����دول����ة 
و�شاحب  �هلل، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و 
حم�����������م�����������د ب������ن 
مكتوم  �آل  ر����ش��د 
ن������ائ������ب رئ���ي�������س 
رئي�س  �ل����دول����ة 
�ل����وزر�ء  جمل�س 
ح����������اك����������م دب��������ي 

�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
حكام  و�إخو�نهما  �مل�شلحة،  للقو�ت 

�لمار�ت. 
وب�شر�كتها  �جل����ائ����زة  �أن  وذك������ر 
�لرتبية  وز�رة  م��ع  �ل�شرت�تيجية 
�لإقليمية  و�مل��ن��ظ��م��ات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ل���دول���ي���ة، ت���ط���ورت م���ن م���ب���ادرٍة 
ل������الأد�ء  ب����رن����ام����ٍج  �إىل  ت���ك���رمي���ي���ة 
�لتعليم  ي��رف��د  �مل��ت��م��ي��ز،  �لتعليمي 
ب��ن��م��اذج نوعية م��ن �مل�����ش��روع��ات يف 
ورعاية  �لتعليمي  �ل��ت��م��ي��ز  جم���ال 
�مل��وه��وب��ني ودع���م �لب��ت��ك��ار، و�لتي 
ت�شهم جميعها يف حت�شني �خلدمة 
�لتعليمية، وتري معارف ومهار�ت 
�ل���ط���ل���ب���ة ب������اأمن������اط ح���دي���ث���ة من 
�لو�قع ركائز تعليم  �لتعلم، هي يف 
�لفائزين،  �شموه  وهنيء  �مل�شتقبل 
و�ل�شد�د،  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  م��ت��م��ن��ي��اً 
�لأمم  منظمة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  وق����دم 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة 
�لعربي  �لرتبية  ومكتب  �ليون�شكو 
للرتبية  �لإ����ش���الم���ي���ة  �مل��ن��ظ��م��ة  و 

و  “�إي�شي�شكو”  و�لثقافة  و�لعلوم 
و�جلهات  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 

�مل�شاندة و�ملوؤ�ش�شات �لعالمية. 
ومن جهته �أ�شاد �لدكتور عبد�لعزيز 
�ل��ت��وي��ج��ري م��دي��ر عام  ب��ن عثمان 
للرتبية  �لإ�����ش����الم����ي����ة  �مل���ن���ظ���م���ة 
و�لعلوم و�لثقافة 
بدور  �إي�����ش��ي�����ش��ك��و 
دعم  �جل���ائ���زة يف 
�لرتبية  ق����ط����اع 
على  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
�لنحو �لذي يكفل 
�إع�����������د�د �أج����ي����ال 
م���وؤه���ل���ة وق������ادرة 
ع������ل������ى حت����ّم���������ل 
م�������ش���وؤول���ي���ات���ه���ا 
�ل��������ع��������ل��������م��������ي��������ة 

و�لعملية. 
هذه  :�إّن  �ل���ت���وي���ج���ري  و�أ������ش�����اف 
هذ�  يف  و�لر�ئ�دة  �لكربى  �جلائزة 
�لتخ�ش�س، ت�شعى �إىل حتقيق هذه 
�لأهد�ف �ل�شامية، وهو �لأمر �لذي 
للتعاون  ج�شر  �إق��ام��ة  على  ي�شجع 
و�لإي�شي�شكو يف  �جل��ائ��زة  ه��ذه  بني 
�إن�شاء  خالل  من  �لرتبوي،  �ملجال 
�جلانبني،  ب���ني  م�����ش��رتك��ة  ج���ائ���زة 
فيها  تعمل  �لتي  للد�ئرة  تو�شيعاً 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  جائزة حمد�ن 
ودعماً  �مل��ت��م��ي��ز،  �لتعليمي  ل����الأد�ء 
�لإي�شي�شكو  تبذلها  �لتي  للجهود 
�ل��ق��ط��اع �حل���ي���وي. ونحن  يف ه���ذ� 
تعاىل،  �هلل  مب�����ش��ي��ئ��ة  ع�����ازم�����ون، 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه���ذ� �ل��ه��دف �لنبيل 
�لتفكري  م��ن مرحلة  ب��ه  و�خل���روج 
�لتنفيذ  م��رح��ل��ة  �إىل  و�لق�������رت�ح 
�أن ن�شهم معاً يف  �أجل  و�لعمل، من 

حتقيق �أهد�فنا �مل�شرتكة . 
 96 �ل��دورة �حلالية فوز  و �شهدت 
يف فئة �لطالب �ملتميز، و6 يف فئة 
�ملدر�شة و�لإد�رة �ملدر�شية �ملتميزة، 
�ملتميز،  �ملعلم  فئة  يف  ف��ائ��ز�ً  و15 
وف���ائ���ز�ً و�ح���د يف ف��ئ��ة �مل��ع��ل��م فائق 

�لتميز على �مل�شتوى �خلليجي و5 
يف فئة �لرتبوي �ملتميز و2 يف فئة 
فئة  يف  و2  مطبق،  م�شروع  �أف�شل 
و�حد�  وفائز�  علمي،  �بتكار  �أف�شل 
يف ف��ئ��ة �أف�����ش��ل ب��ح��ث ت��رب��وي على 
م�شتوى �لوطن �لعربي و4 يف فئة 

�لأ�شرة �ملتميزة. 
مبهرة  فنية  ف��ق��ر�ت  �حلفل  تخلل 
ت��ق��ن��ي��ات ف��ن��ي��ة حديثة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
و����ش��ت��ع��ر����س �أه���م �مل��وؤ���ش��ر�ت �لتي 
�شعيد  ع��ل��ى   19 �ل����دورة  حققتها 
م�شروعات �جلائزة يف جمال �لتميز 

ورعاية �ملوهوبني و�لبتكار.
ويف لقائهم، �أكد عدد من �لفائزين 
ب��ج��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن ر����ش��د لالأد�ء 
�لفجر”،  ل�”  �مل��ت��م��ي��ز،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
��شرت�تيجية  �أ���ش�����ش��ت  �جل��ائ��زة  �أن 
�لعباقرة  �أج��ي��ال  ل��ب��ن��اء  ممنهجة، 
حملياً  و�ل���ع���ل���م���اء،  و�مل���ب���ت���ك���ري���ن 
ب��ن��اء قاعدة  وع��رب��ي��ا، وجن��ح��ت يف 
و�ملبدعني،  �مل��و�ه��ب  م��ن  عري�شة 
كافة،  بفئة  �لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  يف 
تطوير  يف  �أ����ش���ه���م  �ل������ذي  �لم������ر 
وجودة  و�لتعليم  �لرتبية  مفاهيم 
�ملتغري�ت  ي��و�ك��ب  �مل��خ��رج��ات، مب��ا 

�حلديثة يف هذ� �لقطاع �حليوي.
�شلطان  �ل�شابع  �ل�شف  طالب  �أك��د 
�لفائز  �ل��ظ��اه��ري،  �أح��م��د  حم��م��د 
بجائزة �لطالب �ملتميز يف �ملناف�شات 
�ملحلية، �أن ور�ء متيزه وفوزه جهود 
لحمدود  دع��م  ذ�ت  ر�شيدة،  ق��ي��ادة 
�ملو�هب  �لتعليم، و�حت�شان  مل�شرية 
تنمية  على  وحر�شها  و�ملتميزين، 

مهار�تهم و�شق هو�ياتهم.
و�أ���ش��اف �أن �جل��ائ��زة حم��رك يقود 
و�لبتكار،  و�لإب�����د�ع  �ل��ت��ف��وق،  �إىل 
عنا�شر  �إلهام جلميع  وبات م�شدر 
�لعملية �لتعليمية، لت�شم �لطالب 
�لأم�������ر،  وويل  و�مل�����دي�����ر  و�مل����ع����ل����م 
بن  ح��م��د�ن  �ل�����ش��ي��خ  ل�شمو  ف�شكر 
�مل�شتمر   ل��دع��م��ه  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
ل���ل���ت���م���ي���ز ، وح����ر�����ش����ه ع���ل���ى دع���م 

�لبد�ع  على  وت�شجيعهم   �لطلبة 
جانبه  م��ن  �مل��در���ش��ي��ة.  حياتهم  يف 
�أحمد  عمر  �ملتميز   �ل��ط��ال��ب  �أك���د 
�حلمادي، �أن جائزة حمد�ن فتحت 
له �أبو�ب �لتفوق، حيث تعلم �أهمية 
يف  و�مل�شاركة  �لتميز  يف  �ل�شتثمار 
�ملو�هب  تنمي  جمتمعية،  �أع��م��ال 
وت�����ش��ق��ل �ل����ه����و�ي����ات، ف�����ش��ال عن 
تر�شيخ �لثقة بالنف�س، مو�شحا �أن 
��شهمت يف  �لتي  �ل�شباب  �أب��رز  من 
فوزه باجلائزة هذ� �لعام، تتبلور يف 
وتعاىل،  �شبحانه  �هلل  على  �لتوكل 

وت�شيج �ل�شرة وحتفيز مدر�شتي.
باأ�شمى  �أت��ق��دم  �أن  ي�شعدين  وق��ال: 
�شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  �آي����ات 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم، 
�مل�شتمر  دعمه  على  �جلائزة،  ر�عي 
�لتفوق  يف  و�لر�غبني  للمتميزين 
و�لإب�������د�ع. و�أ����ش���ادت �ل��ط��ال��ب��ة نور 
�ل��ف��ائ��زة بجائزة  �ل��ت��م��ي��م��ي،  ك��ف��اح 
بجهود  �ملتميز،  �جلامعي  �لطالب 
�جل���ائ���زة يف ب��ن��اء �أج���ي���ال �لب����د�ع 
م�شريتها  �أن  ل���ش��ي��م��ا  و�لب���ت���ك���ار، 
باإجناز�ت مناذج م�شيئة يف  عامرة 

�مليد�ن �لرتبوي بفئاته كافة.
يف  �ل��در����ش��ي  تفوقها  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لعو�مل  �أب����رز  �ل�����ش��ي��دل��ة،  جم���ال 
�لتميز و�لفوز  �لتي ت�شاعدها على 
باجلائزة، ف�شال عن تنظيم وقتها 
وجو�نب  �ل��در����ش��ة  ب��ني  للتن�شيق 
�حل����ي����اة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، م��و���ش��ح��ة �أن 
�لطموح و�لتطلع �ىل �مل�شتقبل كان 
مبثابة طاقة متجددة، تدفعها �إىل 
�لتي  �لب��د�ع��ات  �ملزيد من  حتقيق 

تخدم �ملجتمع و�أفر�ده.
���ش��ل��ط��ان��ة حممود  �مل��ع��ل��م��ة  وت�����رى 
بجائزة  �ل��ف��ائ��زة  ب��اجم��ب��ور،  ح�شن 
�ل���دورة،  تلك  خ��الل  �ملتميز  �ملعلم 
�آل  ر�����ش���د  ب���ن  �أن ج���ائ���زة ح���م���د�ن 
�ملتميز،  �لتعليمي  ل����الأد�ء  م��ك��ت��وم 
ف���اع���ل يف غر�س  ب�����ش��ك��ل  �أ���ش��ه��م��ت 
�مليد�ن  يف  �ل��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 

�لرتبوي، وحر�شت على  �لتعليمي 
للمبدعني  جديدة   مفاهيم  و�شع 
ف�شال  وحمليا،  عربيا  و�ملتميزين، 
خا�شة  منهجية  ر���ش��م��ت  �ن��ه��ا  ع��ن 
و�لتفوق  �ل��ت��م��ي��ز  م�����ش��رية  دع���م  يف 
�لهتمام  خ�����الل  م����ن  �ل�����رتب�����وي، 

�ملتميزين  ب��ف��ئ��ة 
ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����م 
ث����������روة وط���ن���ي���ة 
م���������ش����ت����ق����ب����ل����ي����ة 
�لعتماد  مي��ك��ن 
�شمان  يف  عليها 
و��شتقر�ر  �أم����ن 
وم�����������ش�����ت�����ق�����ب�����ل 

�لبالد.
و�كدت �أن �لعظاء 
ل ين�شب، لذلك 
خالل  ح���ر����ش���ت 

م�����ش��ريت��ي �ل��رتب��وي��ة ع��ل��ى تطوير 
�لتدريب  ع���ل���ى  ورك��������زت  �د�ئ���������ي، 
تطوير  يف  م����ت����ج����ددة  ك���و����ش���ي���ل���ة 
��شهم  �لذي  �لمر  �ملهني،  �مل�شتوى 
يف جن��اح��ي لك����ون م���درب���ة �شمن 
�إذ  �لتخ�ش�شي،  �ل��ت��دري��ب  برنامج 
نوعية يف جمال  مهار�ت  لدي  بات 
خاللها  م��ن  ��شتطيع  �ل��ت��دري�����س، 
تدريب وتاأهيل زمالئي يف خمتلف 
وب�شيطة  ���ش��ه��ل��ة  ب��ط��رق  �مل����د�ر�����س 
تو�كب �ملتغري�ت �حلديثة يف قطاع 

�لتعليم.
جائزة  وقعت  �حلفل  هام�س  وعلى 
�آل مكتوم لالأد�ء  حمد�ن بن ر��شد 
تفاهم  م��ذك��رة  �مل��ت��م��ي��ز  �لتعليمي 
للرتبية  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ملنظمة  م��ع 
“�إ�شي�شيكو”،  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم 
حمد�ن  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم،. وع����دد من 
و�لقياد�ت  �ل��ه��ام��ة،  �ل�شخ�شيات 

�لرتبوية.
�لدكتور  �لت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع  وق���ام 
�لتويجري  عثمان  بن  عبد�لعزيز 
�لإ�شالمية  للمنظمة  �لعام  �ملدير 

ل���ل���رتب���ي���ة و�ل�����ع�����ل�����وم و�ل���ث���ق���اف���ة 
جمال  و�ل���دك���ت���ور  “�إي�شي�شكو” 
حممد �ملهريي نائب رئي�س جمل�س 

�لأمناء و�لأمني �لعام للجائزة . 
�ملربمة  �لتعاون  �تفاقية  وتق�شي 
ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����س ج��ائ��زة حت��م��ل ��شم 
حمد�ن  “جائزة 
ب��������������ن ر������������ش����������د 
م�����ك�����ت�����وم-  �آل 
�لإي���������ش����ي���������ش����ك����و 
ل�������ل�������ت�������ط�������وع يف 
�ملن�شاآت  ت��ط��وي��ر 
�ل�������رتب�������وي�������ة يف 
�ل������ع������امل  دول 
 ، ” مي �شال لإ �
و�لتي تهدف �إىل 
وتكرمي  حت��ف��ي��ز 
على  �ل���ق���ائ���م���ني 
�مل�����ب�����ادر�ت �ل��ت��ط��وع��ي��ة و�لأع����م����ال 
�لتعليم،  جم�������ال  يف  �خل�����ريي�����ة 
تطوير  �أج���������ل  م������ن  وحت��������دي��������د�ً 
�لعامل  دول  �ل��رتب��وي��ة يف  �مل��ن�����ش��اآت 

�لإ�شالمي.
�ل���دك���ت���ور جمال  ق����ال  وت��ف�����ش��ي��ال 
للجائزة،  �ل��ع��ام  �لم���ني   ، �مل��ه��ريي 
منظمة  م�������ع  �لت�����ف�����اق�����ي�����ة  �أن 
�لإي�����ش��ي�����ش��ك��و ت��اأت��ي ل��ت��وؤك��د حر�س 
�لت�شامن  على  �مل�شرتك  �لطرفني 
�لفر�س  ك���ل  ت��وف��ري  و�ل���ت���ع���اون يف 
�لتعليم  ت��ط��وي��ر  خل��دم��ة  �مل��ت��اح��ة 
ودع����م����ه ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل���وط���ن 
�أن  م�شيفاً  و�لإ���ش��الم��ي،  �ل��ع��رب��ي 
�شنتني  ك��ل  �شُتمَنح  �جل��ائ��زة  ه���ذه 
�أق�����ش��ى، من  بحد  ف��ائ��زي��ن  لثالثة 
�لتطوعية  �لهيئات  �أو  �ل�شخ�شيات 
و�ملتربعني،  �خل��ريي��ة  و�ملوؤ�ش�شات 
خ����دم����ات خريية  ي���ق���دم���ون  مم����ن 
�ملن�شاآت  وت��ط��وي��ر  دع���م  جم���ال  يف 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  �ل��رتب��وي��ة 
فائز  ك��ل  �أن  م�شيفاً  �لإ���ش��الم��ي، 
ومكافاأة  �لفوز  درع  على  �شيح�شل 
�أل���ف )100،000(  م��ائ��ة  ق��دره��ا 

يف  توظيفها  ي��ت��م  �أم��ري��ك��ي،  دولر 
�ل��ع��م��ل �خل����ريي، وخا�شة  ت��ط��وي��ر 

دعم �ملن�شاآت �لرتبوية. 
�لطرفني  ك���ال  �أن  �مل���ه���ريي  و�أك�����د 
يوؤمن ب�شرورة دعم �ملمار�شات �لتي 
تهدف �إىل تطوير �لنظم �لرتبوية 
ثقافة  ون�شر  خمرجاته  وحت�شني 
تطوير  ب��ه��دف  �لتعليمي  �ل��ت��م��ي��ز 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف كل 
�ملحور  كونه  �لعربي  �ل��وط��ن  رب��وع 
�ل��ت��ن��م��ي��ة وبناء  ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�شتقبل.  من جانبه �أ�شاد �لدكتور 
عبد�لعزيز �لتويجري بجهود �شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
ودعمه �لالحمدود للتعليم بهدف 
�لرتقاء باملنظومة �لتعليمية د�خل 
�لإمار�ت وخارجها باعتبارها �لقوة 
�ملحركة للتطوير و�لتقدم للنهو�س 
ب���الأم���ة �ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ش��الم��ي��ة يف 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  �شبيل 
و�ل�شتقر�ر  �ل�����ش��الم  �إىل  و���ش��ول 

و�لرخاء و�لزدهار. 
�لرتبية  يف  �ل�شتثمار  �أن  و�أ���ش��اف 
�ملناهج  لأح�����دث  وف���ق���اً  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لعلمية �ملعتمدة يف �لدول �ملتقدمة، 
�مل�شتقبل  ب���ن���اء  يف  ����ش��ت��ث��م��اٌر  ه���و 
ل��ل��ت��ف��ّوق يف  ت��وف��ري �حل���و�ف���ز  و�إن 
ي�شهم  �لأد�ء،  يف  وللتمّي�ز  �لتعليم 
يف تن�شئة �لأجيال على �لتناف�س يف 
�ملو�هب  حفز  وعلى  �مل�شمار،  ه�ذ� 
�مللك�ات  وتنمية  و�ملنتجة،  �ملبدعة 
�ل����ق����ادرة ع��ل��ى �ل���ع���ط���اء، م���ن �أجل 
حقول  يف  �أ���ش��ك��ال��ه  ب�شتى  �لإب�����د�ع 
بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  و�مل��ع��رف��ة،  �لعلم 
حا�شره  يف  �ملجتمع  على  و�لفائدة 
تنا�شب  �إىل  م�شري�ً  م�شتقبله،  ويف 
�ل�����ش��دد مع  ه���ذ�  �ملنظمة يف  روؤي����ة 
�أه���د�ف �جل��ائ��زة يف دع��م وم�شاندة 
بنيته،  و�إث��������ر�ء  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر 
حيث �أن �جلائزة تخت�س باملبادر�ت 
�لرتقاء  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �لنوعية 

بالأد�ء �لتعليمي.

م�شاهمات رجال الأعمال واملوؤ�ش�شات الوطنية توا�شل تدفقها على �شندوق الوطن 
•• اأبوظبي-وام:

“�شندوق  على  تدفقها  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لأع��م��ال  رج��ال  م�شاهمات  تو��شل 
�ملجتمع  فئات  وتالحم  وحدة  جت�شد  �لتي  �ملجتمعية  �ملبادرة  �لوطن” 
يف �لعمل على حتقيق تطلعات �لقيادة �لر�شيدة بتمكني �ملو�هب �لوطنية 
يف جمال �لأبحاث �لتطبيقية لدعم بناء �إقت�شاد معريف م�شتد�م .. وذلك 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلقها �شاحب  “عام �خلري” �لتي  بالتز�من مع مبادرة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل« . 
بقيمة  �مل�شاهمات  من  جديدة  دفعة  تلقيه  عن  �م�س  �ل�شندوق  و�أع��ل��ن 
ت�شل �إىل حو�يل 21 مليون درهم قدمها جمموعة من رجال �لأعمال 
وعدد من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية حيث توزعت على م�شاهمات فردية بقيمة 
�شعادة خليفة  �لإمار�تي  �لأعمال  ماليني درهم قدمها كل من رجل   8

بن �أحمد �شيف بن جرب �ل�شويدي بو�قع مليون درهم وم�شاهمة �أخرى 
�لإم��ار�ت��ي �شعادة علي عبيد  �لأع��م��ال  بقيمة مليون دره��م قدمها رج��ل 
بالر�شيد �لكتبي رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة بالر�شيد وم�شاهمة �أخرى 

بقيمة 6 ماليني درهم قدمها عبد�لرحمن �شعيد غامن �لعلي.
موؤ�ش�شات  م��ن  دره���م  م��الي��ني   8 بقيمة  م�شاهمتني  �ل�شندوق  وتلقى 
مالية  م�شاهمة  �لأول  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ق��دم  �ملقابل  ويف  �أخ����رى..  وطنية 
“و�جبنا  �ل�شويدي  �شعادة خليفة جرب  وق��ال   . دره��م  5 ماليني  قدرها 
�شاأنها  �لتي من  �لوطنية  �ملبادر�ت  �مل�شاهمة جميع  �لوطني يحتم علينا 
�مل�شاهمة يف �حلفاظ على تقدم �لدولة ومتيز و�إب��ر�ز �لوجه �حل�شاري 

�مل�شرق لها« .
خطط  وف��ق  يعمل  �لوطن” �ل��ذي  “�شندوق  بدعم  �شعادته  عن  معربا 
على  وحر�شها  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  لتج�شيد  و��شحة  �إ�شرت�تيجية 

كونه  �ملعرفية  قدر�ته  وتطوير  مهار�ته  وتنمية  �لن�شان  يف  �ل�شتثمار 
�أ�شا�س �لتنمية �مل�شتد�مة وبناء �قت�شاد معريف م�شتد�م و�شناعة م�شتقبل 

�أف�شل لالأجيال �حلالية و�لقادمة.
م��ا ميكن ملجتمع  �أ���ش��م��ى  ه��و  �ل��وط��ن  ���ش��ن��دوق  “دعم  �شعادته  و�أ���ش��اف 
�جلميل  رد  ع��ن  للتعبري  ب��ه  �لقيام  �خل��ا���س  �لقطاع  و�شركات  �لأع��م��ال 
للوطن و�لتاأكيد على �لإنتماء و�لولء له من خالل �مل�شاهمة يف منجز�ته 
لقيم  �إنعكا�س  هي  فيه  �مل�شاهمة  �أن  كما  �لوطنية.  ومكت�شباته  �لعاملية 

�لبذل و�لعطاء �لر��شخة يف جمتمعنا ونهج دولتنا 
�شندوق  بدعم  �مل�شاهمة  �أهمية  �لعلي  غ��امن  �شعيد  عبد�لرحمن  و�أك��د 
مع  متاما  تن�شجم  �لتي  وهي  �ل�شرت�تيجية  خططه  حتقيق  يف  �لوطن 

روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف �لو�شول �إىل �ملركز �لأول على كافة �ل�شعد .
و�أ�شاف �أن هذه �ملبادرة �ملجتمعية �شت�شهم من خالل مبادر�تها �ملبتكرة 

وم�شاريعها �ملتنوعة يف تنمية قدر�ت ومهار�ت �ملو�هب �لوطنية وتهيئة 
�لبيئة �ملنا�شبة لها لتكون �أكر �إبد�عا و�بتكار� يف �شناعة م�شتقبل �أف�شل 
وغد م�شرق« . وقال �إن دعم �شندوق �لوطن هو �أف�شل ما ميكن ملجتمع 
�لأعمال يف �لدولة �لقيام به للتاأكيد على م�شوؤولياته جتاه تنمية �ملجتمع 
من  ليعرب  مثالية  فر�شة  �مل��ب��ادرة  فهذه  �لدولة  يف  �لتقدم  عجلة  ودف��ع 

خاللها رجال �لأعمال عن �متنانهم للوطن .
�مل�شاهمني �جلدد  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �ل�شندوق  �إد�رة  وتقدم جمل�س 
فيه لفتا �إىل �أن هذه �مل�شاهمات هي �إنعكا�س لدور �لقطاع �خلا�س ورجال 
�أكر  �لتنمية و�لتقدم و�لبناء و�شناعة م�شتقبل  �لأعمال يف دفع عجلة 
�إزدهار� و�إ�شر�قا لالأجيال �لقادمة م�شري� �إىل �أن هذه �لنخبة من رجال 
�لأعمال هي مناذج تدعو للفخر و�لعتز�ز يف حب �لوطن و�لإخال�س يف 

�لبذل و�لعطاء من �أجل �حلفاظ على رفعته وتقدمه ومتيزه .

الفائزون: 
ا�صرتاتيجية 

جائزة حمدان 
ت�صهم يف بناء 
جيل العباقرة
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•• ال�شارقة-الفجر:

نّظمت جائزة �ل�شارقة للعمل �لتطوعي 
“�أفكار  ب��ع��ن��و�ن  ذه���ن���ي  ع�����ش��ف  ور����ش���ة 
تطوعية مبتكرة وخاّلقة لعام �خلري”، 
�لرب�مج  حل�شد  ت��ه��دف  م��ب��ادرة  �شمن 
�إبد�عية  �أف��ك��ار  ل�شتنباط  �لتطوعية 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شاعد  ج��دي��دة 
على  �لتطوعي  �لعمل  ورو�د  �ملخت�شة 
�إث������ر�ء �ل��ف��ر���س �ل��ت��ط��وع��ي��ة مب���ا يلبي 

�حتياجات �ملجتمع.
و�أثمرت �لور�شة �لتي �أقيمت يف حممية 
م��وؤخ��ر�ً، عن  �ل�شارقة  �إم���ارة  و����ش��ط يف 
�إبد�عية،  تطوعية  وف��ك��رة  مقرتح   41
ث��م��ان��ي��ة حم���اور رئي�شية  ت��رك��زت ح���ول 
ت��ت��م��ث��ل يف خ���دم���ة �ل����وط����ن، و�ل����دي����ن، 
و�لبيئة، و�لتكافل �لجتماعي، و�ل�شحة 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م، و�إغ����اث����ة �مل��ت�����ش��رري��ن من 
و�لدفاع عن حقوق  و�لكو�رث،  �لأزم��ات 

�لإن�شان.
حكومية  موؤ�ش�شات  �لور�شة  يف  و���ش��ارك 
وخ���ا����ش���ة وف������رق ت���ط���وع���ي���ة وت���الم���ذة 
�أمور،  مد�ر�س وطالب جامعات و�أولياء 
�مل�����ري رئي�س  ���ش��ع��ادة ع���ف���اف  ب��ح�����ش��ور 
للعمل  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�لتطوعي، و�شعادة جا�شم �حلمادي �أمني 
عام �جلائزة، و�شعادة �إميان ر��شد �شيف 
و�شعادة  �جل��ائ��زة،  �م��ن��اء  جمل�س  ع�شو 

�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ف��اط��م��ة 
للجائزة ع�شو جمل�س �لأمناء.

�أن تنفيذ  وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف �مل���ري، 
�إط����ار برنامج  ي��ن��درج يف  �ل��ور���ش��ة  ه���ذه 
متكامل ي�شعى من خالله جمل�س �أمناء 
�جلائزة �إىل �مل�شاهمة يف دعم وم�شاعدة 
و�ملجموعات  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�إطالق  على  فئاتها،  بكافة  �لتطوعية 
خالقة  تطوعية  �أف��ك��ار  لبتكار  �لعنان 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  وج���دي���دة،  وم��ب��ت��ك��رة 

جمالت  جميع  يف  و�ملتطوعني  �ملجتمع 
�لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين.

و�أك��������دت �مل������ري ح���ر����س �جل����ائ����زة على 
�خلري” من  “عام  يف  �لفاعل  �لإ���ش��ه��ام 
ريادية  �أفكار  �بتكار  على  �لعمل  �إخ��الل 
خمتلف  يف  م�شبوقة  وغ���ري  و�إب���د�ع���ي���ة 
يرتقي  مب��ا  �لتطوعي،  �لعمل  جم��الت 
وجودتها  �لتطوعية  �جلهود  مب�شتوى 
و�أث���ره���ا ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع، �ن�����ش��ج��ام��اً مع 
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات 

�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
حاكم  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�ل�شارقة، ر�عي �جلائزة، برت�شيخ  �إمارة 
يف  �لنبيلة  و�مل���ب���ادئ  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ق��ي��م 
نفو�س �أبناء �ل�شارقة، معربة عن �شكرها 
ل��ك��اف��ة �جل��ه��ات و�لأف������ر�د �ل��ذي��ن لّبو� 
دعوة �جلائزة للم�شاركة يف هذه �لور�شة 

�لقّيمة.
�حلمادي  جا�شم  �شعادة  ق��ال  جهته  من 
“�إن �ل��ه��دف من  �أم����ني ع���ام �جل���ائ���زة: 
ع���ق���د ور�����ش����ة �ل���ع�������ش���ف �ل���ذه���ن���ي كان 
�ملبتكرة  �لأفكار  باأكرب قدر من  �خلروج 
و�خلالقة �لتي تدعم عام �خلري، يف ظل 
�أبناء  من  كبرية  �شريحة  تغمر  حما�شة 
�ملجتمع  وخ��دم��ة  للتطوع  �ل��وط��ن  ه��ذ� 

و�لإن�شان«.
و�أ�شاف �شعادته “�أن �جلائزة ت�شعى لأن 
جمالت  كافة  �لتطوعي  �لعمل  يغطي 
�ملتطوعني  ج��ه��ود  وي�����ش��ت��ث��م��ر  �حل���ي���اة، 
�لإن�شان  �ملختلفة مبا يخدم  ومهار�تهم 
و�ملجتمع، بالإ�شافة �إىل تبادل �خلرب�ت 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  يف  �مل��ت��م��ر���ش��ني  ب���ني 
ورو�ده، بحيث تعم �لفائدة على �جلميع 
و�ملتطوعني  �ل��ت��ط��وع  م��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��و�ء 

�أنف�شهم«.
����ش���ع���ادة فاطمة  �أ������ش�����ارت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
للجائزة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
جائزة  �أن  �إىل  �لأم���ن���اء  جم��ل�����س  ع�����ش��و 

�ل�شارقة للعمل �لتطوعي تتطلع لإيجاد 
نوع من �لتو�زن يف �لإقبال على �لأعمال 
�أع����د�د  ُي���الح���ظ �أن  �ل��ت��ط��وع��ي��ة، ح��ي��ث 
�ملتطوعني كبري جد�ً يف جمال �لتكافل 
�ملثال،  �شبيل  على  و�ل��دي��ن  �لجتماعي 
فيما تقل �أعد�دهم يف �ملجالت �لأخرى، 
�شروطاً  و�شعت  �ل��ور���ش��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ة 
�شيتم  �لتي  لالأفكار  حم��ددة  وم��ع��اي��ري�ً 
مبتكرة  تكون  �أن  مقدمتها  ويف  تبّنيها، 
ي�شار  كي  و�حتياجاته،  �ملجتمع  وتخدم 
�ملخت�شة  للجهات  و�إي�شالها  دعمها  �إىل 

�ملنا�شبة.
�أفكار  �أرب���ع���ة  �ل���ور����ش���ة  ع���ن  ومت��ّخ�����س 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  جم����ال  يف  �إب���د�ع���ي���ة 
�ل�شحي، وخم�شة �أفكار يف جمال �لعمل 
�ل��ت��ط��وع��ي �ل��دي��ن��ي، وخ��م�����ش��ة �أف���ك���ار يف 
�لإن�شان،  ح���ق���وق  ع���ن  �ل����دف����اع  جم����ال 
�أفكار يف جمال خدمة �لوطن،  وخم�شة 
و�شبعة  �لبيئة،  جمال  يف  �أفكار  وخم�شة 
�لجتماعي،  �ل��ت��ك��اف��ل  جم���ال  يف  �أف��ك��ار 
وخم�شة �أفكار يف جمال �لتعليم، و�أخري�ً 
�ملنكوبني  �إغاثة  جمال  يف  �أفكار  خم�شة 

و�ملت�شررين جر�ء �لأزمات و�لكو�رث.
ويف ن��ه��اي��ة �ل��ور���ش��ة ج���رى ت��ك��رمي 33 
حفل  تنظيم  يف  �شاهمو�  ممن  متطوعاً 
�ل��ر�ب��ع��ة ع�شر لعام  �جل��ائ��زة يف دورت��ه��ا 
مار�س  م��ط��ل��ع  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي   2016

�ملا�شي.

•• راأ�س اخليمة -وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ���س �خليمة يف ق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد �م�س �شعادة 
لطفى بن عامر قن�شل عام جمهورية تون�س �لذي قدم لل�شالم على �شموه 
�ل�شيد  ير�فقه  �ل��دول��ة  ل��دى  ل��ب��الده  قن�شال  عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة 
�ل�شمو  �شاحب  ورح��ب   . �لتون�شية  �لتجارية  �ملمثلية  مدير  ح�شان  �شامي 
�لثاين  بلده  يف  �لإق��ام��ة  طيب  له  متمنيا   .. بالقن�شل  �خليمة  ر�أ���س  حاكم 
�لبلدين  �لقائم بني  �لتعاون  �أو��شر  تعزيز  و�لنجاح يف  و�لتوفيق  �لم��ار�ت 
حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ  �للقاء  ح�شر  �مل�شتويات.  خمتلف  على  �ل�شقيقني 
بن �شقر �لقا�شمي و�شالح �أحمد �ل�شال م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 

�خليمة.

•• الفجرية -وام:

حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�فتتح  �لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د �ل�شرقي 
�لدويل  �لفجرية  معر�س  �م�����س  �لفجرية  عهد  ويل 

للتوظيف و�لتعليم 2017 و�ملوؤمتر �مل�شاحب له.
ي��ن��ظ��م �مل��ع��ر���س د�ئ�����رة �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة يف حكومة 
�لفجرية بالتعاون مع غرفة جتارة و�شناعة �لفجرية 
وجمل�س رعاية �لتعليم و�ل�شوؤون �لأكادميية يف مركز 
�أكيد  �خلري  عام  “يف  �شعار  حتت  للمعار�س  �لفجرية 

�شركاوؤنا غري«.

ح�����ش��ر �لف���ت���ت���اح �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ح��م��د ب���ن �شيف 
�ل�شرقي رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة و�ل�شيخ �ملهند�س 
�حلكومة  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
�لل��ك��رتون��ي��ة و�ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ح��م��د ب���ن �شيف 
�ل�شرقي رئي�س �لحتادين �لآ�شيوي و�لمار�تي لبناء 
�ل�شرقي.  �شيف  بن  حمد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لأج�شام 
�ملعر�س  �أرج����اء  يف  �ل��ف��ج��رية  عهد  �شمو ويل  وجت���ول 
�شرح  �إىل  �شموه  و��شتمع  �مل�شاركة  �لجنحة  وتفقد 
من �لقائمني على �ملعر�س عن طبيعة �مل�شاركات فيه 
�لتوظيف  ون�شب  توفرها  �ل��ت��ي  �لعمل  ف��ر���س  وع���دد 
�لعمل  �شري  على  �لعار�شني  من  تعرف  كما  �ملحتملة 
�لتي  �لعمل  وفر�س  �لتوظيف  و�آليات  موؤ�ش�شاتهم  يف 

�شمو ويل عهد  و�أ�شاد  �ملعر�س.  �أي��ام  يوفرونها خالل 
�لفجرية بالنمو �لذي ي�شهده �ملعر�س عاما بعد عام.. 
مثمنا �لإقبال �لكبري �لذي ي�شهده �ملعر�س مبا يعك�س 
ورغبتهم  لالإمار�تيني  باتت �شفة  �لتي  �لعمل  ثقافة 
باأخذ دورهم يف م�شرية �لتنمية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها 

�لدولة �ليوم.
و�أثنى �شموه على ثنائية �خلري و�لتميز �لتي �ختارها 

�لقائمون على �ملعر�س �شعار� لدورته �حلالية.
�ملثالية  �ل�شورة  �ليوم  جت�شد  ثنائية  �أنها  �إىل  م�شري� 
قيادتنا  روؤى  ب��ف�����ش��ل  ب��ات��ت  �ل��ت��ي  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
�شاحبة  لالإن�شانية  عا�شمة  وتوجيهاتهم  �لر�شيدة 
�ملر�كز �لأوىل بتميزها على م�شتوى �لعامل يف كثري من 

�ملجالت. ح�شر �فتتاح �ملعر�س �شعادة �شامل �لزحمي 
�لعهد وحممد �لفخم مدير  �شمو ويل  مدير مكتب 
عام بلدية �لفجرية وحممد خليفة �لزيودي مدير عام 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية و�مل�شت�شار ر��شد �حلفيتي رئي�س 
جمل�س رعاية �لتعليم و�ل�شوؤون �لأكادميية يف حكومة 
م��ن خمتلف  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  �ل��ف��ج��رية 
�ل��ف��ج��رية ومم��ث��ل��و �جلهات  �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة يف 

�لع�شكرية و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة وو�شائل �لإعالم.
يذكر �أن فعاليات �ملعر�س تقام مب�شاركة 50 موؤ�ش�شة 
تعليمية  وموؤ�ش�شة  جامعة  و120  للوظائف  عار�شة 
يف  وظيفة   300 و�شتوفر  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن 

�لقطاع �خلا�س.

حاكــم راأ�ص اخليمـــة ي�شتقبــل قن�شـل عـام تونـــ�ص

•• دبي-الفجر:

�لعامة  �لإد�رة  يف  و�لإن���ق���اذ  �لبحث  �إد�رة  متكنت 
�شائق  �نت�شال  م��ن  دب��ي  �شرطة  يف  و�لإن��ق��اذ  للنقل 
على  ت�����ش��ادم  ح���ادث  ج���ر�ء  �شيارته  د�خ���ل  حم�شور 

�شارع �ل�شيخ ز�يد.
وتعود تفا�شيل �حلادث، ح�شب ما �فاد �ملقدم �حمد 
و�لإنقاذ،  �لبحث  �إد�رة  مدير  نائب  بورقيبة  عتيق 
�ملخت�شة توجهت �ىل مكان �حلادث  �لفرق  �ن  �ىل 

و�ل�شيطرة  �لقيادة  �إد�رة مركز  ورود بالغ من  فور 
 ٩:٣٣ �ل�شاعة  مت��ام  يف  للعمليات  �لعامة  �لإد�رة  يف 
د�خ��ل مق�شورة  �شائق حم�شور  بوجود  يفيد  م�شاء 
�شيارته �ل�شالون جر�ء حادث ت�شادمها مع حافلة 

�شغرية �حلجم.
��شتخدم  �إىل  �شارعت  �ملخت�شة  �لفرق  �أن  و�أو���ش��ح 
مق�شورة  ق�س  ومت  �لهيدروليكية  �لنقاذ  معد�ت 
لإ�شابات  م��ت��ع��ر���ش��اً  ���ش��ائ��ق��ه��ا  و�إخ�������ر�ج  �ل�����ش��ي��ارة 

ب�شيطة.

�شرطة دبي تخرج �شائقا انح�شر 
داخل �شيارته جراء حادث ت�شادم

حممد ال�شرقي يفتتح معر�ص الفجرية الدويل للتوظيف والتعليم 2017

•• اأم القيوين ـ الفجر

حوي�شلة  �لقيوين،  �أم  يف  �لعام  خليفة  م�شت�شفى  يف  جر�حي  طبي  فريق  ��شتاأ�شل 
مر�رية ملو�طنة يف �لعقد �لر�بع من �لعمر، حتتوي على �أكر من 1600 ح�شوة 

ذ�ت �أحجام خمتلفة.
و�أو�شح رئي�س �لفريق �لطبي ��شت�شاري �جلر�حة �لعامة وجر�حة �ملناظري �لدكتور 
طاهر حلمي، �أن �ملري�شة ح�شرت �إىل �لعياد�ت �خلارجية يف �مل�شت�شفى تعاين من 
�آلم مزمنة  باجلانب �لعلوي �لأمين من �لبطن لأكر من عام،  حيث  مت �إجر�ء 
باحلو�شلة  �حل�شو�ت  من  ج��د�ً  كبري�ً  ع��دد�ً  �أظهرت  و�لتي  �ل�شوتية  فوق  �لأ�شعة 
رم�شاين   �شباح  �لدكتورة  مب�شاركة  �حلالة  على  �مل�شرف  �لفريق  وق��رر  �مل��ر�ري��ة، 
بها من  وم��ا  �مل��ر�ري��ة  للحوي�شلة  ��شتئ�شال  �ج���ر�ء   �ل��ع��ام��ة   �جل��ر�ح��ة  �أخ�شائية 

ح�شو�ت، وذلك با�شتخد�م �ملنظار �جلر�حي.
و�أ�شاف �أنه بعد مو�فقة �ملري�شة  مت �جر�ء �لعملية و��شتغرقت قر�بة �شاعة وكانت 
�ملفاجاأة �أن عدد �حل�شو�ت كان يزيد عن 1600 ح�شوة مبختلف �لأحجام، حيث مت 
�جر�ء ��شتئ�شال لها بنجاح ودون �أية م�شاعفات و�أقامت �ملري�شة يف �مل�شت�شفى ملدة 

يومني بعد �لعملية، حيث ��شتقرت حالتها وغادرت �مل�شت�شفى وهي ب�شحة جيدة.
وتناول  �ل�شمنة  و�أهمها  �ملر�رية  �حل�شو�ت  لت�شكل  عو�مل  عدة  هناك  �أن  و�أ�شاف 
�لأطعمة عالية �لدهون و�رتفاع �لكولي�شرتول، و�رتفاع �ل�شكري كما ي�شكل �لتاريخ 
�ملر�شي يف �لعائلة  لال�شابة بح�شو�ت �ملر�رة عاماًل مهماً، م�شيفاً  �أ�شباباً �خرى  

تتعلق بتناول �لغذ�ء قليل �لألياف، وكرب �ل�شن، �إ�شافة لقلة �شرب �ملاء.
و�لأغذية  �ل�شريعة،  �لوجبات  تناول  بتجنب  �لعامة  �جلر�حة  ��شت�شاري  وين�شح 
�لقلب  على  ولكن  فح�شب،  �ملر�رية  باحلوي�شلة  لي�س  �شارة  لأنها  �لدهون،  عالية 
�أي�شاً و�ل�شر�يني، ومعظم �أع�شاء �جل�شم �حليوية، كما ين�شح �أي �شخ�س يكت�شف �أن 
لديه ح�شوة باحلو�شلة �ملر�رية، �أن ير�جع طبيب �جلر�حة �ملخت�س بحالته لأخذ 

�مل�شورة يف �شاأن ��شتئ�شالها، قبل حدوث م�شاعفات خطرية.

ا�شتئ�شال 1600 ح�شوة مرارية 
ملواطنة يف م�شت�شفى خليفة العام

•• عجمان-وام:

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أك��د 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  �هلل  ع��ب��د 
بجائزة  �ل���ق���ي���ادة  ف�����وز  �أن  ع���ج���م���ان 
�لتعليمي  ل����الأد�ء  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�لد�عمة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  “فئة  �مل��ت��م��ي��ز 
ورعاية  دع���م  نتيجة  ج���اء  للتعليم” 
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  وحت��ف��ي��ز 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
للمبادر�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  �ل�����وزر�ء 
�مل��وج��ه��ة خل��دم��ة �ملجتمع  و�ل���رب�م���ج 
فريق  و�إ����ش���ر�ف  متابعة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
مبادرة  وتنفيذ  ب����اإد�رة  �ملعني  �لعمل 

�شرطة �مل�شتقبل.

�إن  �ملنا�شبة  وق��ال يف ت�شريح له بهذه 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان تنظر 
�إىل �جلائزة باعتبارها �إ�شافة وحافز� 
�لتميز  ملو��شلة  �أك��رب  و�لتز�ما  كبري� 
�ل�شر�كات  وتطوير  وتفعيل  �لأد�ء  يف 
�حلكومية  و�لقطاعات  �ملوؤ�ش�شات  بني 
�لر�شيدة  حكومتنا  تطلعات  لتحقيق 
على  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  تبووؤ  �إىل  و�شول 

�مل�شتوى �لعاملي.
�شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة  و�أ�شاف 
�لنتائج  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي  �هلل  ع��ب��د  ب���ن 
و�ل�شمعة �لتي حققتها مبادرة �شرطة 
�شنو�ت  خ����الل  �ن��ع��ك�����ش��ت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
تنفيذها يف �ملد�ر�س على م�شتوى ر�شا 
ب�شكل عام  �لأم����ور  و�أول���ي���اء  �مل���د�ر����س 

و�لتدريبي  �لتعليمي  �ملحتوى  وعلى 
�مل�شتفيدين  ر����ش���ا  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لزمني  �ل���ربن���ام���ج  ع���ن  و�ل�������ش���رك���اء 
�ملعتمدة  و�لفعاليات  �لأن�شطة  لتنفيذ 

يف �لربنامج �ل�شنوي للمبادرة .
وتقدم �شعادته بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دب��ي وزي��ر �ملالية ر�ع��ي �جل��ائ��زة على 
رعايته وحتفيزه �مل�شاركني و�لفائزين 
بن  ح���م���د�ن  ج���ائ���زة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
ر��شد لالأد�ء �لتعليمي حققت �لعديد 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �لإجن����از�ت  م��ن 
و�خلليجي و�لإقليمي و�لعاملي وخلقت 
من  وم��ب��دع��ة  حم��ف��زة  تعليمية  بيئة 
�مل�شتمر  و�لتح�شني  �لتطوير  خ��الل 

ملعايريها وجمالتها .
�لفوز  �لعام  �لقائد  �شعادة  �أه��دى  كما 
باجلائزة �إىل موظفي �شرطة عجمان 
�أن�����ه مل ي��ك��ن ل��ي��ت��ح��ق��ق لول  م����وؤك����د� 
ت�شافر �جلهود و�لإخال�س يف �لعمل 
�شعيا لتحقيق مزيد من �لإجناز�ت يف 

متيز �شرطة عجمان وريادتها .
�أعرب �شعادة �لعقيد خالد  من جانبه 
خلفان بن هندي مدير معهد تدريب 
ب��ف��وز �لقيادة  ���ش��ع��ادت��ه  �ل�����ش��رط��ة ع��ن 
باجلائزة  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
ك��ون��ه��ا حت��م��ل ����ش��م��ا ل���ه م��ك��ان��ت��ه �إىل 

جانب �عتنائها بقطاع �لتعليم .
و�أ���ش��اف �ب��ن هندي �أن��ه خ��الل تنفيذ 
دورة تدريبية   17 �مل��ب��ادرة مت تقدمي 

لطلبة �ملد�ر�س من قبل موظفني من 
�شرطة عجمان وعدد من �ملحا�شر�ت 
بني  �لتفاعلية  و�ل��ل��ق��اء�ت  �ل��ت��وع��وي��ة 
�شرطة عجمان و�شركائها من �ملد�ر�س 
لالطالع  �مل�����ب�����ادرة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  �مل��ع��ن��ي��ة 
ميكن  �لتي  و�ملو��شيع  �مل��ج��الت  على 
وحت�شينها  ت��ط��وي��ره��ا  �أو  �إ���ش��اف��ت��ه��ا 

�لأن�شطة  م��ن  �لعديد  تنفيذ  مت  كما 
وتركيب  وفك  كال�شباحة  و�لفعاليات 
�ل�شالح و�لتدريب على �ل�شتعر��شات 
�لع�شكرية با�شتخد�م �ل�شالح وغريها 
ر��شد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وك���ان 
للقيادة  �جل��ائ��زة  �شلم  ق��د  مكتوم  �آل 
لتقدميها  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 

�لربنامج �لتدريبي �ل�شيفي “�شرطة 
�خلتامي  �حلفل  �مل�شتقبل” وذل��ك يف 
�لذي �أقيم لتكرمي �لفائزين يف مركز 

دبي �لتجاري �لعاملي .
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  ت�����ش��ل��م �جل���ائ���زة  وق����د 
�لنعيمي  �هلل  عبد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ل�شام�شي  �لعقيد علي عبيد  بح�شور 

وتطوير  �ل�شرت�تيجية  �إد�رة  مدير 
�لأد�ء و�لعقيد خالد خلفان بن هندي 
�ملطرو�شي مدير  و�لعقيد ثاين عبيد 
�لقائم  و�لفريق  �لب�شرية  �ملو�رد  �إد�رة 
�مل�شتقبل  �شرطة  برنامج  �إجن��اح  على 
�ل�شباط  و�شف  �ل�شباط  م��ن  وع��دد 

ب�شرطة عجمان .

قائد عام �شرطة عجمان: دعم �شيف بن زايد كان 
وراء الفوز بجائزة حمدان لالأداء التعليمي 

•• عجمان: الفجر

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل��دي��ر  ل��وت��اه  ك�شف ع��م��ر حم��م��د 
مركز  �أن  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  يف  �لعمليات 
حقق  قد  باملوؤ�ش�شة  �لعمليات  لقطاع  �لتابع  �لتحكم 
زيادة 30 % يف �لربع �لول للعام �جلاري عن نف�س 
�لفرتة بعام 2016 وذلك يف ن�شبة �لتو��شل لطلبات 
و�لليموزين  مهرة  بتاك�شي  �خلا�شة  �لجرة  مركبات 
�ل�شاخن  �خلط  خالل  من  �لهمم  ��شحاب  ومركبات 

و�لتطبيق �لذكي عجمان تاك�شي.
مركز  �أن  �لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  و��شاف 
�لتحكم �لتابع ملوؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة يعترب همزة 
يقوم مبر�قبة  و�ملوؤ�ش�شة حيث  �لو�شل بني �جلمهور 
ح��رك��ة ����ش��ط��ول م��رك��ب��ات �لج����رة �ل��ت��اب��ع��ة ل�شركات 

�لمتياز ومركبات �لنقل �لعام من خالل �نظمة �لتتبع 
�ل�شتف�شار�ت  جميع  ل�شتقبال  بالإ�شافة  �ملتطورة 
�خلا�شة بخدمات �ملوؤ�ش�شة وتلقي �ل�شكاوى كما يقوم 
بتقدمي خدمات حجز مركبات �لجرة بجميع �نو�عها 
على مد�ر 24 �شاعة، م�شري� �ىل تطوير نظام جديد 
لتحديث خدمات �لنقل �لعام مبا يو�كب �لتكنولوجيا 
�حلديثة من خالل �ف�شل �ملمار�شات يف جمال �لنقل 
جديد  ��شلوب  �تبع  �لتحكم  مركز  ب��اأن  و�ف���اد  �ل��ع��ام. 
�ل�شكاوى  �إد�رة  �شيا�شة  خالل  من  �ل�شكاوى  تلقى  يف 
زمن  من  للتقليل  �جلمهور  مع  و�لتو��شل  ودر��شتها 
ع��ل��ى حلها و�ل��ب��ت فيها وذل���ك م��ن خالل  �لن��ت��ظ��ار 
�لذكي  و�لتطبيق   60059997 �ل�شاخن  �خل��ط 
يالقي  مما  �ملختلفة  �لجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
��شتح�شان م�شتخدمي �لنقل و�ملو��شالت يف �لإمارة .

مركبات  طلبات  ن�شبة  زيادة   30%
الأجرة يف عجمان

اأثمرت عن 41 فكرة خاّلقة تخدم املجتمع

جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي تنظم ع�شفًا ذهنيًا لإغناء »عام اخلري«
•  املري: ن�صعى اإىل م�صاعدة املوؤ�ص�صات واملتطوعني على اإطالق العنان لبتكار اأفكار تطوعية جديدة
• احلمادي: �صريحة كبرية من اأبناء هذا الوطن تغمرها احلما�صة للتطوع وخدمة املجتمع والإن�صان
• البلو�صي: نتطلع لإيجاد نوع من التوازن يف الإقبال على الأعمال التطوعية
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•• ال�شارقة-وام:

���ش��ه��دت ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ج��و�ه��ر بنت 
حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة تخريج 320 
طالبة من خريجات �لدفعة �ل�26 من 
وذلك  بال�شارقة  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�أقيم م�شاء يوم �م�س �لأول يف  يف حفل 

قاعة �ملدينة �جلامعية.
مدير  نائب  �ملعال  خلود  �حلفل  ح�شر 
لل�شوؤون  �لعليا  �لتقنية  كليات  جممع 
�لها�شمي  حمدثة  و�ل��دك��ت��ورة  �لإد�ري���ة 
مديرة كلية �لتقنية للطالبات بال�شارقة 
و�لقياد�ت  �ل�شخ�شيات  كبار  من  وع��دد 

�لأكادميية و�لتدري�شية يف �لكليات.
�لقا�شمي  �ل�شيخة جو�هر  �شمو  و�أك��دت 

يف كلمتها حر�شها �لد�ئم على �مل�شاركة 
�لوقوف  بهدف  �ملهمة  �ملنا�شبة  هذه  يف 
مع �خلريجات يف يومهن هذ� للو�شول 
وجود  م��ع  �مل�شتقبل  م�����ش��ارف  �إىل  بهن 
روؤية و��شحة حمملة بالأحالم �ملحققة 
و�ل��ط��م��وح��ات �ل��ت��ي ب��ات��ت و�ق��ع��ا ميوج 
�ملوجه  �ملتزن  و�لفكر  و�لإب��د�ع  بالعطاء 

ل�شالح �لإن�شان.
�لقا�شمي  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقالت 
�لأيام �ملقبلة باإذن  يف  نحتاجه  ما  “ �إن 
�هلل ط���اق���ات ك��ب��رية م���ن �لإي��ج��اب��ي��ة يف 
م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ق���د ت�شكل 
ث��ق��ال ع��ل��ى ك��اه��ل رح��ل��ت��ن��ا ن��ح��و �أزمنة 
�أعلى  �إىل  بو�قعها  يرتقي  جيال  تنتظر 
�أكر  ف��ي��ه��ا  ي��ك��ون  �مل���ر�ت���ب ويف م��ك��ان��ة 
�ملختلفة  �لأح���د�ث  مع  وتفاعال  تاأثري� 
�لتي ل تخلو حياتنا منها منذ �أن �أنزل 

�هلل تعاىل �لإن�شان على �لأر�س و�إذ� كنا 
�لتطور  ه��ذ�  �إىل  زماننا  يف  و�شلنا  ق��د 
�لرهيب يف جمال �لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�لأبحاث �لعلمية و�لطبية فاإن مو�كبة 
هذ� �لتطور يتطلب �أن نكون د�ئما على 
��شتعد�د ل�شياغة م�شاريعنا �لتي جتعلنا 
جزء� فاعال يف هذ� �لتطور ونوجهه �إىل 
خدمة �لإن�شان وتذليل �شعوبات حياته 
�أن  �ل��ت��ي حت���ول دون  �ل���ع���ر�ت  وك�����ش��ر 

يوؤدي دوره«.
�أج���ل ح��ي��اة �لإن�شان  “ وم���ن  و�أ���ش��اف��ت 
ن��ق��ي��م م�����ش��اري��ع��ن��ا �ل��ت��ي ن��ع��م��ل ع��ل��ى �أن 
ي�شاركنا يف بنائها �ل�شباب �أمثالكن لأن 
– وخا�شة خريجي �جلامعات  �ل�شباب 
وطموحات  �أح��الم��ا  ميتلكون   - منهم 
لإث��ب��ات �ل���ذ�ت و�إظ��ه��ار م��ا لديهم من 
ملكات �شقلتها �لدر��شة و�أثرتها �ملعارف 

�لأكيدة  �ل��رغ��ب��ة  ي��وج��د  و�ل��ع��ل��وم مم��ا 
�لوطنية  �مل�شاريع  ب��ن��اء  يف  �مل�شاركة  يف 
�مل�شرفة  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����ش��ورة  وع��ك�����س 
د�خل وخارج وطنه  �لإمار�تي  لالإن�شان 
ولكم يف ذلك مناذج م�شرفة من قياد�تنا 

�حلكيمة بالدولة«.
قالت  للخريجات  �ملوجهة  كلمتها  ويف 
�شموها “ عاملنا �ليوم يف �شباق ل يلقي 
�إجن���از�  يحقق  مب��ن  �إل  يهتم  ول  ب���ال 
�شخ�شيا يرفع به من م�شتوى �خلدمات 
تكونني  وعامله.. هكذ�  ملجتمعه  �ملقدمة 
حرة.. ومنطلقة.. جترين خلف حلمك 
معتمدة  حتقيقه..  على  ت�شرين  �ل��ذي 
ع��ل��ى خ��ال��ق �ل��ك��ون ���ش��ب��ح��ان��ه.. ث��م على 
همتك يف �ل�شعي و�لعمل و�لتخطيط.. 
�شكل ثياب  �أبعد ما تكون عن  فاحلرية 
�أو �تباع �أ�شلوب يف �ملظهر �أو يف �أي �شلوك 

تنتمي  ل  تقاليد  ب��ات��ب��اع  فيه  تتباهني 
�إىل �إرث���ن���ا �ل��ث��ق��ايف ب�����ش��ل��ة �حل���ري���ة يف 
�أن تناف�شي وحتققي �لنجاح  زمننا هذ� 
معطاء�ت..ذ�ت  ب��ن��ات��ي  �أري���دك���ن  ه��ك��ذ� 
�نتماء للقيم �ل�شامية �لتي ن�شاأنا عليها 
�لإ�شالمي  ب��ان��ت��م��ائ��ه��ا  ت��ع��ت��ز  �أر������س  يف 

�لعروبي .
م�شتند�ت على طاقات �إيجابية متكنكن 
من جتاوز �أي �شكل من �أ�شكال �لتحديات 
�إعادة ت�شكيلها  بعدم �ل�شت�شالم لها بل 
�إيجابية  حمطة  تكون  لكي  وتروي�شها 
تكملن بها �لرحلة كل وفق ما �كت�شبت 
من معرفة وثقافة وما �طلعت عليه من 

جتارب وخرب�ت مهمة«.
قائلة  كلمتها  �ل�شيخة  �شمو  و�ختتمت 
�شنو�ت  �إمت��ام  يف  بنجاحكن  �أهنئكن   “
�لدر��شة �جلامعية و�أبارك لكن ولذويكن 

�لرفيع  �لإجن����از  ب��ه��ذ�  كله  وللمجتمع 
�لذي ناأمل �أن ت�شتثمره بناتنا باكت�شاب 
مزيد من �لعلوم يف �لخت�شا�شات �لتي 
يحتاجها �شوق �لعمل �ليوم يف �لإمار�ت 

�لعامل يف �لرتقاء بحياة  كما يحتاجها 
�لكرمي  �لعي�س  م�شتوى  �إىل  �لإن�����ش��ان 
و�أتقدم ب�شكري وتقديري لكلية �لتقنية 
جهودهم  ع��ل��ى  ومعلمني  �إد�رة  �لعليا 

�أعدت  �لتي  �ملثالية  �ل�شخ�شية  بناء  يف 
و�لعطاء  �ل���ب���ن���اء  ق��اف��ل��ة  �إىل  ل��ت��ن�����ش��م 
متمنية لهم كل �لتوفيق و�ل�شد�د يف �أد�ء 

هذه �لر�شالة �لعلمية �لإن�شانية«.

•• حتقيق : رم�شان عطا

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
..�فتتح  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�لدورة  فعاليات  �م�س  �شباح  �لد�خلية 
�أب��وظ��ب��ي �لدويل  27 م��ن م��ع��ر���س  �ل���� 
للكتاب وذلك يف مركز �أبوظبي �لوطني 

للمعار�س .
 - للمعر�س  �حلالية  �ل��دورة  يف  ي�شارك 
لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمه  �ل���ذي 
و�لثقافة وي�شتمر حتى �لثاين من مايو 
 60 ب���زي���ادة  ع��ار���ش��ا   1320  - �مل��ق��ب��ل 
 65 ميثلون  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ع��ن  عار�شا 
دولة حول �لعامل ومبا يزيد عن 500 

�ألف عنو�ن باأكر من 30 لغة.
�شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  ���ش��رح  �ل��ب��د�ي��ة  ويف 
غ���ب���ا����س م����دي����ر ع������ام ه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي 
�لعام  هذ�  ��شتطعنا  و�لثقافة  لل�شياحة 
�ملحجوزة  �مل�����ش��اح��ات  يف  زي�����ادة  حت��ق��ي��ق 
بعدد  م��رب��ع،  لت�شبح 35،148 مرت 
عار�شاً   1320 بلغ  للعار�شني  �إجمايل 
�ل�شنة  عن  عار�شاً   60 قدرها  وب��زي��ادة 
�مل��ا���ش��ي��ة، مي��ث��ل��ون 65 دول���ة م��ن حول 
�لعامل، ومبا يزيد عن 500 �ألف عنو�ن 
ي�شم  وبرنامج  لغة.   30 �أك��ر من  من 
وندوة  ح��و�ري��ة  800 جل�شة  م��ن  �أك��ر 

وور�شة عمل خالل دورة �لعام �جلاري.
وق����ال غ��ب��ا���س: ن��ح��ت��ف��ي �ل���ع���ام �جل���اري 
م�شروع طريق  �إطالق  وباإعادة  بال�شني 
�أبوظبي  �لعا�شمة  م��ن  ثقافياً  �حل��ري��ر 
�لدو�م  على  قدرتها  �أثبتت  �أّن��ه��ا  لنوؤكد 
و�لنفتاح  �لثقايف  �لعطاء  ت�شجيع  على 
�حل�����ش��اري و�ل��ع��ل��م��ي، وم���ن ه��ن��ا �أتقدم 
ل�شاحب  و�لم����ت����ن����ان  �ل�����ش��ك��ر  ب����و�ف����ر 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، على �لهتمام 

�لكبري و�لدعم �لالحمدود �لذي ُيوليه 
دولة  �ملتنامية يف  �لثقافة  مل�شرية  �شموه 
�مل��ت��ح��دة، وجهوده  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
�لد�عمة جلائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب �لتي 
تقدير�ً   2006 ع��ام  يف  �شموه  �أطلقها 
للمغفور له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد 
ثر�ه«،  �هلل  »طيب  نهيان  بن �شلطان �آل 
�لعربي  و�ل���ف���ك���ر  ب��ال��ث��ق��اف��ة  و�ح���ت���ف���اًء 
و�لإن�����������ش�����اين وج���م���ي���ع �مل����ب����دع����ني من 
�ل��ع��امل، حتى حت���ّول حفل  �أن��ح��اء  �شتى 
�إىل م��ه��رج��ان للفكر  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
بني  عاملية للت�شاور  ومنا�شبة  و�لإب���د�ع، 
�لفكرية، وملتقى  �مل����د�ر�����س  خم��ت��ل��ف 
�لثقافات  وحل��و�ر  للتعاون �لثقايف  ن��ادر 
�شاأن  لرفع  �ل�شاعية  و�ل�شرت�تيجيات 
�لثقافة �لعربية، و�لدفع بحركة �لن�شر 

و�لرتجمة من و�إىل �للغة �لعربية.
وبدوره قال عبد�هلل ماجد �آل علي �ملدير 
بالإنابة  �ل��ك��ت��ب  د�ر  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي 
و�لثقافة:  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  يف 
�أجنزت هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 
�ل���ك���ث���ري، وب�����ش��ك��ل خ���ا����س ع��ل��ى �شعيد 
تاأكيد�ً  �ل��ك��ت��اب،  �شناعة  ��شرت�تيجية 
رفع  �لإم����ار�ت����ي يف  �لإن�������ش���ان  دور  ع��ل��ى 
����ش���اأن �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة وت��ع��زي��ز حو�ر 
ُي�شكله  ما  �إىل  وبالإ�شافة  �حل�����ش��ار�ت، 
م�شروع ><كلمة<< كاأحد �أهم حماور 
�ل�شرت�تيجية �ل�شاملة للهيئة يف خدمة 
�لثقافة �لعربية و�لكتاب �لعربي. حتتفي 
على  �شنو�ت  ع�شر  مب��رور  �ليوم  »كلمة« 
�إطالقها ومنجزها �لكبري �لذي حققته 
على مد�ر هذه �لأع��و�م. ويف �إط��ار دوره 
ر�ئد�ً،  عربياً  ثقافياً  م�شروعاً  بو�شفه 
ب���ني خم��ت��ل��ف ثقافات  ي��رب��ط  وك��ج�����ش��ر 
�لعامل و�لثقافة �لعربية، ينظم م�شروع 
�أبوظبي  م���وؤمت���ر  ل��ل��رتج��م��ة،  »ك���ل���م���ة« 

�لدويل �خلام�س للرتجمة«.
�لقبي�شي  ب��ط��ي  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��د  وق����ال 
مدير �إد�رة �لفعاليات و�لت�شال يف جلنة 

�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات  �إد�رة 
�أبوظبي �لدويل  �إّن معر�س  و�لرت�ثية: 
من  حدث  كاأكرب  مكانته  ير�شخ  للكتاب 
نوعه باملنطقة، و�إّن  �للجنة ت�شعى د�ئماً 
خالل  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  مع  للتو��شل 
تو�جدها �شمن �لفعاليات �ملختلفة �لتي 

ت�شهدها �إمارة �أبوظبي.
وذكر �لقبي�شي �أّن جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
قد �أطلقت مبادرة »�خلري يف وطن �خلري« 
خالل فعاليات معر�س �أبوظبي للكتاب، 
حيث تدعو �جلمهور �لو��شع للم�شاركة 
باآر�ئهم و�أفكارهم حول مفهوم �خلري يف 
د�ر ز�ي��د �خل��ري، من خ��الل لوحة فنية 
2 م��رت، وذلك  �أم��ت��ار وعر�س   7 بطول 
�لذي  �لتفاعل مع »عام �خلري«  �إطار  يف 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 
�لنهج  يعك�س  عاماً   2017 ليكون  �هلل، 
�لذي تبنته دولة �لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها 

يف �لعطاء �لإن�شاين.
و�حتفاًء بهذه �ملبادرة، تدعو �للجنة زو�ر 
للخري،  روؤي��ت��ه��م  يف  للم�شاركة  �ملعر�س 
�للجنة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادرة  ه����ذه 
�شمن �إطار م�شاركتها يف �ملعر�س، لُتعّد 
�أ�شالة  يعك�س  نوعه  فريد� من  منوذجا 
دولة �لإمار�ت ووجهها �مل�شرق، و�إ�شافة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة وب�شمة  �حل�����ش��ارة  مل�����ش��رية 
و��شحة تعزز ريادة �لإمار�ت على �شعيد 

�لعمل �لإن�شاين �لدويل.
 وقد �شهدت �ل�شاعات �لأوىل من معر�س 
قبل  من  �إق��ب��ال ًمميز�  للكتاب  �أبوظبي 
�ملبادرة  ه���ذه  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �جل��م��ه��ور 
�لإن�����ش��ان��ي��ة، و�ل��ت��ي ت��اأت��ي ���ش��م��ن جهود 
�أ�شكاله  ب��ك��ل  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  تفعيل 

وتر�شيخ ثقافة �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
�أنها دعوة لت�شافر كافة  �لقبي�شي  و�أكد 
�ملوؤ�ش�شات  جهود  مع  �لر�شمية  �جلهود 
ز�يد  د�ر  �أن  لنوؤكد  و�لأف����ر�د،  �خلا�شة 
و�ملحبة جلميع  و�لعطاء  د�ر �خلري  هي 

�شعوب �لعامل.
وق��ال��ت ع��ف��ر�ء �ل�����ش��اب��ري وك��ي��ل وز�رة 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة : �إن جناح �لوز�رة 
5 م����ب����ادر�ت �شمن  �ل���ع���ام ي���ط���رح  ه����ذ� 
�لقر�ءة  �لوز�رة للت�شجيع على  مبادر�ت 
�لقر�ءة  وع��ام �خل��ري وه��ي �شاركنا ح��ب 
وفريق �لتطوع �لثقايف و�شندوق �خلري 
وبطاقات �ل�شعادة و خمترب �لإب��د�ع كل 
معلومات  �جل��ن��اح  ت��ق��دمي  بجانب  ذل��ك 
�ملوؤلفني  “�عد�د  ب��رن��ام��ج  ح���ول  و�ف��ي��ه 
يف  و�للتحاق  �مل�شاركة  و�شبل  �ل�شباب” 
�لربنامج   لفتة �شعادتها �إىل �أن �لوز�رة 
�رتاأت �أن ت�شتغل هذه �لتظاهرة �لثقافية 
�لفعاليات  �أه��م  �أح��د  باعتبارها  �لكربى 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة  ع��رب��ي��اً ودول���ي���اً  �ل��ت��ي جتمع 
ودور  و�لنا�شرين  �لكتاب  م��ن  �ملبدعني 
�لن�شر لتطلق فيها بع�س من مبادر�تها 

�لثقافية و�ملعرفية و�أي�شاً لعام �خلري.
�أن جناح   ، �أكدت �ل�شابري  ومن جانبها 
�لوز�رة يف هذه �لدورة من �ملعر�س ي�شم 
فعاليات متعددة تلبي  �هتمامات �لكتاب 
و�مل��ث��ق��ف��ني و�مل��ب��دع��ني و�جل��م��ه��ور على 
�ل�شو�ء، موؤكدة على �أن  توجيهات معايل 
�آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة ، �لر�مية �إىل �أن 
�ل��وز�رة بدور فاعل و�إيجابي  بني  تقوم 
وياأتي  �لأخ���رى  و�ملوؤ�ش�شات  �لن�شر  دور 
�أن تظهر  ذل��ك حر�شا من معاليه على 
و�ملتميز  �ملعهود  بال�شكل  �مل�شاركة  ه��ذه 

�ل��وز�رة من تهيئة  من خالل ما توفره 
للم�شاركة  و�لتح�شري�ت  �ل�شبل  جميع 
�لدولة  يف  �ل��ك��ت��ب  م��ع��ار���س  ج��م��ي��ع  يف 
�مل�شتوى  على  كبري  جناح  حققت  و�لتي 
�ل����دويل  ومت��ث��ي��ل ج��ن��اح �ل�����وز�رة ب�شكل 
مميز يرتقي با�شم وز�رة �لثقافة وتنمية 

�ملعرفة لدولة �لإمار�ت.
�أبوظبي  معر�س  �أن  �ل�شابري   وق��ال��ت 
�ل���������دويل ل���ل���ك���ت���اب �أ�����ش����ب����ح م�����ن �أب������رز 
�لتي  �ل����ك����ربى  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
ت��ن��ظ��م��ه��ا دول����ة �لإم��������ار�ت ���ش��ن��وي��ا على 
�مل�شتوى �لعربي و�لدويل وي�شاهم ب�شكل 
ن�شيج  د�خ��ل  �لثقايف  �لتجان�س  فعال يف  
�ملجتمع �لثقايف �خلليجي و�لعربي وبناء 
 ، �لثقافات �لأخ��رى  �شالت وج�شور مع 
�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  ونحن يف 
لدينا ��شرت�تيجية و��شحة للم�شاركة و 
دور  لتعزيز  �لهادفة  �جلهود  كافة  دع��م 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  و�ملعرفة  �لثقافة 
بنقل  يهتم  ثقايف  ح��و�ري  تفاعل  وخلق 

�لتجارب �لثقافية.
قال �لدكتور حممد عبد�لرحيم �شلطان 
للجائزة  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �لعلماء 
�إن   : رئي�س وح��دة �لبحوث و�ل��در����ش��ات 
ج���ائ���زة دب���ي �ل��دول��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن �لكرمي 
�ل���دورة مبا يزيد على  ت�شارك فى ه��ذه 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  ع��ن��و�ن��ا   95
�ملتعّلقة بالقر�آن �لكرمي وعلومه و�ل�شنة 

و�ل�شرية �لنبوّية .

و�أو����ش���ح �ن �مل�����ش��ارك��ة ت��ه��دف �ىل �إب���ر�ز 
للقر�آن  �ل���دول���ي���ة  دب����ي  ج���ائ���زة  ج���ه���ود 
خالل  من  �ملختلفة  و�أن�شطتها  �لكرمي 
و�لفعاليات  و�ملحلّية  �لدولّية  �مل�شابقات 
�لأخرى �ّلتي تنّظمها �جلائزة بالإ�شافة 
خليفة  �ل�شيخ  مب�شحف  �لتعريف  �إىل 
�آل نهيان �ل��ذي تعتزم �جلائزة  بن ز�ي��د 
�إ����ش���د�ره ق��ري��ب��ا وك��ذل��ك م��رك��ز �ل�شيخ 
حمّمد بن ر��شد �آل مكتوم للمخطوطات 
�لأن�شطة  م���ن  ذل����ك  وغ����ري  �ل���ق���ر�آن���ّي���ة 

�ملختلفة .
�ل�شحي  حم����م����د  ق�������ال  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
�ل��ب��ح��وث و�لإ�����ش����د�ر�ت يف  �إد�رة  م��دي��ر 
و�لثقافة:  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة 
معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب للعام 
جمهور  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون  ث���م���رة   2017
و�لعديد  �لن�شر  وعامل  و�لقر�ء،  �لكتاب 
�لتي  و�لثقافية  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
للن�شاط  رئي�شاً  م��رك��ز�ً  �ملنطقة  جتعل 
ملبادرة  وجت�����ش��ي��د�ً  و�ل���ف���ك���ري،  �لأدب������ي 
�شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �خلا�شة باإدر�ج 
م���ادة »�ل��رتب��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة« يف �ملناهج 

و�ملقرر�ت �لدر��شية يف دولة �لإمار�ت. 
�ل���ن���دو�ت  �إن ه����ذه  �ل�����ش��ح��ي:  و�أ�����ش����اف 
يف  وتفانينا  �لتز�منا  تعك�س  و�لفعاليات 
منطقة  يف  �لن�شر  �أ�ش�س  وتطوير  �إر�شاء 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، ويكمن 

يف  �لربنامج  ه��ذ�  من  �لأ�شا�شي  �لهدف 
كوجهة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  مكانة  تكري�س 
باأن  فيه  �شك  ل  ومما  و�لن�شر.  للثقافة 
تعليمية  ف��ر���ش��اً  ل��ل��زو�ر  �ملعر�س يوفر 
ر�ئ��ع��ة وي��ف��ت��ح �لأب�����و�ب �أم��ام��ه��م لإب���ر�م 
�ل�����ش��ف��ق��ات �ل���ن���اج���ح���ة. وق������ال حممد 
بكلمات  �مل��ب��ي��ع��ات  م���دي���ر  �ل����دم����رد������س 
ل��ل��رتج��م��ة و�ل��ن�����ش��ر : ن�����ش��ارك د�ئ��م��ا يف 
�ملعر�س وهذه �مل�شاركة �ل�شابعة و�عتقد 
�ن �لقبال هذ� �لعام قليل بع�س �ل�شيء 
�لمتحانات  ف��رتة  م��ع  تعار�شة  ب�شبب 
�ملعر�س  ي��ت��م��ي��ز  �ل����وق����ت  ن���ف�������س  ويف  
تظهر  �لتي  �لفعاليات  وكرة  بالتنظيم 
�ملعر�س للعامل يف �ح�شن مظهر . و�ي�شا 
ترويج  لنا  يعطي  �ملعر�س  يف  ت��و�ج��دن��ا 
كبري ، و�نا �شد فكرة �ن �لكتاب تر�جع 
ول��ك��ن يف و�ق���ع �لم���ر ن�����ش��در  1200 
كتاب �إلكرتوين ويف نف�س �لوقت �لعميل 
و�أو�شح   . منه  �ل��ورق��ي��ة  �لن�شخة  ي��ري��د 
�خلارجي  �لت�شويق  مدير  يو�شف  وليد 
هناك  ل��ل��م��ط��ب��وع��ات  �مل�����ش��ري  للمكتب 
�ق���ب���ال ك��ب��ري م���ن �ل���ق���ر�ء ع��ل��ى �لكتاب 
ك��ت��ب �لطفال  ع��ل��ي  و�ي�����ش��ا  �ل���رت�ث���ي 
�ول����ي����اء �لم������ور ت�شجع  و�ل���ع���دي���د م���ن 
�لب��ن��اء ع��ل��ى ق����ر�ءة �ل��ك��ت��اب وه���ي ميزة 
ك��ب��رية ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا �ل�����ش��ع��ب �لم���ار�ت���ى 
لتو�شيع مد�رك �لطفال و�طالعة على 

�لرت�ث و�لتاريخ �لإمار�تي �لعريق.
 : باكله  حممد  ق��ال  �ل�شياق  نف�س  ويف 

من  بالعديد  لاللتقاء  فر�شة  �ملعر�س 
�ملبدعني ودور �لن�شر �مل�شهورة يف �لبلد�ن 
�لعربية و�لأوربية و�أي�شا �ملعر�س يحمل 
�لرت�ثية  �لكتب  م��ن  �لعديد  طياته  يف 
عر�قة  ع��ن  معلوماتنا  لنا  ت��ري  �ل��ت��ى 
�لأجد�د و�لعديد من �ملو�قف �ل�شيا�شية

�لتى كانت لها �لف�شل �لكبري يف و�شول 
�لإم�����ار�ت ل��ه��ذ� �مل��ك��ان��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�ي�شا 
على  �لتعرف  �ملعر�س  خالل  من  ن�شعي 
�لثقافية  �حلركة  �إليه  تو�شلت  ما  �أخ��ر 
يف هذه �لبلد�ن، و�لهتمام بالكتاب نعلم 
متاما �نه قل بدرجة كبرية  وهذ� ب�شبب 
ما  جميع  �شملت  �لتي  �لأن��رتن��ت  �شبكة 
ولكن يظل   ، �لإن�����ش��ان  ب��ال  يخطر على 
�لكتاب �ملطبوع له رونقه �خلا�س به وله 
�لعلم  تو�شل  مهما  �لثقافية  �ملرجعية 

�إىل �خرت�عات تكنولوجية .
وحت����دث ع���ن ر�ي����ة )ع�����ادل �مل���زروع���ي ( 
�بوظبي  معر�س   : ق��ال  حيث  مهند�س 
ل��ل��ك��ت��اب وف����ر ع��ل��ي��ن��ا ع��ن��اء �ل��ب��ح��ث عن 
�إ������ش�����د�ر�ت �ل��ك��ت��ب �ل���ت���ي ل جن���ده���ا يف 
�لأ�شو�ق �خلارجية فهو عبارة عن متجر 
�إقبال  وه��ن��اك   ، بالثقافة  للتزود  عاملي 
ن�شبة  �أن  �شعيد  و�أن��ا  �لعام  ملحوظ هذ� 
ك��ب��رية م��ن �ل�����ش��ب��اب �لإم���ار�ت���ي �هتمت 
ب��ال��ت��و�ج��د و�ق��ت��ن��اء �ل��ك��ث��ري م��ن �لكتب 
�لثقافية و�لرت�ثية وهذ� يخدم �ملجتمع 
�لإمار�تي لن�شر �لثقافة عند نطاق كبري 

من �ل�شباب عن طريق �لكتاب .

•• اأبوظبي - الفجر

�بريل   29 �ملقبل  �ل�شبت  م�شاء  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  تنظم 
ياأتي  و�ل����ذي   »2017 ل��ع��ام  �خل��ري��ج��ني  ع���ودة  »ملتقى 
وحتت  �أب��وظ��ب��ي  ف���ر�ري  ع��امل  م��ع  ��شرت�تيجية  ب�شر�كة 
ع���ن���و�ن »خ���ري���ج���ي ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي ي�����ش��ن��ع��ون �لأم����ل 
ي�شتقطب  �ل���ذي  �ل�����ش��ن��وي  �مللتقى  وي��ه��دف  و�ل�����ش��ع��ادة«، 
ج�شور  تر�شيخ  �إىل  وخريجة  خريج   500 عن  يزيد  ما 
�خلريجني  من  وبناتها  و�أبنائها  �جلامعة  بني  �لتو��شل 
بفاعلية  لي�شاهمو�  لهم  �أو���ش��ع  �آف��اق  وفتح  و�خل��ري��ج��ات، 
�إىل  بها  و�لنهو�س  �لأكادميية  �جلامعة  م�شرية  دع��م  يف 
كما  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  �أرق���ى  م�شاف 
يت�شمن �مللتقى تكرمي نخبة من خريجي �جلامعة �لذين 
متيزو� يف جمالت متنوعة وحققو� جناحات متعددة يف 

حياتهم �لعلمية و�لعملية.

�أول ق�شم �لتطوير و�شوؤون  �لها�شمي مدير  و�أك��دت �شارة 
تنظيم  على  �جلامعة  حر�س  �أبوظبي  بجامعة  �ملانحني 
ملا له من دور حموري  �شنوياً  ع��ودة �خلريجني«  »ملتقى 
و�خلريجات   ب��اخل��ري��ج��ني  �جل��ام��ع��ة  ع��الق��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
�لذين و�شل عددهم �إىل نحو 12،000 خريج وخريجة 
�لتي  و�ل��دك��ت��ور�ه  و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  بر�مج  من 
و�لآد�ب  �لأع��م��ال  و�إد�رة  �لهند�شة  يف  �جلامعة  تطرحها 
�آر�ئهم  �إىل  �ل�شتماع  للجامعة  ويتيح  و�لقانون،  و�لعلوم 
مبثابة  و�أنهم  خا�شة  �ملتنوعة  خرب�تهم  من  و�ل�شتفادة 
�لأعمال  قطاع  موؤ�ش�شات  خمتلف  لدى  للجامعة  �شفر�ء 
و�ملنطقة  ب��ال��دول��ة  �ملجتمعية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
و�لعامل، م�شرية �إىل �أن �مللتقى يتيح �أي�شاً للجامعة فر�شة 

ت�شليط �ل�شوء على �أبرز �لنماذج �لناجحة من �خلريجني 
و�خلريجات و�لتعبري عن فخرها باأبنائها وبناتها �لذين 
جامعة  و�أه���د�ف  ور�شالة  قيم  ون�شر  �تباع  على  حر�شو� 
�أبوظبي �لتي ت�شعى د�ئماً �إىل �مل�شاهمة يف عملية �لتنمية 

�لوطنية �لتي ت�شهدها دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هذ�  �مللتقى  مييز  ما  �أك��ر  لعل  �أن  �إىل  �لها�شمي  ولفتت 
�أبوظبي  �شعار »خريجي جامعة  تنظيمه حتت  �لعام  هو 
�مللتقى  خ��الل  �شيتم  حيث  و�ل�����ش��ع��ادة«  �لأم���ل  ي�شنعون 
�لإع����الن ع��ن �ل��ف��ائ��ز يف ج��ائ��زة »�شفري �خل��ري خلريجي 
�أك����ر �خلريجني  ت��ك��رمي  �شيتم  ك��م��ا  �أب��وظ��ب��ي«  ج��ام��ع��ة 
و�لأن�شطة  �ملجتمعية  �لفعاليات  يف  وم�شاهمة  تفاعاًل 
�لفرد  �شعادة  يحقق  �ل���ذي  �خل���ريي  و�لعمل  �لتطوعية 

و�مل��ج��ت��م��ع، مل��ا ل��ذل��ك م��ن �أث���ر ك��ب��ري يف ت��ع��زي��ز وت�شجيع 
روح �لتطوع، و�لبحث عن طرق مبتكرة لتحقيق مفهوم 
�لوطن  باإيجابية يف م�شرية  و�مل�شاهمة  �ل�شامل،  �ل�شعادة 
�لتنموية ومو��شلة ما بد�أه �لآباء و�لأجد�د من زرع حب 
�أبناء  �خلري وتر�شيخ خدمة وحب �لوطن يف كافة قلوب 

�لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها.
�أبوظبي  ج���ام���ع���ة  م��ل��ت��ق��ى  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر  م����ن 
ب�شر�كة  تنظيمه  ي��ت��م   2017 ع���ام  �خل��ري��ج��ني  ل��ع��ودة 
�أب���وظ���ب���ي، وبرعاية  ف������ر�ري  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م����ع  ع����امل 
���ش��ي، وب��رع��اي��ة ذه��ب��ي��ة م��ن بن  ���ش��ي  �إل  بالتينية م��ن يف 
وب�شر�كة  �لطبي،  �لب�شتان  ومركز  و  لل�شيار�ت   حمودة 
�إع��الم��ي��ة م��ن ق��ن��اة ب��ي��ن��ون��ة، ورع��اي��ة ب��رون��زي��ة م��ن ممز 

وبالتعاون  �لعتيبة،  ورلد و ليف لين جيم و جمموعة 
و  و�لهد�يا  للزهور  لو�شيان  و   Nail-a-holics مع 
Radington Gulf ، زون لإد�رة �لنفايات و�لتدوير 
و مركز �لوزن �ملثايل و جموهر�ت �أمو�ج، وكلينكا جويل، 
 BOA Steak : وه��ي��ال ك��وت��ور، ومب�����ش��ان��دة ك��ل م��ن
 Golden و House،  Nails، Tips & Toes
Desert Spa، فندق �شوفيتيل، فندق �شيتي �شيزون، 
Famous Dave<s ،  ليمون جر��س، جولدز جيم، 
منتجع و�شبا جزيرة �ملرجان، Primal gym ، فندق  
�أيال،  ومنتجعات  ف��ن��ادق  �أب��وظ��ب��ي،  مرييديان   روي���ال  ل��و 
�جلابر،  ن��ظ��ار�ت   ،Leopold<s of London
ميللينيوم  جر�ند  فندق  ظبي،  �أب��و  ريجي�س  �شانت  فندق 
ميديكلينيك   ،Smoking Doll �ل��وح��دة،  �أبوظبي 
�مل����د�ر، وك��ال��ة ���ش��ف��ري��ات ���ش��امل ، �مل��رك��ز �ل��ف��رن�����ش��ي لطب 

�لأ�شنان و�لتجميل.

جامعة اأبوظبي تنظم »ملتقى عودة اخلريجني لعام 2017« ال�شبت

جواهر القا�شمي ت�شهد تخريج 320 طالبة من كليات التقنية العليا بال�شارقة

للكتاب” يعاود اثراء احلياة الثقافية بـ 800 جل�شة حوارية و500 األف عنوان الدويل  اأبوظبي  “معر�ص 
�صيف غبا�ش :نحتفي العام اجلاري بال�صني وباإعادة اإطالق م�صروع طريق احلرير
عبداهلل ال علي :املعر�ش ج�صر يربط بني خمتلف ثقافات العامل والثقافة العربية

عبداهلل القبي�صي: �صهدت ال�صاعات الأوىل من املعر�ش اإقبال مًميزا للم�صاركة يف املبادرة الإن�صانية
عفراء ال�صابري: ي�صاهم املعر�ش يف  التجان�ش الثقايف داخل ن�صيج املجتمع اخلليجي والعربي
حممد �صلطان: ن�صارك يف هذه الدورة مبا يزيد على 95 عنوانا يف خمتلف التخ�ص�صات
حممد ال�صحي: الندوات والفعاليات تعك�ش التزامنا وتفانينا يف اإر�صاء وتطوير اأ�ص�ش الن�صر
حممد الدمردا�ش:  يتميز املعر�ش بالتنظيم وكرثة الفعاليات ليخرج للعامل يف اح�صن مظهر
وليد يو�صف: ت�صجيع الأبناء على قراءة الكتاب ميزة كبرية للمجتمع الإماراتي
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بيان التغريات يف حقوق املركز الرئي�صي لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�صمرب 2016

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 الرئيسي المركز

 فرنسا ش.م.الخليجي 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتـحدة

 اإلمارات العربية المتـحدة
 

 البيانات المالية تدقيق تقرير حول 
 

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

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

 

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

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 

 

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

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

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

 

 

 

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

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

 

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

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

 
 

 
 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 على أساس مبدأ االستمرارية. فروعوقف أعمال الالظروف المستقبلية إلى ت
 

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

 

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

 
 
 
 

 

 
 
 

 (تتمة) تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

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

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

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

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

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

 

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

 
 (الشرق األوسط) توش دديلويت آن

 
 

 موسى الرمحي
 ٨٧٢سجل مدققي الحسابات رقم 

 ٢٠١٧مارس  ٢٩
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

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

  
 بيان المركز المالي 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 

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

    (معاد عرضه) (معاد عرضه)
 الموجودات    

٤١٩،٧٦١ ٥٥٧,٦٦٤ 
 

٧٥٣،٧٨٠ 
 
٥ 

نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة

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

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

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

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

 المطـلوبات وحقوق المركز الرئيسي    
 المطلوبات    

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

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

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

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

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

     

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

 
 

 جيل درمو
 المدير العام

 
 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

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

 

 بيان الدخل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ اتإيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

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

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

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

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

 ١٦٤،٩٣٨  ١٤٥،٣٩٠   اإليرادات التشغيلية للسنة 
 

 عمومية إدارية و مصاريف 
 

١٧ 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

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

 

 بيان الدخل الشامل 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

   ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم  
 (معاد عرضه)   

    

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

 - -  اآلخرالدخل الشامل 
    

 - -  للسنة اآلخرالدخل الشامل 
    

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

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية
 

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

 
 بيان التغيرات في حقوق المركز الرئيسي

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

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

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

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

     

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

     

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

     

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

 
 .من هذه البيانات الماليةجّزأ جزءًا ال يتاإليضاحات المرفقة تشكل 

 

بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

اإي�صاحات حول البيانات املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

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

 

 بيان التدفقات النقدية 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)  

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

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

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

 ٢،٢٣٦ ٢،٠٦٤ مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

 ٤٠،٠٠٠ - العمليات التمويلية من صافي النقد 
   

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

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

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجّزأ من هذه البيانات المالية

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

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

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

 

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

 

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

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ٢
 

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

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

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

  جلةالحسابات التنظيمية اآل ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
 

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

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

 

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

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

 

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

 المنفصلة
 

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

 لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار. مشتركة
 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
التي تبدأ  سارية للفتـرات السنوية

 في أو بعد

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

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

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

يسري العمل بالتعديالت على 
المالية رقم  الدولي للتقاريرالمعيار 

للفتـرات السنوية التي تبدأ في  ١٢
 أو بعدها ٢٠١٧ينايـر  ١

 

 

  

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

 ٢٠١٧ينايـر  ١
 

 

  

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

 التمويلية.

 ٢٠١٧ينايـر  ١

 

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

 

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

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

 

 ٢٠١٨ينايـر  ١

  

  

 

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

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

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

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرالمعاييـر 
سارية للفتـرات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد
  

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

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

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

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

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقريـر المالية رقم 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

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

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

 ٢٠١٨يناير  ١

  

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

 المبـرمة مع العمالء.

 ٢٠١٨ينايـر  ١

 
 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

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

 

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

 ومطلوباتها المالية.موجوداتها بشأن  للفروعالواردة في البيانات المالية 
 

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

 

 أهم السياسات المحاسبية -٣
 بيان االلتزام

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

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

 التزمت الشركة بتلك األحكام االنتقالية.
 

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

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

 

  الجديدة والمعدلة المالية الدولية للتقاريرلمعاييـر ا
سارية للفتـرات السنوية التي 

 تبدأ في أو بعد
   

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

 ٢٠١٩يناير  ١ 

   

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

 المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

أرجـــــئ ســــــريان التطبيــــــق إلــــــى  
 أجل غير مسمى

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -
حديـده علـى ى إلـى أقـرب ألـف درهـم، باسـتثناء مـا يـتم تاآلخـر ُتعرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (الدرهم) وتُقرب كافـة القـيم 

 خالف ذلك.
 :فيما يلي أهم السياسات المحاسبية

 

 باإليراداتاالعتراف 
 إيرادات ومصاريف الفوائد

المالية المحملة بفوائد المصنفة كمحتفظ بها لالستحقاق إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات في بيان الدخل تقيد الفروع 
النسبة التي تخصم فعليا الدفعات النقدية المستقبلية كونها قة الفائدة الفعلية ومتاحة للبيع وقروض وذمم مدينة باستخدام طري

ي المقدرة أو المبالغ المستلمة على مدار العمر االفتراضي ألداة المالية أو على مدار فترة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صاف
يتوقف االعتراف بإيرادات الفوائد حال وجود شكوك و  وب المالي عند االعتراف المبدئي.القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطل

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  فوائدإيرادات  وتقيد. في تحصيل مبلغ األصل أو الفائدة
 اس النقد المستلم.ويتم محاسبة المستردات المتعلقة بالقروض المكون لها مخصص بالكامل على أس على أساس االستحقاق.

 

 

 إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
 ذات الصلةيتم االعتراف بإيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت في بيان الدخل على أساس االستحقاق عند تقديم الخدمة 

التي تدخل في حسبة نسبة  باستثناء تلك الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءًا من حسبة نسبة الفائدة الفعلية. إن الرسوم والعموالت
 .هجزءًا من عائد بجلب المنتج والتي تشكل الفائدة الفعلية هي تلك الرسوم والعموالت اإلضافية والمرتبطة بشكل مباشر 

 

 ى بشكل رئيسي برسوم المعامالت والخدمات التي تم تكبدها كخدمات مستلمة.اآلخر وتتعلق مصاريف الرسوم والعموالت 
 

الرسوم من تقديم رسوم خدمات المعامالت الناتجة من التفاوض أو، االشتراك في مفاوضات، بشأن معاملة  ويتم قيد إيرادات
 االعتراف لطرف ثالث، مثل الترتيبات التعاقدية لالستحواذ على أسهم أو أوراق مالية أخرى أو شراء أو بيع أعمال تجارية، يتم

قيد الرسوم أو بنود الرسوم المرتبطة بأداء محدد بعد استيفاء المعايير ذات تلك اإليرادات عند إنجاز المعاملة ذات الصلة. تب
 الصلة.

 
 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 الت األجنبيةالمعامالت بالعم

 .للفروع وعملة العرضيمثل العملة الوظيفية  ؛ حيث(درهم)البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  ُتظهر الفروع
 

 .المعامالتيتم تحويل قيمة المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية المناسبة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ 
 

ة العادلة للموجودات المالية السائدة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وُتحول بسعر التحويل في تاريخ كل فترة تقرير. ُتحدد القيم
 ويشكل مكون سعر الصرف األجنبي جزًءا من ربح أو خسارة قيمته العادله. ووفًقا لذلك،

 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو يتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقي
 الخسارة؛ و

  في  اآلخريتم قيد مكون سعر الصرف األجنبي للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 .اآلخرالدخل الشامل 

 

مقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل دوات دين األجنبية السائدة بأ وُتحدد أرباح وخسائر سعر الصرف األجنبي بالنسبة للعمالت
 فترة تقرير بناًء على التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتقيد في بيان الدخل.

 

 الممتلكات والمعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكـلفة بعـد طرح االستهالك المتراكم وأي خسارة في انخفاض القيمة. يتم رسملة المصاريف 

ية والمصاريف الالحقة إلى الدرجة التي تعزز فيها المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع أن تنتج من األصل. يتم اإلضاف
 :ت المحددة وذلك على النحو التالياحتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت مبنيًا على سنوات الخدمة الفعلية للموجودا

 

   السنوات
 سـيارات  ٣
 تبيةمكمعدات   ٥ - ٣
 أثاث ومعدات  ٥ - ٣
 تحسينات المباني  ٧ - ٥
   

 

المبلغ القابل لالستهالك هو إجمالي القيمة الدفترية بعد طرح القيمة المتبقية المقّدرة في نهاية العمر االفتراضي لالنتفاع من 
 الممتلكات والمعّدات. 

 

طيات معينة، يتم مراجعة العمر االفتراضي، وطرق االستخدام، وتحسبًا ألي تغيرات قد تطرأ بناًء على مع تاريخ كل تقرير،في 
 والقيمة المتبقية المستخدمة في حساب استهالك الممتلكات والمعّدات. 

 

 في بيان الدخل.، وُتسجل نة المتحصالت مع القيمة الدفتريةالخسائر الناتجة عن االستبعاد عن طريق مقار  وأاألرباح  ُتحدد
 

. ويتم تصنيف تلك الممتلكات معترف بها أي خسائر النخفاض القيمة بعد طرحالية قيد التنفيذ بالتكلفة ُتدرج األعمال الرأسم
حسب الفئة التي تناسبها من فئات الممتلكات والمعدات عندما يتم االنتهاء منها وتصبح جاهزة لغرض االستخدام المعد لها. 

ى، عندما تصبح الموجودات اآلخر ستهلك به الموجودات العقارية يبدأ استهالك تلك الموجودات، وفق نفس األساس الذي تو 
 جاهزة لغرض االستعمال المعد لها.

 

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 وجودات غير الملموسةالم
قاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها فرديًا عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. وبعد االعتراف المبدئي، تدرج تُ 

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا اية إطفاءات متراكمة أو أي خسـائر النخفاض القيمة. يتم إطفاء الموجودات غير 
 يفيدعندما يكون هناك دليل  خسائر انخفاض القيمةألعمار المحددة على األعمار االقتصادية االفتراضية وتقييم الملموسة ذات ا

غير الملموس ذو العمر  لألصلمراجعة على فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  إجراءالنخفاض القيمة. يتم باحتمالية تعرض األصل 
التغيرات في العمر االفتراضي المقدر أو طريقة االستخدام  ُتحتسبى األقل. االقتصادي المحدد في نهاية كل سنة مالية عل

، ويتم التعامل معها حسب الضرورةفترة أو طريقة اإلطفاء، البتغيير  األصلالمتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في 
ر الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل نفقات اإلطفاء على الموجودات غيتسجل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. 

 غير الملموس. األصلفي فئة المصاريف بما يتفق مع وظفية 
 

 

 

 انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
 

ناك أي مؤشر بمراجعة القيم الحالية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا كان ه تقوم الفروعفي فترة كل تقرير، 
يدل على انخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة. وٕان وجد، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات لكي 

تقدير القيمة  ، تعمل الفروع علىالقابلة لالسترداد لألصل فردياً  يتم تحديد مدى الخسارة. وفي حال يصعب فيها تقدير القيمة
 داد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.القابلة لالستر 

 

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. عند تقييم 
م ما قبل الضريبة والتي تعكس القيمة المستخدمة فإن التدفقات النقدية المقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خص

 قيمتها السوقية مع األخذ بعين االعتبار أثر الوقت على النقد والمخاطر المحددة لألصل.
 

أما إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الحالية، يتم خفض القيمة الحالية 
) إلى أن تصل إلى قيمته القابلة لالسترداد. إن خسارة انخفاض القيمة تحمل على بيان الدخل إال إذا لألصل (أو وحدة توليد النقد

 كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كانخفاض في إعادة التقييم.
 

ة الدفترية لألصل (أو وحدة توليد النقد) إلى أن تصل للقيمة في حال تم الحقًا عكس خسارة انخفاض القيمة، يتم زيادة القيم
المقدرة المستردة على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد 

ل إال إذا كان األصل قد تم إعادة النقد) في السنوات السابقة. إن عكس خسارة االنخفاض في القيمة يتم تسجيله في بيان الدخ
 تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة تعامل كزيادة في إعادة التقييم.

 

 األدوات المالية
 طرفًا في بنود تعاقدية لألداة. تصبح الفروعيتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما 

 

التي تعزى  ،تكاليف المعامالت كما يتم إضافة أو خصم، بدئيًا بالقيمة العادلةلية والمطلوبات المالية متُقاس الموجودات الما
بشكل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالية والمطلوبات المالية أو إصدارها (خالف الموجودات المالية والمطلوبات 

ة، حسب ت المالية أو المطلوبات الماليمن القيمة العادلة للموجودا، ر)عادلة من خالل األرباح والخسائالمالية بالقيمة ال
تكاليف المعامالت التي ُتعزى مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات المالية أو تسجل ، عند االعتراف المبدئي. االقتضاء

 دخل.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر على الفور في بيان ال
 

 الموجودات المالية
يتم االعتراف بجميع طرق الشراء والبيع االعتيادية وٕالغاء االعتراف بها على أساس تاريخ العملية التجارية. إن جميع طرق 
الشراء أو البيع االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطبق تسليم الموجودات في غضون إطار زمني 

 قبل التشريعات والتعهدات في السوق. ُيحدد من
 

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 

 (تتمة)الموجودات المالية 
 موجودات الماليةتصنيف ال

ض الغر التصنيف على طبيعة و  يعتمدو  ."وذمم مينةو"قروض  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق"كـ "تصنف الموجودات المالية 
 عند االعتراف المبدئي.، وُيحدد الموجودات الماليةمن 

 

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق استثمارات
دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق ذات ي موجودات مالية غير مشتقة قاق هاالستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستح

على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق. تقاس االستثمارات المالية المحتفظ  ،القدرة اولديه تتجه نية المجموعة بشأنها،محددة، والتي 
بعد طرح خسائر االنخفاض  ؛ وذلكطريقة الفائدة الفعلية بالتكلفة المطفأة باستخدامبعد االعتراف المبدئي بها لتاريخ االستحقاق 

 الفعلي. العائدفي القيمة، ويتم االعتراف بإيراداتها على أساس 
 

 

 القروض 
القروض  ُتسجل وفقًا لدفعات ثابتة أو محددة. الفروعالقروض هي موجودات مالية غير مشتقة تم إحداثها أو شراؤها من قبل 

مبالغ نقدية بالقيمة العادلة لها بتاريخ االلتزام مضافًا إليها التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. ويتم  مبدئيًا عندما يتم إقراض
 االعتراف بها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد طرح أي مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض القيمة. 

 

قروض والسلف عندما يكون هنالك شك في استردادها بالكامل حسب بنود العقد مخصص ألي انخفاض في قيمة ال تكوينيتم 
لدولة قياس القيمة العادلة وتوجيهات المصرف المركزي  بشأنمع األخذ بعين االعتبار متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية 

 .اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

 يف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن هذه الفئة في حال استيفاء الشروط التالية:يتم تصن
 

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية  )أ(
 تعاقدية؛ و

ة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل أن تسفر البنود التعاقدية لألصل المالي عن تواريخ محدد  )ب(
 الفائدة على مبلغ األصل غير المسدد.و 

 

تُقاس أدوات الدين، بما في ذلك االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلف والمنتجات االستثمارية، بالتكلفة المطفأة 
 عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

 من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و باألصلضمن نمط أعمال يهدف إلى االحتفاظ  االحتفاظ باألصل )أ(
 فائدة / ربحو عن تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط دفعات مالية لألصل  لألداةأن تسفر البنود التعاقدية   )ب(

 على مبلغ األصل غير المسدد.
 

 النقد وما يعادله
في نقد في الصندوق وودائع لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (ما عدا اإليداعات يتمثل النقد وما يعادله 

اإللزامية) واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية. إن النقد وما يعادله هو عبارة عن استثمارات عالية السيولة قابلة للتحويل 
 وهرية من التغير في القيمة وال تزيد فترة استحقاقها األصلي على ثالثة أشهر. إلى قيمة معينة من النقد وغير معرضة لمخاطر ج

 

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 تمة)(ت األدوات المالية

 

 (تتمة) الموجودات المالية
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

وتعتبر هذه الموجودات يتم تقييم الموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة الكتشاف انخفاض القيمة في نهاية كل فترة تقرير، 
مبدئي بالموجودات المالية، يفيد بتعرض إذا كان هناك دليل مادي، على إثر حدث أو أكثر بعد االعتراف المنخفضة القيمة 

 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة النخفاض القيمة.
 : قد يتضمن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة

  ؛ألي من المصدر أو الطرف المقابلالتعثر المالي الكبير 
 خر في سدادها؛ خرق لبنود العقد، مثل اإلخفاق في تسديد أصل المبلغ أو الفوائد عليه أو التأ 
  أو؛ دخوله في إعادة هيكلة ماليةوجود احتمالية إفالس المقترض أو 
 ألصل المالي نتيجة للتعثر الماليغياب السوق الناشط ل. 

 

 

ي قيمة االنخفاض في القيمة هو الفرق بين قيمة الموجودات المالية الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسـتقبلية المقـدرة التــ
 تعكس الضمانات، مخصومة بنسبة الفائدة الفعلية األصلية.

 

، باســتثناء جميــع الموجــودات الماليــة قيمــةشــرًة بمقــدار خســارة االنخفــاض فــي يــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة مبا
القـرض فـي حـال كـان  المخصـص.الدفتريـة باسـتخدام حسـاب  هـاتقيمحيـث يـتم تخفـيض  والمطلوب من البنـوك، القروض والسلف

تــم شــطبها فــي التــي الالحقــة المبــالغ المســتردة ، وُتضــاف مقابــل حســاب المخصــص ُيشــطب هــذا القــرض، غيــر قابــل للتحصــيل
 إلى حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل.  السابق

 

وكان من الممكن أن يكون اإلنخفاض ذو صلة بشـكل موضـوعي  ،يمة، في فترة الحقةإنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في الق إذا
بحــدث وقــع بعــد االعتـــراف باإلنخفــاض فــي القيمــة، يــتم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي الســابق وذلــك مــن 

اإلنخفـاض فـي القيمـة ال تتجـاوز التكلفـة خالل بيان الدخل إلى حد أن تكون القيمـة الدفتريـة للموجـودات الماليـة فـي تـاريخ عكـس 
 المطفأة في حالة عدم االعتـراف باإلنخفاض في القيمة.

 

 :كما يـلي الُمقاسةبتقييم إنخفاض قيمة القروض والسلف  الفروعتقوم 
 

 القروض المقيّمة إفرادياً 
لمعرفـة من قبـل إدراة االئتمـان بـالفروع إفراديًا تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشركات والتـي يتم تقييمها 

 قيمتها. إلى إنخفاض يشيرإن كان هنالك أي دليل موضوعي 
 

على أساس معـدل  المخصومةيتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
القيمـــة العادلـــة بأو  إن كـــان متاحــًا، للقـــرض، الملحوظــةبنـــاًء علـــى القيمــة الســـوقية  الفائــدة الفعـــال للقــرض أو يـــتم تقيـــيم القــروض

 .إذا كان القرض يخضع لضمانات للضمان المرتبط بالقرض
 المحتسبة كما ذكر أعاله. الحاليةيتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض وقيمته 

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 (تتمة) الموجودات المالية
 

 (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 قروض مقيمة جماعياً 

 خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعيًا مخصصـات على:تتضمن 
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى
عندما يتم تقييم القروض إفراديًا دون أن يكون هناك مؤشرات على وجود أي خسارة، يمكن أن يكون هناك خسائر محتملة مبنية 

 على أساس تصنيف مركز مخاطرة القروض والمناخ االقتصادي السائد. 
 
 

 التقريريشمل انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية المشكوك في تحصيلها في تاريخ 
 والتي ال يمكن تحديدها فرديًا إال في وقت الحق مستقبًال. 

 

لخبرة السابقة وتصنيف القروض لكل نوع من القروض على أساس ا الفروعيتم احتساب االنخفاض بالقيمة المقدرة من قبل إدارة 
تماني والتغّيرات المتوقعة باإلضافة للخسائر المقدرة والتي تنعكس عن الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ بعين ئاإل

 اإلعتبار متطلبات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 حد ذاتها والتي يتم تصنيفها جماعياً قروض فردية ذات صفات مشتركة ذات قيمة غير جوهرية ب
من رصيد القرض الذي تجاوز  %٢٥ُيحتسب انخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة يتم فيها رصد مخصص بنسبة 

من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه ألكثر من  %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠موعد استحقاقه بما يزيد على 
 .يوماً  ١٨٠عندما تتجاوز موعد استحقاها عن لقروض ين مخصص بالكامل لتكو يومًا، ويتم  ١٢٠

 

 

 

 إلغـاء االعتراف بالموجودات المالية
األصـل ذلـك إال عند انتهاء الحق المتعاقـد عليـه المتعلـق باسـتالم التـدفقات النقديـة مـن  أصل مالياالعتـراف بأي  الفروعال تلغي 

ل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايـا ملكيـة األصـل بصـورة جوهريـة إلـى منشـأة أخـرى. المالي؛ أو عندما تقوم المجموعة بتحوي
بتحويـــل كافـــة مخــاطر ومزايـــا الملكيـــة أو تحويلهــا بصـــورة جوهريــة واســـتمرت بالســـيطرة علــى األصـــل المحولـــة  الفــروعإذا لــم تقـــم 

صاحبة عن المبـالغ التـي قد تـدفعها. إذا احتفظـت بالحصة المحتـفظ بها من األصل المالي والمطلوبات الم تعترف الفروعملكيته، 
فـــي االعتــــراف باألصـــل المـــالي  الفــــروعبصـــورة جوهريـــة بكافـــة مخـــاطر ومزايـــا األصـــل المـــالي المحولـــة ملكيتـــه، فتســـتمر  الفـــروع

 المستلمة.المضمون لصافي المبالغ واالعتـراف كذلك باالقتراض 
 

مقاسة بالتكلفة المطفأة، ُيقيد الفارق بين القيمـة الدفتريـة لألصـل وقيمـة المقابـل المسـتلم وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية ال
 أو الذمة المدينة في بيان الدخل.

 

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

 

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

 

 (تتمة) سياسات المحاسبيةأهم ال -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية 
 التصنيف كدين أو أدوات ملكية

إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقــوق ملكيــة وفقــًا لجوهـــر العمليــة المتعاقــد  الفــروعأدوات الــدين وأدوات الملكيـــة التــي ُتصــدرها  ُتصــنف
 ات المالية وأدوات الملكية.عليها في العقد وتعريف المطلوب

 

 أدوات الملكية
بعـد اقتطـاع كافـة المطلوبـات المترتبـة عليهـا. تسـجل  ألي منشـأةالعقـد الـذي يثبـت فائـدة مسـتبقاة فـي الموجـودات  هيأداة الملكية 

 بقيمة صافي المبالغ المحّصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.  الصادرة عن الفروعأدوات الملكية 
 

 ت الماليـةالمطلوبا
مبدئيـًا بالقيمة العادلة بعد خصم  تتضمن القروض وودائع العمالءى كمطلوبات مالية أخرى اآلخر تُقاس المطلوبات المالية 

ى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إضافة إلى اآلخر بينما تُقاس المطلوبات المالية تكاليف المعامالت، 
 سنوي.ال العائد د المعترف بها على أسـاسمصاريف الفوائ

 

 عقود الضمان المالي
 

عقد الضمان المالي هو العقد الذي يتطلب من المصدر القيام بدفعات محددة لتعويض صاحب الضمان عن أي خسارة يتكبدها 
 الدفعات عند استحقاقها وفقًا ألحكام أداة الدين. استيفاءجراء إخفاق المدين في 

 

إذا لم يتم تحديدها كأداة مالية  ، بينما تقاس الحًقا، ها العادلةبشكل مبدئي بقيم الفروعلضمان المالي الصادرة عن وتقاس عقود ا
 :، بالقيمة األعلى ألي منبالقيمة العادلة

   المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات ، ٣٧رقم  يقيمة االلتزام بموجب العقد، طبقا للمعيار المحاسبي الدول
 و طارئة؛ال

 باإليراداتطبقا لسياسات االعتراف ، عند االقتضاء، اإلطفاء الكلي المعترف بهًا القيمة المعترف بها مبدئيًا ناقص. 
 

في بيان الدخل باألقساط المستلمة ويتم االعتراف ، لمتعلقة بالضمانات في بيان الدخلفي المطلوبات المالية ا أي زيادةتسجل 
 والت على أساس القسط الثابت على مدار عمر الضمانة.في إيرادات الرسوم والعم

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ال تلغي الفروع االعتراف بالمطلوبات المالية إال عندما يتم إعفاء الفروع من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء 

المالي الملغى االعتراف به والمقابل المدفوع، أو مستحق الدفع، بما  سريانها. ويتم تسجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب
 في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في بيـان الدخل.

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 (تتمة) األدوات المالية

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية (تتمة)
 

 القيم العادلة
عر تُقيـد جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. إن القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة، عنـد االعتــراف المبـدئي، تتمثـل عـادًة بسـ

 معاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم.ال
 

 يتم المتـاجرة بهـا فـي أسـواق نشـطة ذات سـيولة التي عادية و الشروط ال ذاتالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  ُتحدد
 ؛بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

 

 ى (فيمــا عــدا األدوات الماليــة المشــتقة) بنــاًء علــى نمــاذج األســعار ر اآلخــالقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة  ُتحــدد
 المقبولة بشكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية المنظورة واألسـعار

 ؛ والمقدمة من وسطاء ألوراق مماثلة
 

 تقة بنــاًء علــى األســعار المدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــذه األســعار يــتم يــتم إحتســاب القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــ
إستعمال التدفق النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلـق بهـا وذلـك علـى فتـرة األداة الماليـة دون الخيـار ونمـاذج 

 اإلختيارية.المشتقة تسعير الخيار لألوارق المالية 
 

 المطلوبات الماليةالموجودات المالية و  مقاصة
حق قانوني للقيام بذلك  وجود ن المركز المالي فقط عندفي بيا وٕاظهارهايتم إجراء مقاصة على الموجودات والمطلوبات المالية 

 على أساس صافي القيمة أو عند استعادة األصل وتسديد االلتزام في نفس الوقت. الفروع تسويتهاأو عندما تنوي 
 

 التحوطمحاسبة قة و األدوات المالية المشت
 

األدوات المالية المشتقة والتي تشمل العقود اآلجلة للعمالت األجنبية للتحوط من مخاطر مبادالت العمالت  تستخدم الفروع
 ى.اآلخر والفوائد وأخطار السوق 

 

بحيث تدرج حقًا بالقيمة العادلة، ال ويعاد قياسهاالقيمة العادلة بتاريخ العقد  كونهابالتكلفة  مبدئيااألدوات المالية المشتقة  تقاس
 .سلبيةالمشتقات بقيمها العادلة ضمن الموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة أو ضمن المطلوبات إذا كانت القيمة العادلة 

 

ير بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسع عموما يتم الحصول على القيم العادلة
 المناسبة.

 في بيان الدخل عند حدوثها.  لألدوات المالية المشتقة، غير المؤهلة لمحاسبة التحوط،التغيرات في القيمة العادلة ُتدرج 
 

صنف معامالت التحوط إلى فئتين: (أ) معامالت تحوط القيمة العادلة التي توفر تغطية تُ  ،محاسبة التحوطب وفيما يتعلق
قيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بها؛ و (ب) معامالت تحــوط التدفقات النقدية التي توفر لمخاطر التغيرات في ال

تغطية من التغيرات في التدفقات النقدية التي إما أن تنسب إلى مخاطرة معينة ترتبط بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو 
 بمعاملة متوقعة تؤثر في صافي الدخل المستقبلي.

 

 ٢١ ي فرنسا ش.م.الخليج
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 (تتمة) التحوطمحاسبة األدوات المالية المشتقة و 
 

ات جدوى وفاعلية كبيرة، مثًال التغيرات في القيمة العادلة أو محاسبة التحوط يجب أن تكون عملية التحوط ذ من أجل تطبيق
التدفق النقدي من األدوات التي استخدمت في عملية التحوط يجب أن تماثل التغيرات في البنود المغطاة وأن تكون قابلة للقياس. 

تضمنة تحديد األداة المستخدمة في في بداية عملية التحوط يجب أن تكون األهداف وٕادارة المخاطر واإلستراتيجيات موثقة وم
مدى فاعلية التحوط. في الفترات الالحقة ية تقييم الفروع للتي أستخدم من أجلها التحوط وكيفعملية التحوط وطبيعة المخاطر ا

 فإنه من المطلوب تقييم هذا التحوط لبيان فاعليته بشكل مستمر.
 

 تحوطات القيمة العادلة
عادة قياس األدوات المشتقة والتي تطبق عليها أسس محاسبة التحوط بالقيمة العادلة تؤخذ مباشرة الربح أو الخسارة من عملية إ

 ضمن بيان الدخل.
 

سبة عالقة التحوط أو استحقاق األداة أو بيعها أو أنها لم تعد مستوفية لشروط محا إلغاء الفروع محاسبة التحوط عند تتوقف
 من ذلك التاريخ. بداية في بيان الدخللألداة والناتجة عن مخاطر التحوط  فتريةالدلقيمة على االتغيرات  ُتطفئالتحوط. 

 

 تحوط التدفقات النقدية 
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية الذي تنطبق عليه أسـس محاسبة التحوط، فإن جزء الربح أو الخسارة على أداة التحوط والتي 

ى تحت حساب حقوق المركز الرئيسي، بينما الجزء اآلخر في حساب االحتياطيات تحقق التحوط الفعال يتم االعتراف بها مبدئيًا 
 ُتحولغير الفعال، إن وجـد، يتم تسجيله في بيان الدخل. أما تحوط التدفقات النقدية والتي تؤثر في المعامالت المستقبلية، 

نفس الفترة التي يؤثر بها التحوط على بيان ى إلى بيان الدخل في اآلخر األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن االحتياطيات 
الدخل، وعندما ينتج عن معامالت التحوط المسـتقبلية موجودات أو مطلوبات معترف بهما فإن األرباح والخسـائر المتعلقة بهما 

ى اآلخر ة الدفترية ى يتم إدراجها في القياس األولي لتكلفة الشـراء أو القيماآلخر والتي تم إضافتها سـابقًا إلى االحتياطيات 
 .للموجـودات أو المطلوبات

 

األداة أو عندما يتم بيعها أو إلغاؤها أو عندما ال تعود مستوفية لشروط معالجتها  صالحيةمحاسبة التحوط عندما تنتهي  تتوقف
ية المقيدة في محاسبيًا كمعاملة تحوط. وعند تحديد ذلك، فإن أي ربح أو خسـارة متراكمة على أداة تحوط التدفقات النقد

من المتوقع حـدوث  يعدإلى وقت حدوث المعاملة المتوقعة. أما عندما ال  المركز الرئيسيى، تبقى في حقوق اآلخر االحتياطيات 
 صافي الربح أو الخسـارة المتراكمين المسجلين في االحتياطيات إلى بيان الدخل للسنة. ُتحولمعاملة التحوط، 

 

 المشتقات المتضمنة
المتضمنة في أدوات مالية أخرى أو عقود مضيفة يتم معاملتها كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرها وصفاتها  المشتقات

غير متعلقة بتلك العقود المضيفة وأن تكون العقود المضيفة غير مدرجة بالقيمة العادلة وعندما تكون األرباح أو الخسائر غير 
 المتحققة مسجلة في بيان الدخل.

 

 نهاية خدمة الموظفين مخصص تعويض
الرواتب الحالية وفترات الخدمة المتراكمة للموظفين في نهاية كل  بناًء علىمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  يحتسب

قوانين العمل لدولة اإلمارات  المكون وفقال تقل عن المخصص التي  الفروعالمخصص وفقًا لسياسات  يتم تكوينفترة تقرير. 
 ة. العربية المتحد

 

لسنة  ٧لقانون االتحادي رقم بموجب افي التأمين الوطني والتقاعد لموظفيها مواطني دولة اإلمارات العربية المتـحدة  تسهم الفروع
١٩٩٩. 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 

 عقود اإليجارات التشغيلية 
أما إن عقود اإليجار التي يتحمل فيها المؤجر كافة المخاطر والمنافع المترتبة على ملكية األصل كعقود إيجار تشغيلية.  ُتصنف

قرير، فتتم المحاسبة عن اإليجارات المستأجر وكانت الموجودات المستأجرة غير معترف بها في فترة الت كانت الفروع هي
 ، بموجب عقود اإليجار التشغيلية، على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الفروع أو لهاالمستحقة على 

 

 

 ضريبة الدخل
تعلق فيه ، ويتم تسجيل ضريبة الدخل في بيان الدخل إلى الحد الذي تجلةتتألف ضريبة الدخل من الضريبة الحالية والضريبة اآل

، أو ُتسجل مباشرة في حقوق الملكية، وفي تلك الحالة يتم االعتراف بها اآلخرتلك الضريبة بـبنود معترف بها في الدخل الشامل 
 في نفس البيان الذي يظهر فيه البـند ذات الصلة.

 

بة باستخدام معدالت الضريبة تمثل الضريبة الحالية الضريبة المتوقع دفعها على أرباح السنة الخاضعة للضريبة، والمحتس
السائدة أو التي ستكون سائدة باحتمال كبير كما في تاريخ الميزانية العمومية. تقوم الفروع بتشكيل مخصصات للضريبة الحالية 

 على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضريبيـة. 
 

والمبالغ التي  بيان المركز الماليدفترية للموجودات والمطلوبات في على الفروق المؤقتة بين القيمة ال جلةضريبة اآلاليتم إثبات 
عموما لجميع الفروقات المؤقتة  جلةألغراض الضريبة. يتم إثبات االلتزامات الضريبية اآل الموجودات والمطلوباتتعزى إلى هذه 

الخاضعة للضريبة  رباحاألتمل أن إلى الحد الذي يكون من المح جلةالخاضعة للضريبة ويتم إثبات األصول الضريبية اآل
 .جلةالستخدام تلك االصول الضريبية اآل كافيةستكون  مستقبال

 

باستخدام معدالت ضريبية متوقع تطبيقها في الفترات التي يتم تحقيق الموجودات فيها أو يتم تسوية  جلةُتحتسب الضرائب اآل
 أو الصادرة بشكل مؤكد قبل تاريخ الميزانية العمومية.المطلوبات بناًء على النسب الضريبية والقوانين السائدة، 

 

 

 المخصصـات
التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من  الفروعيتم االعتـراف بالمخصصات عندما يكون على 

 . موثوقبشكل  تقدير تكلفة هذه المخصصات، ويكون من الممكن تسديد هذا االلتزامب ُتطاَلب الفروعالمحتمل أن 
  

التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر  في نهاية فترةالمبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام الجاري 
والشكوك المحيطة بااللتزام. حيث تقاس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتزام، ومن ثم فإن القيمة 

 ي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. الدفترية ه
 

كأصل  المدينة طرف ثالث، يتم إدراج الذمة منإسترداد جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات  يتوقععندما 
 ثوق.إذا أصبح من المؤكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وٕاذا كان من الممكن قياس مبلغ الذمة المدينة بشكل مو 

 

وتُقاس كمخصصات. ويعتبر العقد المرهق قائمًا عندما يكون لدى الفروع عقدًأ  باهظةيتم تسجيل االلتزامات الحالية ضمن عقود 
تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها الستيـفاء االلتزامات المتضمن عليها ذلك العقد عن المنافع االقتصادية المتوقع استالمها 

 من العقد.
 

 قبـوالتال
قد يتم االعتـراف بالقبوالت كمطلوبات مالية في بيان المركز المالي مع حق تعاقدي للسداد من العمالء كموجودات مالية. ولذلك 

 كموجودات مالية ومطلوبات مالية.  تاإللتزامات المتعلقة بأوراق القبوال تم احتساب
 

 

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

 

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

 

 (تتمة) أهم السياسات المحاسبية -٣
 االئتمانات المستندية

بالنيابة عن مبالغ مالية أن يدفع  تضمن بموجبها الفروع، هي عقود الفروعاالئتمانات المستندية، الصادرة بالنيابة عن عمالء 
تسدد المبالغ فقط عندما يقّدم المستفيد إلى ، على أن ائع قّدمها العميللى المستفيد من االئتمان المستندي عن بضالعميل إ

 الوثائق المبينة في االئتمان.  الفروع
 

من إصدار ائتمان أو من أعمال المتابعة الالحقة للفواتير بموجب في إيرادات الرسوم المستلمة يتم االعتراف باإليرادات 
 الئتمان، عند استالمها. ا

 

 االلتزام بتمديد االئتمانات 
مطلوبات لتمديد االئتمان وفقًا لبنود االتفاقية، وتعتبر كمطلوبات خارج  اتجاه عمالئه الفروعتعهد بها تالتزامات راسخة  تتمثل في

 الميزانية العمومية. 
 
 االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤

أحكام، وتقديرات  اتخاذ، يتطلب من اإلدارة  ٣والموضحة في إيضاح رقم  للفروعور تطبيق السياسات المحاسبية في ط
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات لعدم وجود مصادر أخرى مؤكدة. 

 تبر مالئمة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تع
 

 

على التقديرات في الفترة التي يتم فيها إجراء  ، وتقيد نتائج المراجعةبشكل مستمرالمحددة تقديرات واالفتراضات يتم مراجعة هذه ال
فترات المراجعة والفترات المستقبلية إذا ما  تلك المراجعة إذا ما كان تأثير تلك المراجعة ال يؤثر سوى على تلك الفترة، أو في

فيما يلي األمور المهمة التـي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات، أو من الفترات الحالية والمستقبلية. ال كان تأثير المراجعة يشمل ك
  االفتراضات أو األحكام:

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية
 لخصائصة على نمط األعمال التي تتبناه اإلدارة بشأن إدارة موجوداتها المالية ووفًقا تصنيف وقياس الموجودات المالي يعتمد

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية المقدرة. وترى اإلدارة أن الموجودات المالية للفروع مصنفة ومقاسة بشكل مناسب.
 
 

 ةقيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأانخفاض 
. الموجودات المالية المنخفضة القيمة المقاسة بالتكلفة المطفأة بشأنالمحاسبية للمخصصات  الفروعسياسة  )٣يتضمن إيضاح (

أو بتطبيق نسبة مئوية محددة على القروض غير يتم احتساب انخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المقدرة 
لنسبة للقروض والخبرة السابقة للتعثر في السداد. ويتم احتساب انخفاض القيمة با المصنفة العاملة بناًء على توجه السوق

 اعتماًدا على األقساط والدفعات التي تخطت تاريخ استحقاقها. والسلف لألفراد وفق منهج معادلي
  

في  لنقصالزيادة وا تظهريتم تكوين مخصص القروض المتعثرة من خالل بيان الدخل على شكل مخصص خسارة قروض. 
وبالتالي تؤثر على بيان  ؛المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القروض المتعثرة ضمن مخصص خسارة القروض المتعثرة

 الدخل.
 
 

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

 

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

 

 (تتمة) االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -٤
 (تتمة) انخفاض قيمة القروض

 

 قروض مقيمة فردياً 
هذه الطريقة على القروض ، وتنطبق خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا من خالل تقييم كل حالة على حدة ُتحدد

 .للتقييم الجماعي للقروض والسلففردها جوهرية أو غير خاضعة التجارية والسلفيات المصنفة والتي تعتبر بم
 

 تؤخذ العوامل التالية أدناه بعين االعتبار عند تحديد الخسارة من انخفاض قيمة القروض المقيمة فرديًا :
 الحد االئتماني اإلجمالي للعميل. .١
 لسداده المبلغ المقترض.أي قدرة العميل على تنفيذ تجارة مربحة وتحصيل نقد كاف  –نسبة المخاطرة  .٢
 قيمة الرهن واحتمالية إعادة تملكه. .٣
 تكلفة استرداد الدين. .٤

 

مراجعة دورية ومنتظمة لمخصصات انخفاض القيمة للتسهيالت الفردية باإلضافة إلى تقييم دوري  سياسة الفروعتتطلب 
 للرهونات والتأكد من إمكانية تحصيله.

تحصيل الفائدة ومبلغ القرض  ويكون من المرجح ،تصنيفها كقروض جارية ُيعادمالم يستمر تصنيف القروض كقروض متعثرة 
 األساسي.

 قروض مقيمة جماعياً 
وفقًا للخبرة التاريخية السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة بتقييم حجم القروض والسلف التي من  الفروعتقوم إدارة 

 يدها بتاريخ التقرير. الممكن أن تكون متعثرة والتي لم يتم تحد
 

  تقديرات اإلدارة وٕارشادات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  وفق، وُتعدل قيم مخصصات المحافظ بشكل دوريتُ 
 

مخصصات القروض المقيمة جماعيًا بناًء على الخسائر التي تتكبدها محافظ القروض الفردية ذات الصفات المشتركة  يتم إعداد
 ث يكون القرض بحد ذاته ذو قيمة غير جوهرية.وحي

  

من رصيد القرض الذي تجاوز موعد استحقاقه  %٢٥نسبة  ترصد فيهاانخفاض قيمة القروض الفردية بتطبيق صيغة  يحتسب
يومًا وأقل من  ١٢٠أكثر من بلقرض عندما يتخطى موعد استحقاقه من رصيد ا %٥٠يومًا، ومخصص بنسبة  ٩٠ بأكثر من

 .يوماً  ١٨٠ ألكثر منعندما تتجاوز موعد استحقاها القروض  رصد مخصص كامل لكافةًا. ويتم يوم ١٨٠
 

 والمعدات الممتلكات
المتوقع  والتقادمتستهلك الممتلكات والمعدات على مدار العمر االفتراضي والذي ُيحدد بناًء على االستخدام المتوقع لألصل 

 إلدارة باألخذ باالعتبار أي قيمة متبقية إذ ترى ذلك غير جوهري.والذي يستند على عوامل تشغيلية. لم تقم ا
 

تحدد الفروع في كل تاريخ تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يفيد بتعرض الممتلكات والمعدات النخفاض في قيمتها. 
وٕاذا لمقارنة المنفذة من قبل الفروع. وتقدر اإلدارة القيمة السوقية للعقارات بناًء على األوضاع السوقية الراهنة والمعامالت ا

 تخطت القيمة الدفترية ألي من الممتلكات قميته القابلة للتحصيل، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
 

 

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

 

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

 

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة -٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  ألف درهم

    

 نقد في الصندوق ١٠،٤٩٥  ١٢،٩٤٠
 لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةأرصدة    

 حساب جاري ٢٣٨،٠٥٠  ٢٧٢،٥٧٤
 متطلبات معدل النقد اإللزامي ١٣٠،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧

 إيداعشهادات  ٣٧٥،٠٠٠  -
٧٥٣,٧٨٠  ٤١٩،٧٦١  

 

لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير المتاحة بمتطلبات معدل النقد اإللزامي االحتفاظ يتطلب من الفروع 
 لالستخدام في العمليات اليومية.

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
اإلفصاح عن األطراف ذات : ٢٤رقم  الدوليمعامالت مع األطراف ذات عالقة بما يتفق مع المعيار المحاسبي  تجري الفروع

المسيطرة خارج دولة اإلمارات العربية و  الرئيسية األم . تتمثل األطراف ذات العالقة في المركز الرئيسي وفروع الشركةالعالقة
طراف ذات العالقة بشكل جوهري وفًقا إلى نفس الشروط واألحكام السائدة في نفس الوقت وتتم المعامالت مع األالمتحدة. 

 .لمعامالت مماثلة مع عمالء وأطراف خارجية
 

األنشطة عمليات مصرفية معها كجزء من وتجري  والشركة األم الرئيسية بودائع محددة لدى المركز الرئيسي تحتفظ الفروع
 .االعتيادية

 

 ٣١). بلغ مجموع رسوم تلك الخدمات كما في ١٧(إيضاح  للفروعئيسي الخدمات اإلدارية والدعم اإلداري المركز الر  يوفر
 مليون درهم). ٠,٧٣: ٢٠١٥درهم ( مليون ١,٤٩مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر 

 

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 يتألف من: المطلوب من أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 الشركة األم الرئيسية  ٣،٤٣٦  ٥،٣١١
 المركز الرئيسي  ٥١،٧٦٩  ٥٥،٦٦٨

     

 ودائع ألجل    
 الشركة األم الرئيسية  -  ٧،٤٦٤

 المركز الرئيسي  ٩٥،٢٢٥  ٩١،٥٠٨
١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١   

 

 يتألف من: المطلوب إلى أطراف ذات عالقة    
 حسابات جارية    

 لرئيسيةالشركة األم ا  ٥،١٣٤  ٦،٣٥٥
 المركز الرئيسي  ٣،٦١٤  ٣،٤٨٦

     

 خاضعة إلدارة مشتركة منشأة    
 شركة قطر لرأس المال المحدودة، دولة قطر  ٥٢  ١٥٥

٨،٨٠٠  ٩،٩٩٦   

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) معامالت مع أطراف ذات عالقة -٦
 يتضمن الدخل للسنة معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إيرادات الفوائد  ٥٧٤  ٨٢٩
 إيرادات العموالت  -  ٢٦٦

     

 مصاريف الفوائد  ٥٨٣  ٩٦
 مصاريف العموالت  ٧٤  ٣٨

 )١٧مصاريف المركز الرئيسي (إيضاح   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 

  تعويضات اإلدارة العليا
 

 خالل السنة المستحقةتعويضات اإلدارة العليا   ٥,٠٥٨  ٧,٧٠٤
 

 

 

 

 مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية -٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

 دولة اإلمارات العربية المتحدة المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية خارج  ١١١،٦٢٦  ١١٣،٤٢٥
 المطلوب من بنوك ومؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  ١،٠٤٢  ٢٩،١١٩

١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤   
 

 

 

 

 استثمارات مالية -٨
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق   ٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 فيما يلي التوزيعات الجغرافية لالستثمارات المالية: 
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ٩٨،٠١٦  ١٣٦،٥٦١
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  -  ١٤١،١٩٦  ١٤١،٥٣٤
٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   

 

 لية وفقًا لنوع القطاع: يظهر الجدول التالي االستثمارات الما
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 القطاع الحكومي والعام   ١٤٧،١٥٢  ١٨٥،٦٣٦
 المؤسسات المالية  ٩٢،٠٦٠  ٩٢،٤٥٩

٢٣٩،٢١٢  ٢٧٨،٠٩٥   
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 ٢٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١نتهية في للسنة الم
 
 

 القروض والسلف للعمالء -٩
 ما يلي:ن أ) يتكون مبلغ القروض والسلف م

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 القروض والسلف   ٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢
 يطرح : مخصص االنخفاض في القيمة  )٢٣٤،٩٩٩(  )١٠٩،٨٧٥(

٢،٣٢٤،٧٩٨  ٢،٥٩٦،٨٣٧   
 

مليون درهم  ١,٩٦٨، كانت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها مقابل قروض وسلف للعمالء ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ كما في
 .٢٦مليون درهم)، والمبين تحليًال بشـأنها في إيضاح رقم  ٢,٣٣١: ٢٠١٥(
 

 خالل السنة، كانت كما يلي:للعمالء إن الحركة على مخصـص االنخفاض في قيمة القروض والسلف  )ب
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 يناير ١في   ١٠٩،٨٧٥  ٦٤،٣٧٤
 للسنة مخصص انخفاض القيمة  ١٤٠،٧٢٤  ٤٥،٧٩١

 مبالغ مشطوبة خالل السنة  )١٤،٦٣٢(  -
 استردادات خالل السنة  )٩٦٨(  )٢٩٠(

 ديسمبر ٣١في   ٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥
 

خالل  ال توجد استردادات)، كما مليون درهم ٤,٨٩: ٢٠١٥المعلقة ( الفائدة منمليون درهم  ١٥,٦٢نة مخصص السيتضمن 
 ).درهم ١,٩٠٦: ٢٠١٥السنة من الفائدة المعلقة (

 

تغير في الجودة االئتمانية للقروض والسلف المقاسة  يتأخذ الفروع باالعتبار عند تحديد القدرة على استرداد القروض السلف أ
ن قاعدة أل نظًرا  يعد تركيز مخاطر االئتمان محدودو تمان وحتى نهاية تاريخ التقرير. بالتكلفة المطفأة من تاريخ منح االئ

 العمالء كبيرة وغير مرتبطة.
 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 االنخفاض الفردي للقيمة   ١٧٧،٦٨٢  ٥٢،٥٥٨
 االنخفاض الجماعي للقيمة   ٥٧،٣١٧  ٥٧،٣١٧

٢٣٤،٩٩٩  ١٠٩،٨٧٥   
 

 تحليل القروض والسلف للعمالء حسب الفئة، كانت كما يلي : إن ج) 
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 إقراض شركات   ٢،٠٥٢،٨٢٦  ٢،١٣٢،٤١١
 إقراض مؤسسات صغيرة   ١٣٧،٢٧٥  ١٧٩،٢٩٢
 إقراض أفراد   ٣٦٩،٦٩٦  ٣٩٥،٠٠٩

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) القروض والسلف للعمالء -٩
 كما يلي: وض والسلف حسب التوزيع الجغرافيالقر  إجمالي كاند)  

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 ة اإلمارات العربية المتحدةداخل دول  ٢،٢٠٢،٥٠٨  ٢،٥٢٩،٨١٨
 دولة اإلمارات العربية المتحدة خارج  ٣٥٧،٢٨٩  ١٧٦،٨٩٤

٢،٥٥٩،٧٩٧   ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 :ما يلي األنشطة االقتصاديةمجمل القروض والسلف حسب نوع  بلغ ) هـ
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 تجارة جملة وتجزئة  ٥٥٨،٩٢١  ٧٣٤،٩٦٧
 قروض شخصية  ٣٦٦،٨٦٨  ٣٩١،٢٤٧
 تصنيع  ٣٤٨،٠١٨  ٤٢٩،٧٩٥
 مواصالت واتصاالت  ١٠٥،٧٠١  ٧٤،٧٥٥

 إنشاءات  ٥١٤،٨٠٨  ٦٥٢،٧٩٣
 خدمات  ٥٤٥،١١٨  ٣٧٧،٢٤٢

 الكهرباء  ٣٤،٥٧٠  -
 المؤسسات المالية  ٨٥،٧٩٣  ٤٥،٩١٣

٢،٥٥٩،٧٩٧  ٢،٧٠٦،٧١٢   
 

 موجودات أخرى -١٠
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  همألف در 

     (معاد عرضه)
 )١آجلة (موجودات ضريبة   ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 فوائد مدينة  ١١،٥٠٨  ١٢،٣٩٥
 مصاريف مدفوعة مقدماً   ٣،٥١٠  ٢،٧٧٢
 أخرى   ٣،٤٣٤  ٦،٦٥١

٥٣،٥١٤  ٣٢،٢٥٥   
 

 كانت الحركة في موجودات الضريبة اآلجلة خالل السنة كما يلي:) ١
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  درهم ألف
     (معاد عرضه)

 الرصيد في بداية السنة  ١٠،٤٣٧  ٣،٦٩٤
 إضافة خالل السنة  ٢٤،٦٢٥  ٦،٧٤٣

 الرصيد في نهاية السنة  ٣٥،٠٦٢  ١٠،٤٣٧
 

ك تراجع السلطات الضريبية في دولة اإلمارات العربية المتـحدة احتساب الضريبة على الفروع على أساس دوري، وعلى إثر تل
السلطات الضريبية بناًء على تقديراتها االعتراف بـمخصص انخفاض القيمة للقروض والسلف كمصروفات  رفضتالمراجعة، 

لبعض العمالء. لقد نتج عن تلك المبالغ المرفوض االعتراف بها فرق مؤقت في األسس الضريبية والتي نتج عنها موجودات 
موافقة السلطات الضريبية على االعتراف بـالمخصصات سالفة الذكر كمصروف في ، والتي سيتم استغاللها عند جلةالضريبة اآل
 بيـان الدخل.

 
 ٢٩ الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 موجودات أخرى (تتمة) -١٠
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٦ 

محول إلى 
بيان الدخل 
 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٥ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه)       

مخصص انخفاض قيمة 
 ٨،٩٦٨ ٢٢،٥٣٦ ٣١،٥٠٤ ١٥٧،٥٢٠ )٩٦٨( ١١٣،٦٤٨ ٤٤،٨٤٠ للعمالءالقروض والسلف 

 ١،٤٦٩ ٢،٠٨٩ ٣،٥٥٨ ١٧،٧٩٠ - ١٠،٤٤٥ ٧،٣٤٥ معلقة فوائد
 ١٠،٤٣٧ ٢٤،٦٢٥ ٣٥،٠٦٢ ١٧٥،٣١٠ )٩٦٨( ١٢٤،٠٩٣ ٥٢،١٨٥ 
 

 المحرر اإلضافات الرصيد االفتتاحي 
الرصيد 
 الختامي

كما  آجلةضرائب 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٥ 

محول إلى 
يان الدخل ب

 خالل السنة

موجودات الضريبة 
 ٣١كما في  آجلة

 ٢٠١٤ديسمبر 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (معاد عرضه) (معاد عرضه) (معاد عرضه)     

مخصص انخفاض قيمة 
 ٣،١٦٦ ٥،٨٠٢ ٨،٩٦٨ ٤٤،٨٤٠ )٢٨٧( ٢٩،٢٩٧ ١٥،٨٣٠ القروض والسلف للعمالء

 ٥٢٨ ٩٤١ ١،٤٦٩ ٧،٣٤٥ )٢( ٤،٧٠٧ ٢،٦٤٠ معلقة فوائد
 ٣،٦٩٤ ٦،٧٤٣ ١٠،٤٣٧ ٥٢،١٨٥ )٢٨٩( ٣٤،٠٠٤ ١٨،٤٧٠ 
 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 الممتلكات والمعدات -١١
 

 

  مكتبيةمعدات  أثاث ومعدات سـيارات تحسينات المباني قيد التنفيذ مشاريع لمجمـوعا
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 التكــــلفة      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٤،٤١٩ ١،١٥٧ ٤٢٥ ٤،٧٧٠ ٥٤ ١٠،٨٢٥
 إضافات خالل السنة ١٩٥ ٧ - ٢٨ ٢،١٩٤ ٢،٤٢٤

 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - )٨٢( )٤٨١(
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٤،٢١٥ ١،١٦٤ ٤٢٥ ٤،٧٩٨ ٢،١٦٦ ١٢،٧٦٨
 إضافات خالل السنة ٩٨٠ ١ - ٢١٧ ٣١٣ ١،٥١١

 رسملة أعمال رأسمالية قيد التنفيذ ١،٥٥٤ - - ٦١٢ )٢،١٦٦( -
 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ٦،٢٤٧ ١،١٦٥ ٤٢٥ ٥،٦٢٧ ٣١٣ ١٣،٧٧٧
       

 االستهالك المتراكم      
 ٢٠١٥يناير  ١في  ٣،٤٢٢ ١،٠٤٩ ١١٨ ٤،٢٤٨ - ٨،٨٣٧

 للسنةمحمل  ٥٣٣ ٥٠ ١٤٢ ٢١٠ - ٩٣٥
 استبعادات خالل السنة )٣٩٩( - - - - )٣٩٩(

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٣،٥٥٦ ١،٠٩٩ ٢٦٠ ٤،٤٥٨ - ٩،٣٧٣
 للسنةمحمل  ١،٠٥٩ ٤٧ ١٤٢ ٣٤٤ - ١،٥٩٢

 استبعادات خالل السنة )٥٠٢( - - - - )٥٠٢(
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٤،١١٣ ١،١٤٦ ٤٠٢ ٤،٨٠٢ - ١٠،٤٦٣

       

 القيمة الدفترية      
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  ٢،١٣٤ ١٩ ٢٣ ٨٢٥ ٣١٣ ٣،٣١٤
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ٦٥٩ ٦٥ ١٦٥ ٣٤٠ ٢،١٦٦ ٣،٣٩٥

 ٣١ الخليجي فرنسا ش.م.
 مارات العربية المتحدةفروع دولة اإل

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  الملموسةغير الموجودات  – ١٢
 

 الكترونية برامج 
ملموسة قيد غير  أعمال
 المجمـوع التنفيذ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    التكلفة

 ١٢،٢٩١ ٩٦ ١٢،١٩٥ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٥٨٥ ٤٦٧ ١١٨ إضافات خالل السنة

    

 ١٢،٨٧٦ ٥٦٣ ١٢،٣١٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٧،٤٧٤ ٢،٣٦٥ ٥،١٠٩ إضافات خالل السنة

 ٢٠،٣٥٠ ٢،٩٢٨ ١٧،٤٢٢ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

    

    اإلطفاءات المتراكمة
 ٨،٣٠٩ - ٨،٣٠٩ ٢٠١٥يناير  ١في 

 ١،٦٥٥ - ١،٦٥٥ محمل للسنة
    

 ٩،٩٦٤ - ٩،٩٦٤ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٢٩٥ - ٢،٢٩٥ محمل للسنة

 ١٢،٢٥٩ - ١٢،٢٥٩ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
    

    القيمة الدفترية
 ٨،٠٩١ ٢،٩٢٨ ٥،١٦٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 ٢،٩١٢ ٥٦٣ ٢،٣٤٩ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 
 

 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية -١٣
٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم
 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية خارج اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠٧،٠٩٥  ٩٦،٩٧٥

 المطلوب إلى بنوك ومؤسسات مالية داخل اإلمارات العربية المتحدة  ٤٠  ٢
٢٠٧،١٣٥  ٩٦،٩٧٧   

 
 

 ودائع العمالء -١٤
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

 حسابات جارية  ٦٣٩،٤٧٢  ٧٨٦،٢٨٢
 حسابات توفير  ١٢،٩٤٠  ١٤،٥١٢

 ودائع ألجل  ١،٩٤٠،٥٣٠  ١،٨٤٤،١٢٧
 حسابات تأمينات  ١٥٤،٧٩٦  ١٩٥،١١٦

٢،٧٤٧،٧٣٨  ٢،٨٤٠،٠٣٧   
 

 ٤٩٣مبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بلغت الودائع ألجل المرهونة كضمان للقروض والسلف (الممولة وغير الممولة) كما في 
 .مليون درهم) ٥٠٠: ٢٠١٥مليون درهم (

 

 جميع ودائع العمالء من عمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 مطلوبات أخرى -١٥
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     

 )١٩مخصص ضريبة الدخل (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 )١( نهاية الخدمة للموظفين منافعمخصص   ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠
 فوائد دائنة  ١٨،٧٧٨  ١٣،٠٤٠
 أخرىحوالة مصرفية و   ٢٥،٤١٦  ١٣،٠٩٤
٨١،١٠٥  ٦٨،٣٣٤   

 

 

 ) كانت الحركات في مخصص منافع الخدمة للموظفين كما يلي:١
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  لف درهمأ

     

 الرصيد في بداية السنة  ١٨،٩٣٠  ١٩،٨٧١
 محمل للسنة  ٢،٠٦٤  ٢،٢٣٦

 دفعات مالية خالل السنة  )٢،٦٦٦(  )٣،١٧٧(
 الرصيد في نهاية السنة  ١٨،٣٢٨  ١٨،٩٣٠

 
 

 واالحتياطي القانوني المخصصرأس المال  -١٦
 

 المخصصرأس المال  )أ(
 مليون درهم. ٣٧٥عند قيمة رأس المال المخصص ب باالحتفاظع خالل السنة قامت الفرو 

 

 االحتياطي القانوني   )ب(
يتعين على الفروع االتحادي،  قانون الشركات التجارية، ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم  )٨٢(عمًال بالمادة رقم 

لسنة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويًا لما من صافي ربح ا %١٠احتياطي قانوني وذلك باستقطاع نسبة  تكوين
 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال %٥٠نسبته 

 

 

 مصاريف إدارية وعمومية -١٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم
 رواتب ومنافع ذات صلة بالموظفين  ٣٠،٠٢٠  ٣٦،٨٨٤
 استهالكات وٕاطفاءات  ٣،٨٨٧  ٢،٥٩٠

 )٦(إيضاح أتعاب المركز الرئيسي   ١،٤٩٣  ٧٣٠
 أخرى  ١١،٠٥٧  ٩،٧٣٨

٤٦،٤٥٧  ٤٩،٩٤٢   
 

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 القيمة، صافيانخفاض  مخصص -١٨
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  
  ألف درهم  درهم ألف

 والسلفخسائر انخفاض قيمة القروض مخصص  ١٢٥,١٠٣  ٤٠،٩٠١
 استردادات خالل السنة )٩٦٨(  )٢٨٨(

 خسائر انخفاض قيمة القروض، بعد طرح اإلستردادات ١٢٤،١٣٥  ٤٠،٦١٣
 

وائد المعلقة بمبلغ ال تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض بعد طرح اإلستردادات الموضحة أعاله التحويالت إلى الف
 مليون درهم). ٤,٨٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ١٥,٦٢

 

 صافي -ضريبة الدخل  -١٩
كل من إمارة أبو ظبي، إمارة دبي وٕامارة  فيمن صافي ربح السنة الخاضع للضريبة  %٢٠يتم احتساب الضريبة بنسبة 

 اإلدارةدة إلى صافي الدخل، والتي تعتقد الشارقة. تم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد إضافة بعض المخصصات المحد
 :اء ضريبيًا من قبل سلطات الضريبةبأنها بنود غير قابلة لإلعف

 

 يمثل (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل للسنة الموضحة في بيان الدخل ما يلي:
 

٢٠١٦  ٢٠١٥    
   ألف درهم  ألف درهم

     (معاد عرضه)
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 بشأن السنة السابقة  ٢١٧  -
     

١٨،٨٠٠  ٢٣،٢٧٠   
 ضريبة آجلة  )٢٤،٦٢٥(  )٦،٧٤٣(

 مجموع (دخل) / مصاريف ضريبة الدخل المعترف بها في السنة الحالية  )٥،٨٢٥(  ١٦،٥٢٧
     
     
 (أ) كانت الحركات في مخصص ضريبة الدخل خالل السنة كما يلي:    

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  درهم ألف

 الرصيد في بداية السنة  ٢٣،٢٧٠  ١٧،٥٤٠
 بشأن السنة الحالية  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 السنة السابقة بشأن  ٢١٧  -
 المدفوع خالل السنة  )٢٣،٤٨٧(  )١٧،٥٤٠(

 )١٥الرصيد في نهاية السنة (إيضاح   ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠
 

 

 
 ٣٤ الخليجي فرنسا ش.م.

 العربية المتحدة فروع دولة اإلمارات
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 صافي (تتمة) –ضريبة الدخل  -١٩
 

 العالقة بين مصاريف الضريبة والربح المحاسبي:) (ب    
٢٠١٦  ٢٠١٥    

   ألف درهم  ألف درهم
     

 الضريبة(الخسارة) / الربح قبل   )٢٥،٢٠٢(  ٧٤،٣٨٣
 الدخل غير الخاضع للضريبة  )٤،٨٨٠(  )٣،٧١٠(

 بنود غير خاضعة للضريبة (صافي مخصص انخفاض القيمة)  ١٢٣،١٢٥  ٣٣،٧١٥
 أخرى  )١٣٠(  ١١،٩٦٠

     

 الربح الخاضع للضريبة  ٩٢،٩١٣  ١١٦،٣٤٨
     

 معدل ضريبة الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصاريف ضريبة الدخل  ١٨،٥٨٣  ٢٣،٢٧٠

 
 النقد وما يعادله -٢٠

 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   ألف درهم  ألف درهم

     

 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٤٨،٥٤٥  ٢٨٥،٥١٤

٥٠٥،٢٣٥  ١٣٤،٢٤٧  
لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات احتياطيات نقدية وشهادات إيداع 

 العربية المتحدة
 مطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥٠،٤٣٠  ١٥٩،٩٥١
 مطلوب من بنوك ومؤسسات مالية   ١١٢،٦٦٨  ١٤٢،٥٤٤
١،٠١٦،٨٧٨  ٧٢٢،٢٥٦   

     

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )٨،٨٠٠(  )٩،٩٩٦(
 مطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  )٢٠٧،١٣٥(  )٩٦،٩٧٧(
 ف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةلدى المصر  احتياطي قانوني  )١٣٠،٢٣٥(  )١٣٤،٢٤٧(

 النقد وما يعادلهإجمالي   ٦٧٠،٧٠٨  ٤٨١،٠٣٦

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 وبنود خارج الميزانية ركز الرئيسيالموحقوق  المطلوبات، تركز الموجودات -٢١
 

 (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  الموجودات  
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

  الموجودات  الميزانية
المطلوبات وحقوق 

  المركز الرئيسي
بنود خارج 

 الميزانية
 ألف درهـــــم  ألف درهـــــم  ألف درهــــم  ألف درهـــــم  مألف درهـــــ  ألف درهـــــم  طق الجغرافيةاالمن
             

 ١،٧٤٣،٤٦٧  ٣،٥٣٤،٣٠١  ٣،١٥٧،٤٤٧  ١،٣١٣،٦٦٤  ٣،٤٢٢،٠٠١  ٢،٩٠٦،٢٥٩  اإلمارات العربية المتحدة
 ١٥،٥٣٠  ١٤٩،٢٦٣  ٢٨٨،٥٣١  ١٤،٠٥٧  ٢٣٤،١٣٢  ٤٢١،١٧٥  ىاآلخر الشرق األوسط دول 

 ٣٧  ٥٨،١٧٦  ١٩٣،٧٨٦  -  ١١،٨٠٧  ٢٥٠،٢٥٩  االقتصادية والتنمية دول منظمة التعاون 
 -  ٨،٣٧٧  ١١٠،٣٥٣  -  ١،٧٦٠  ٩٢،٠٠٧  أخــرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع
             

             القطاعات
 -  ٩٧٧،١٢٨  ٥٩٢،٤٥٦  -  ٤٥٢،٣٩٦  ٩٢٥،٠٠٧  اع العامالحكومة والقط

 ١،٧٢٥،٥٧٧  ١،٤٠١،٥٥٠  ٢،٢٧٠،٢٨٣  ١،٣١٣،٠٢٢  ١،٦٢٩،٧١١  ١،٨٥٨،٨٠٧  التجارة واألعمال 
 ٦٥٢  ٥٥٥،٠٨٩  ٣٩٥،٠٠٩  ٣٢٤  ٦٢٦،٤٤٠  ٣٦٩،٥٢٢  األفراد

 ٣٢،٨٠٥  ١٢٧،٦١١  ٤٤٠،٨٦٧  ١٤،٣٧٥  ٢٧٩،٠١٩  ٤٤٠،٩٥٠  المؤسسات المالية
 -  ٦٨٨،٧٣٩  ٥١،٥٠٢  -  ٦٨٢،١٣٤  ٧٥،٤١٤  أخرى

 ١،٧٥٩،٠٣٤  ٣،٧٥٠,١١٧  ٣،٧٥٠,١١٧  ١،٣٢٧،٧٢١  ٣،٦٦٩،٧٠٠  ٣،٦٦٩،٧٠٠  المجـــموع

 
 ٣٦   الخليجي فرنسا ش.م.

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 :٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  ها الدفتريةتوقيملكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 القيمة الدفترية أخرى بالتكلفة المطفأة ذلك النقد وما يعادله)
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٧٥٣،٧٨٠ - ٧٥٣،٧٨٠  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٠،٤٣٠ - ١٥٠،٤٣٠  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١١٢،٦٦٨ - ١١٢،٦٦٨  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٣٩،٢١٢ ٢٣٩،٢١٢ -  تثمارات ماليةاس
 ٢،٣٢٤،٧٩٨ - ٢،٣٢٤،٧٩٨  قروض وسلف للعمالء 

 ٥٠،٠٠٤ ٥٠،٠٠٤ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٣٠،٨٩٢ ٢٨٩،٢١٦ ٣،٣٤١،٦٧٦  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٢٠٧،١٣٥ ٢٠٧،١٣٥ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٧٤٧،٧٣٨ ٢،٧٤٧،٧٣٨ -  ودائع العمالء
 ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٤٤،١٩٤ ٤٤،١٩٤ -  مطلوبات أخرى
 ٣،٠٠٧،٨٦٧ ٣،٠٠٧،٨٦٧ -  المجموع 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية -٢٢
 

 (معاد عرضه): ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما كما في  الفروعالجدول التالي تصنيف يوضح 
 

  
قروض وسلف (بما في 

 ذلك النقد وما يعادله)
أخرى بالتكلفة 

 تريةالقيمة الدف المطفأة
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

     الموجودات المالية
 ٤١٩،٧٦١ - ٤١٩،٧٦١  النقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة

 ١٥٩،٩٥١ - ١٥٩،٩٥١  أطراف ذات عالقةالمطلوب من 
 ١٤٢،٥٤٤ - ١٤٢،٥٤٤  المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية

 ٢٧٨،٠٩٥ ٢٧٨،٠٩٥ -  استثمارات مالية
 ٢،٥٩٦،٨٣٧ - ٢،٥٩٦،٨٣٧  قروض وسلف للعمالء 

 ٢٩،٤٨٣ ٢٩،٤٨٣ -  موجودات أخرى
 ٣،٦٢٦،٦٧١ ٣٠٧،٥٧٨ ٣،٣١٩،٠٩٣  المجموع 

     
     المطلوبات المالية

 ٩٦،٩٧٧ ٩٦،٩٧٧ -  المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية
 ٢،٨٤٠،٠٣٧ ٢،٨٤٠،٠٣٧ -  ودائع العمالء
 ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦ -  أطراف ذات عالقةالمطلوب إلى 

 ٢٦،١٣٤ ٢٦،١٣٤ -  مطلوبات أخرى
 ٢،٩٧٣،١٤٤ ٢،٩٧٣،١٤٤ -  المجموع 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 ة)(تتم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات التعاقديــة علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي تــاريخ  اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات الفــروع بنــاًء علــى الترتيبــات التعاقديــة إلعــادة الســداد. ولقــد تــم تحديــديلخــص الجــدول التــالي (أ) 

 التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  ــموعالمجـ
 ٢٠١٦  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ٦٢٣،٥٤٥  -  ١٣٠،٢٣٥  ٧٥٣،٧٨٠
 أطراف ذات عالقةالمطلوب من   ١٥٠،٤٣٠  -  -  ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٢٠،٨٤٣  ٩١،٨٢٥  -  ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية  ١٨،٤٠١  ٥٩،٣٧٩  ١٦١،٤٣٢  ٢٣٩،٢١٢

 للعمالءالقروض والسلف   ٨٥٦،٢٢٨  ٣٤٨،٩٧٧  ١،١١٩،٥٩٣  ٢،٣٢٤،٧٩٨
 يةالبنك ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى   -  ١٥،٢٨٤  ٣٨،٢٣٠  ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣١٤  ٣،٣١٤
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٨،٠٩١  ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات  ١،٦٨٩،٨٥٥  ٥١٨،٩٥٠  ١،٤٦٠،٨٩٥  ٣،٦٦٩،٧٠٠
         

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٢٣،٤٨٥  -  ١٨٣،٦٥٠  ٢٠٧،١٣٥

 ودائع العمالء  ١،٧٩٣،٢٣٠  ٩٤٨،٥١٨  ٥،٩٩٠  ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٨،٨٠٠  -  -  ٨،٨٠٠

    القبوالت البنكيةمطلوبات   ٢٠،٤٠٨  ٣،٤٨٥  -  ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى  ٦٢،٧٧٧  -  ١٨،٣٢٨  ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٠١،٠٢٩  ٦٠١،٠٢٩
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ١،٩٠٨،٧٠٠  ٩٥٢،٠٠٣  ٨٠٨،٩٩٧  ٣،٦٦٩،٧٠٠

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) ليل السيولةتح -٢٣
 

 

   أقل من ثالثة أشهر  من ثالثة أشهر إلى سنة  أكثر من سنة  المجـــموع
 (معاد عرضه) ٢٠١٥  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 الموجودات        
 ةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحد  ٢٨٥،٥١٤  -  ١٣٤،٢٤٧  ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٥١،٦٨٧  ٨،٢٦٤  -  ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية  ٣٢،٣٥٤  ١١٠،١٩٠  -  ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية  -  ٤١،١٨١  ٢٣٦،٩١٤  ٢٧٨،٠٩٥

 للعمالءالقروض والسلف   ١،١٩٩،٥٤٩  ٥٩٨،٩٤٤  ٧٩٨،٣٤٤  ٢،٥٩٦،٨٣٧
 ضمن القبوالت مطلوبات العمالء  ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى   -  ٣٢,٢٥٥  -  ٣٢,٢٥٥
 الممتلكات والمعدات   -  -  ٣،٣٩٥  ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة  -  -  ٢،٩١٢  ٢،٩١٢

 مجموع الموجودات  ١،٧٧٤،٨١٥  ٧٩٩،٤٩٠  ١،١٧٥،٨١٢  ٣،٧٥٠،١١٧
         

 ز الرئيسيالمطلوبات وحقوق المرك        
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية  ٥،١٥٢  ٩١،٨٢٥  -  ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء  ٢،٢٦٦،٠٧٩  ٥٢٣،٩٥٨  ٥٠،٠٠٠  ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ٩،٩٩٦  -  -  ٩،٩٩٦

 ضمن القبوالتمطلوبات   ١٠٥،٧١١  ٨،٦٥٦  -  ١١٤،٣٦٧
 طلوبات أخرىم  ٤٩،٤٠٤  -  ١٨،٩٣٠  ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي  -  -  ٦٢٠،٤٠٦  ٦٢٠،٤٠٦
  مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي   ٢،٤٣٦،٣٤٢  ٦٢٤،٤٣٩  ٦٨٩،٣٣٦  ٣،٧٥٠،١١٧

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
 

  تحليل السيولة -٢٣
 التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية –(ب) استحقاق السيولة 

بنـاًء علـى أقـرب تـاريخ قـد يطلـب فيـه مـن ومة للمطوبـات الماليـة صل الجدول التالي االستحقاق التعاقـدي للفـروع بشـأن المطلوبـات الماليـة غيـر المشـتقة. إن الجـدول التـالي هـو التـدفقات النقديـة غيـر المخصـ.   يف
 الفروع تسديد تلك المطلوبات.

 
 

 

 أكثر من سنة المجـــموع
من ثالثة أشهر إلى 

 أقل من ثالثة أشهر سنة
المعدل المرجح لنسبة 

 الفائدة الفعلية
 

 ٢٠١٦ % ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
 المطلوبات المالية     
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٦ ٢٣،٨٧٩ - ١٨٣،٦٥٠ ٢٠٧،٥٢٩

 ودائع العمالء ١,٥ ١،٧٩٥،٢٣٥ ٩٥٣،٤٠٠ ٣٨،٢٩٣ ٢،٧٨٦،٩٢٨
 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٦ ٨،٨٠٠ - - ٨،٨٠٠

 ضمن القبوالتمطلوبات  - ٢٠،٤٠٨ ٣،٤٨٥ - ٢٣،٨٩٣
 أخرى  مطلوبات - ٦٢،٧٧٧ - ١٨،٣٢٨ ٨١،١٠٥

 المجموع  ١،٩١١،٠٩٩ ٩٥٦،٨٨٥ ٢٤٠،٢٧١ ٣،١٠٨،٢٥٥
      

     ٢٠١٥ 
 المطلوبات المالية     

 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٠,٢ ٥،٤٩٨ ٩٢،٥١٦ - ٩٨،٠١٤
 ودائع العمالء ١,٢ ٢،٢٦٧،٢٨٦ ٥٣٣،٧٦٦ ٦١،٨٢٨ ٢،٨٦٢،٨٨٠

 مطلوب ألطراف ذات عالقة ٠,٢ ٩،٩٩٦ - - ٩،٩٩٦
 ضمن القبوالت مطلوبات - ١٠٥،٧١١ ٨،٦٥٦ - ١١٤،٣٦٧
 أخرى  مطلوبات - ٤٩،٤٠٤ - ١٨،٩٣٠ ٦٨،٣٣٤

 المجموع  ٢،٤٣٧،٨٩٥ ٦٣٤،٩٣٨ ٨٠،٧٥٨ ٣،١٥٣،٥٩١

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 المالية القيمة العادلة لألدوات -٢٤
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضــمن معاملــة 

ما إذا كان السعر يمكـن تحقيقـه بطريقـة مباشـرة أو أكـان ق في تاريخ القياس، بغض النظر عمنظمة بين المتشاركين في السو 
تراعـي الفـروع عنـد تسـعير  ألي مـن الموجـودات أو المطلوبـات، وعنـد تقـدير القيمـة العادلـة .آخـرمقدرًا باستخدام أسلوب تقييم 

الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كــان المتشــاركون بالســوق ســيأخذون فــي حســبانهم تلــك العوامــل عنــد تســعير الموجــودات أو 
 المطلوبات بتاريخ القياس.

 

 

بنــاًء علــى  ٣أو  ٢أو  ١إلــى المســتوى  ُتصــنف قياســات القيمــة العادلــةاليــة، وعــالوة علــى ذلــك، وألغــراض إعــداد التقــارير الم
مدى وضوح المدخالت بالنسـبة لقياسـات القيمـة العادلـة وأهميـة المـدخالت لقياسـات القيمـة العادلـة بالكامـل، وهـي محـددة كمـا 

 يـلي:
لـة) لموجـودات أو مطلوبـات مطابقـة وهـي المـدخالت المسـتنبطة مـن األسـعار المدرجـة (غيــر المعدّ  ١مـدخالت المسـتوى  -

 في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
 ١وهــي المــدخالت المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى  ٢مــدخالت المســتوى  -

 اشرة؛ ووالمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مب
 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة. ٣مدخالت المستوى  -

  

 المطبقة في قياس القيمة العادلة أساليب وافتراضيات التقييم
 تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي: 

 بالرجوع إلى ة والمطلوبات المالية والمتداولة ومتاجر بها في أسواق مالية نشطة القيمة العادلة للموجودات المالي تحدد
 وأسعار السوق المدرجة؛ 

  ى وفقًا لنماذج األسعار المقبولة عمومًا بناًء اآلخر ى والمطلوبات المالية اآلخر تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية
األسعار السائدة في السوق وعروض األسعار من المتاجرين ألدوات  على تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام

 .مشابهة
 

 

 مستقبليللموجودات المالية للفروع المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس القيمة العادلة 
الجدول باستثناء ما هو مفصل في تُقاس بعًضا من الموجودات المالية للفروع بالتكلفة المطفأة في نهاية فترة التقرير. و 

 تقارب قيمها العادلة. في البيانات المالية المقيدةالقيم الدفتريـة للموجودات المالية والمطلوبات المالية أن  ترى اإلدارةالتالي، 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠١٦      
      الموجودات المالية

 ٢٤٠،١٧٩ ٤،٢٥١ - ٢٣٥،٩٢٨ ٢٣٩،٢١٢ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
      

٢٠١٥      
      الموجودات المالية

 ٢٧٨،٩٤٢ ٤،١٩٣ - ٢٧٤،٧٤٩ ٢٧٨،٠٩٥ استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 

 ٤٢ الخليجي فرنسا ش.م.
 رات العربية المتحدةفروع دولة اإلما

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 إدارة رأس المال -٢٥
يقوم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بصفته المنظم الرئيسي للفروع بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال 

 التنظيمي.
 

 :هيرة رأس المال إداعند أهداف الفروع  إن
 ضمان قدرة الفروع من مواصلة تقديم أعمالها وزيادة عائدات المساهمين؛ و 
 .االلتـزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المحددة من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتـحدة 

 

اية رأس المال لديها بما يتفق مع التوجيهات كف نسبةوتقوم الفروع في سياق تنفيذ متطلبات رأس المال التنظيمي باحتساب 
رأس التي توضح بشكل رئيسي أن هذه النسبة هي نسبة  الصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 المال للموجودات المرجحة حسب المخاطر.
 رأس المال النظامي

 ككل.  الفروعع ومراقبة متطلبات رأس مال يقوم المصـرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بوض
 

نسبة ، وتحستب الفروع ٢٠٠٩نوفمبر ) منذ ٢قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتطبيق سياسة بازل (
األدنى  الحد تم تحديدالصادرة عن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.  للتعاميم وفقاً  المال لديهاكفاية رأس 

من معدل األصول المعرضة  %١٢لنسبة رأس المال التي من قبل المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
 من قبلهم. الصادرةحسب التعاميم وقد تم احتسابها ب، للمخاطر

 

 

 من خالل طبقتين: الفروعتم تحليل عملية تنظيم رأس مال 
 

 

االحتياطي  ، األرباح المسـتبقاة،عالوات األسهم، االعتياديرأس المال  يتضمنوالذي الشق األول من رأس المال،  -
 بعد اقتطاع الموجودات غير الملموسة، إن وجدت. القانوني

 

 

 من %١,٢٥الشق الثاني من رأس المال، والذي يتضمن المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة بنسبة ال تزيد على  -
من  %٤٥(حتى الحد األدنى لنسبة  وعنصر احتياطي القيمة العـادلة سب المخاطرالمرجحة ح االئتمانية الموجودات

 ألرباح غير المحققة لالستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع.ل زيادة القيمة السوقية على صافي القيمة الدفترية)
نسبة  ي الشق الثاني رأس المالتم تقديم ضوابط مختلفة لعناصر رأس المال األساسي. ال يمكن أن يتعدى رأس المال ف

رأس المال في الشق من  %٥٠الشق األول، وكذلك يجب أن ال يتعدى القرض الثانوي الرأسمالي اآلجل المؤهل  من %٦٧
 .ن الموجودات المرجحة حسب المخاطرم %٨ على األقل نسبةاألول. يجب أن يشّكل الشق األول من رأس المال 

 

، والسوقية والتشغيلية الخاصة بهابالقياس إلى المخاطر االئتمانية  بالفروعالمخاطر الخاصة  تقّيم الموجودات المرجحة حسب
تتضمن المخاطر االئتمانية المخاطر المدرجة في بيان المركز المالي وغير المدرجة فيه. تتمثل مخاطر السوق في و 

اشئة عن الحركة على أسعار السوق وتتضمن الخسائر من المراكز المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي والن
مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر االستثمارات في حقوق الملكية ومخاطر البضائع ومخاطر 
الخيارات. وتعّرف المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير الكافية أو غير الناجحة أو عن 

طريقة القياس المعيارية لمخاطر االئتمان والسوق  تتبع الفروعشرية أو األنظمة أو عن األحداث الخارجية. العناصر الب
 . ٢ل از ومخاطر العمليات، وفقًا للدعامة األولى من نظام ب

 

 الفروعإدارة  م يكن هناك أي تغييرات جوهرية فيل .السنةبمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة خالل  التزمت الفروع
 .خالل السنة لرأس المال

 

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة رأس المال -٢٥
 (تتمة) رأس المال النظامي

 

 :للفروعرأس المال النظامي فيما يلي مركز 
 

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
 (معاد عرضه)    
     األول من رأس المال شقلا

 ٣٧٥،٠٠٠  ٣٧٥،٠٠٠  رأس المال المخصص
 ٥٢،٥٠٦  ٥٢،٥٠٦  االحتياطي القانوني
 ١٩٢،٩٠٠  ١٧٣,٥٢٣  األرباح المستبقاة 

 )٢،٩١٢(  )٨،٠٩١(  برامج -يطرح: الموجودات غير الملموسة 
 ٦١٧،٤٩٤  ٥٩٢،٩٣٨  المجموع

 

 

 

 

    

     الشق الثاني من رأس المال
 ٤٣،٤١١  ٣٦،٥٠٦  المخصص الجماعي لالنخفاض في القيمة

 ٦٦٠،٩٠٥  ٦٢٩،٤٤٤  مجموع قاعدة رأس المال (أ) 
 

     الموجودات المقيمة بناءً على المخاطرة
     مخاطر االئتمان:

 ٢،٤٦٦،٣٦١  ٢،٢٧١،٤٦٥  الميزانية العموميةداخل   
 ١،٠٠٦،٤٩٩  ٦٤٨،٩٩٦  خارج الميزانية العمومية  
  ٣،٤٧٢،٨٦٠  ٢،٩٢٠،٤٦١ 

 ١٤٥  ١،٨١١  مخاطر السوق 
 ٢٧٣،٣٦٢  ٢٨٦،٤٧٣  المخاطر التشغيلية 

 ٣،٧٤٦،٣٦٧  ٣،٢٠٨،٧٤٥  مجموع الموجودات المقيمة بناًء على المخاطرة (ب) 
     

 %١٧,٦٤  %١٩,٦٢  ]١٠٠× ب  \[أ=  رأس المال النظاميبة نس
 

 توزيع رأس المال
إلى حد كبير على مفاضلة العوائد المتحققة على رأس المال  المحددةعملية توزيع رأس المال بين العمليات واألنشطة تعتمد 

صاحبة لهذا النشاط. تقوم عملية توزيع الموزع. إن حجم رأس المال الموزع على كل عملية أو نشاط يعتمد على المخاطر الم
رأس المال على تحديد العمليات والنشاطات الملزمة بشكل مستقل ومنفصل عن الجهات القائمة على هذه العمليات 

 واألنشطة.
 

بالرغم من أن تعظيم العائد على رأس المال المعدل للمخاطرة هو أساس رئيسي في تحديد كيفية توزيع رأس المال من خالل 
أيضًا التعاون مع  باالعتبارللعمليات والنشاطات، إال أنه ليس األساس الوحيد المستخدم في صنع القرار. تم األخذ  الفروع

على المدى  الفروعى، وتوافق النشاط مع أهداف استراتيجية اآلخر ى، توفر اإلدارة والمصادر اآلخر العمليات والنشاطات 
 متعلقة بإدارة رأس المال وتوزيعه بانتظام.ال الفروعالبعيد. تتم مراجعة سياسات 

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

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 إدارة المخاطر -٢٦
 

يقات في مجال إدارة المخاطر إلدارة ومراقبة أفضل التطب بتبـنيمدعومة بوضع قاعدة إدارة مخاطر قوية  قامت الفروع
 المخاطر الرئيسية الموضحة أدناه والناتجة عن العمليات اليومية :

 

 االئتمانمخاطر  -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر أسعار الفائدة -
 المخاطر التشغيليـة -

 

 إدارة المخاطر عمل إطار
حيث قام بتأسيس سياسات  ،مراقبة إطار عمل إدارة المخاطرن عللفروع بالمسؤولية الكاملة المركز الرئيسي  ينهض

لضمان التقيد في السياسات وذات نفوذ لجان على مستوى إداري عالي باإلضافة إلى مفصلة بهذا الخصوص وٕاجراءات 
 .عن قرب للفروعالمقررة ومراقبة المخاطر المختلفة 

 

نشاء حدود المخاطر وٕادارة المخاطر الشاملة إلمركز الرئيسي تفويض ال بموجب ان اإلدارة والمخاطر واالئتمانلج تعمل
 . بالفروع

 

على درجة كبيرة من . يعمل مدراء سياسات المخاطر بالتنسيق مع رغبة المجموعةإن هذه اللجان هي المسؤولة عن تطوير 
ومراقبة مخاطر  االئتمان تفويض السلطات ضمن هيكل إدارات المخاطر للموافقة على معامالت مخاطر في التدريب والخبرة

 السوق والمخاطر التشغيلية. 
 

 االئتمانمخاطر إدارة 
 

كما أن جميع السلف يتم الموافقة  بالفروع المخاطرإن السياسات المتعلقة بالسلف يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة 
ل التسهيالت الممنوحة بغرض التقليل من ضمانات مقبولة مقابيتم ضمان القروض بشكل عام بعليها مركزيًا للفروع. 

 قتصادية.حسب األنشطة اال اتقليل تلك المخاطر بواسطة تنويع أصوله تعمل الفروع أيضًا على، كما االئتمانمخاطر 
 

قسم بواسطة قسم إدارة االئتمان، ويتم دوريًا مراجعتها من قبل فريق اختبار االئتمان في ويتم مراقبتها جميع التسهيالت  ُتدار
بناء على سياسة موضوعة محددة في كتيب  التعهداتالتدقيق، وقسم المراجعة وااللتزام في إدارة المخاطر ويتم تصنيف 

 سياسة االئتمان.
 

وتحديد وحدات النشاط الصناعي، والموافقة  للفروعمسؤولة وضع السياسات االئتمانية بالسياسات االئتمانية  انلج تنهض
 ام بالمراجعة الدورية للمحفظة االئتمانية للتأكد من جودتها.على االستثناءات والقي

 

 تنطبق إجراءات االئتمان المختلفة المنصوص عليها على قطاع األفراد، الشركات كما هو مبين أدناه.
 

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

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان
 إقراض األفراد

طلب ائتمان لقطاع األفراد للموافقة حسب برنامج المنتج المبني على اإلرشادات التي نصت عليها سياسة المنتج كل يخضع 
الحيات مختلفة خصصت للموافقة على برنامج المنتج . هناك مستوى صبالفروعالموافق عليها من لجنة سياسات االئتمان 

واالستثناءات على القروض الفردية واالئتمانية حسب برامج المنتج. يحتوي كل برنامج منتج على تفاصيل متعلقة باالئتمان 
المتطلبات ذلك ك) والمتطلبات القانونية والوثائق حسب السياسات البنكية و اإلقامةو  على مستوى الدخل (مثل االئتمان بناءً 

 ى.اآلخر التشغيلية 
 

 التجارياإلقراض 
االئتمانية والمعايير المنصوص عليها ووحدات النشاط (إن  الفروعتخضع كافة طلبات االئتمان للقروض التجارية لسياسة 

اطر ذات مخ تعتبرها الفروعالشركات التي تعمل في مجاالت صناعية  الفروع تقرضوجدت) والمتطلبات القانونية. ال 
تعتمد  احدود ائتمانية لعمالئه تضع الفروعتتطلب معرفة خاصة عن هذه الصناعة. وباإلضافة إلى ذلك ،  حيثبطبيعتها 

 على مقدرتهم على السداد.
 

للموافقة المسبقة وفقا للنظام المفوض لصالحية التوقيع  الفروعخطوط االئتمان والتسهيالت الممنوحة من قبل جميع تخضع 
 الكامل من قبل لجنة سياسة االئتمان وتحت إشراف المركز الرئيسي.  تحت اإلشراف

 

 وتصنيف القروض االئتمانسياسة مراجعة 
لعملية تقييم مستقل بصورة منتظمة  الفروع موجوداتمخاطر ل) CRT( الفروعلدى  االئتمانمخاطر قسم مراجعة يخضع 

على القروض المسبق للتعرف  للفروعمتحدة والسياسات الداخلية اإلمارات العربية اللدولة  المصرف المركزيوفقا لتوجيهات 
، بالتأكد من تصنيفات المخاطر لكل العمالء التجاريين الفروعقسم مراجعة مخاطر االئتمان لدى يقوم . غير العاملة المحتملة

 الفروعة مخاطر االئتمان لدى قسم مراجعكما يقوم ، حسب المنتج وقطاعات األفراد االئتمانيةوتزويد تقييم لمخاطر المحفظة 
 .التي تتبعها الفروعالتوجيهات واإلجراءات ، االئتمانبمراقبة وجود الموافقات حسب سياسات 

 

إن المخصصات المحددة للديون . يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى الدخل ٩٠لفترة  االئتمانعندما يتأخر سداد 
 .للموجودات االئتمانيالتصنيف على إمكانية تحصيل الرصيد القائم و  بناءً  كوك في تحصيلها يتم تكوينهاالمش

 

الخسارة من الديون المشكوك في  تُقيم االلتـزام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي بناًء عليها تحرص الفروع على
 .لكل قرض مستقبًال للتدفق النقدي المتوقع  تحصيلها والناتجة عن محفظة القروض من خالل حساب صافي القيمة الحالية

 

 القروض والسلف المنخفضة القيمة
 

والتي من المحتمل أن تكون جميع التزاماتها  تحددها الفروعإن القروض والسلف المنخفضة القيمة هي قروض وسلف 
ق عليها للقروض / سلف. إن هذه القروض الرئيسية والفوائد المترتبة عليها غير قابلة للتحصيل نظرًا للترتيبات التعاقدية المتف

للفروع بشأن )، دون المستوى، مشكوك فيها أو خسارة ضمن السياسات الداخلية OLEMمصنفة بـ عادل، أو إل إي إم (
 تصنيف مخاطر االئتمان.

 

 قروض مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
أن مستحقة ولم تدفع بعد، إالن أن الفروع تعتبر  قديةالتعارئيسية الدفعات الفوائد أو ال ذات والسلفيات القروض تعتبر

و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة  السندات المالية / الضمانات المتوفرة انخفاض القيمة غير مناسب على أساس مستوى
 .للفروع

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

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 في القيمة لالنخفاضمخصصات 
إن . في القيمة والذي يمثل تقديره للخسائر المحملة على محافظ القروض لديه االنخفاضمخصص لخسائر  تكون الفروع

ومخصص خسارة قابلة ، مخاطر جوهرية فرديةالمحتويات الرئيسية لهذا المخصص تكمن في خسارة محددة متعلقة ب
للتحصيل تم أخذه لمجموعات موجودات متجانسة بهدف الخسائر المحملة والتي لم يتم التعرف عليها وتخضع للتقديرات 

 .في القيمة لالنخفاضالفردية 
 

  الدين حذفسياسة 
 

بتحديد  بالفروع ئتماناالما تقوم إدارة في القيمة) عند االنخفاضالقرض (وأي مخصصات متعلقة بخسائر  تحذف الفروع
أرصدة القروض فيما يتعلق ب القرارات بشأن ما سيتم حذفهتعتمد . القروض غير القابلة للتحصيل بشكل كامل أو جزئي

 .على حالة المنتج المحدد المستحق العادية الصغيرة
دات المنخفضة القيمة من خالل تصنيف في القيمة) الموجو  االنخفاضمخصصات من فيما يلي تحليل إلجمالي وصافي (

 المخاطر :
 

 مطلوب من بنوك  
 ماليةستثمارات ا للعمالء قروض وسلف ومؤسسات مالية

  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

        منخفضة القيمة
 - - ٦٤،٧٤٠ ٩،٠٨٣ - -  المستوى  دون 

 - - ١٥،٦٣٩ ٧٦،٩٠٦ - -  مشكوك فيها
 - - ١٥،٣٠١ ١١٩،٤٦٠ - -  خسارة

 - - ٩٥،٦٨٠ ٢٠٥،٤٤٩ - -  اإلجمالي
        

 - - )٧،٧١٨( )٢٠،١٥٨( - -  فائدة معلقة
 - - )٤٤،٨٤٠( )١٥٧،٥٢٤( - -  مخصص محدد لالنخفاض في القيمة

  - - ٤٣،١٢٢ ٢٧،٧٦٧ - - 
        

        مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
  - ١،١١٨ ١،٥٢١ - -  يوم ١٨٠قروض مستحقة أقل من 
 - - ٣،١٩١ ٤،٠٢٥ - -  يوم  ٣٠قروض مستحقة أقل من 

  - - ٤،٣٠٩ ٥،٥٤٦ - - 
        

        غير منخفضة القيمة وغير مستحقة
 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٦٠٦،٧٢٣ ٢،٣٤٨،٨٠٢ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  اإلجمالي

 - - )٥٧،٣١٧( )٥٧،٣١٧( - -  مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة
  ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٤٩،٤٠٦ ٢،٢٩١،٤٨٥ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨ 

 ٢٧٨,٠٩٥ ٢٣٩,٢١٢ ٢،٥٩٦،٨٣٧ ٢،٣٢٤،٧٩٨ ١٤٢،٥٤٤ ١١٢,٦٦٨  القيمة الدفترية

 ٤٧ الخليجي فرنسا ش.م.
 عربية المتحدةفروع دولة اإلمارات ال

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 

، سندات أخرى على الموجودات، بضمانات مقابل القروض والسلف للعمالء على شكل رهونات فوائد عقارية تحتفظ الفروع
يتم تحديثها إال ال والتي بشكل عام ، االقتراضقيمة الضمانات المقدرة بتاريخ  يعتمد تقدير القيمة العادلة على. وضمانات

. للفروعال يتم االحتفاظ بضمانات القروض على القروض والسلف الممنوحة . رديًا كمنخفض القيمةـعندما يتم تقدير القرض ف
قروض على تلك اللم يتم االحتفاظ بضمانات  لذلك، في األوراق المالية االستثماراتال يتم عادة االحتفاظ بضمانات مقابل 

 .٢٠١٥أو  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
 

 :يليما  ديسمبر ٣١كما في بلغت القيمة العادلة للضمانات 
 

 قروض وسلف للعمالء  
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهـــــم ألف درهـــــم  

    منخفضة القيمة مقابل 
 ٨،٨٢١ ٢٧،٤٣٢  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية مأسه
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    مستحقة وغير منخفضة القيمةمقابل 
 ٥،٥٧٧ ٢،١٥٤  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 - -  نقد

 - -  أخرى
    

    غير مستحقة وغير منخفضة القيمة مقابل 
 ٢،٠٣٥،٢٨٣ ١،٧٥٢،٠٥٠  ممتلكات

 - -  سندات دين 
 - -  ملكية أسهم
 ٢٦٢،٦١٥ ١٧١،٣٨٧  نقد

 ١٨،٣٩٠ ١٤،٦٧٣  أخرى
 ٢،٣٣٠،٦٨٦ ١،٩٦٧،٦٩٦  المجموع

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

  

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 (تتمة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 :االئتمانيةفي قيمة القروض والسلف ومخصص للخسائر  لالنخفاضز الجغرافي يمن خالل التركفيما يلي التوزيعات 

 

  
اإلمارات 

 العربية المتحدة

دول منطقة 
الشرق 
 األوسط

منظمة دول 
والتنمية  تعاونال

 االقتصادية
دول 
 المجموع أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
٢٠١٦       

 ٢٠٥,٤٤٩ - - - ٢٠٥,٤٤٩  ر عاملة قروض غي
 ١٥٧,٥٢٤ - - - ١٥٧,٥٢٤  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية

 ٢٠,١٥٨ - - - ٢٠,١٥٨  فائدة معلقة
 

٢٠١٥       
 ٩٥،٦٨٠ - - - ٩٥،٦٨٠  قروض غير عاملة 

 ٤٤،٨٤٠ - - - ٤٤،٨٤٠  االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية
 ٧،٧١٨ - - - ٧،٧١٨  فائدة معلقة

 

 ٤٩ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ادة التسعير التعاقدية كما في يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إع

 

 :الفجوة في حساسية أسعار الفائدة
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٣٧٥،٠٠٠ - - - ٣٧٨،٧٨٠ ٧٥٣،٧٨٠
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٢٦،٨٤٦ - - - ٢٣،٥٨٤ ١٥٠،٤٣٠
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ١٤،٨٤٩ - ٩١،٨٢٥ - ٥،٩٩٤ ١١٢،٦٦٨
 استثمارات مالية ١٨،٤٠١ ٢٢،٦٥٨ ٣٦،٧٢١ ١٦١،٤٣٢ - ٢٣٩،٢١٢

 القروض والسلف إلى العمالء ١،٦٩٨،٦٤٣ ٣٢٤،٠٣١ ٨٧،٨٠٥ ١٧٩،٤٧٣ ٣٤،٨٤٦ ٢،٣٢٤،٧٩٨
 بنكية مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 موجودات أخرى  - - - - ٥٣،٥١٤ ٥٣،٥١٤
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣١٤ ٣،٣١٤
 جودات غير الملموسةالمو  - - - - ٨،٠٩١ ٨،٠٩١

 مجموع الموجودات ٢،٢٣٣،٧٣٩ ٣٤٦،٦٨٩ ٢١٦،٣٥١ ٣٤٠،٩٠٥ ٥٣٢،٠١٦ ٣،٦٦٩،٧٠٠
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ١٨٣،٦٥٠ - - - ٢٣،٤٨٥ ٢٠٧،١٣٥

 ع العمالءودائ ١،٠٥٣،١٦١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ٧٤٠،٠٦٩ ٢،٧٤٧،٧٣٨
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٨،٨٠٠ ٨،٨٠٠

 البنكيةالقبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ٢٣،٨٩٣ ٢٣،٨٩٣
 مطلوبات أخرى - - - - ٨١،١٠٥ ٨١،١٠٥

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٠١،٠٢٩ ٦٠١،٠٢٩
 وبات وحقوق المركز الرئيسي مجموع المطل ١،٢٣٦،٨١١ ٤٣٤،٠٨٨ ٥١٤،٤٣٠ ٥،٩٩٠ ١،٤٧٨،٣٨١ ٣،٦٦٩،٧٠٠

       

 الميزانية العموميةالفجوة في  ٩٩٦،٩٢٨ )٨٧،٣٩٩( )٢٩٨،٠٧٩( ٣٣٤،٩١٥ )٩٤٦،٣٦٥( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٩٩٦،٩٢٨ ٩٠٩،٥٢٩ ٦١١،٤٥٠ ٩٤٦،٣٦٥ - -

 ٥٠ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 احات حول البيانات الماليةإيض
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 : (معاد عرضه) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١يظهر الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 

 :عار الفائدةالفجوة في حساسية أس
 

 المجـــموع
بنود غير حساسة 

  أشهر ٣أقل من  أشهر ٦إلى  ٣من  شهرًا  ١٢إلى  ٦من  أكثر من سنة ألسعار الفائدة
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 الموجودات       
 ارات العربية المتحدةنقد وأرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلم - - - - ٤١٩،٧٦١ ٤١٩،٧٦١
 المطلوب من أطراف ذات عالقة  ١٣٠،٦٤٦ ٧،٤٦٤ ٨٠٠ - ٢١،٠٤١ ١٥٩،٩٥١
 المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية ٢٨،٥٢٩ - ١١٠،١٩٠ - ٣،٨٢٥ ١٤٢،٥٤٤
 استثمارات مالية - ٤١،١٨٢ - ٢٣٦،٩١٣ - ٢٧٨،٠٩٥

 وض والسلف إلى العمالءالقر  ٢،٠٤٢،٥١٩ ٢٩٣،٨٧٩ ٧٢،٩٠٣ ١٤٣،٤١٦ ٤٤،١٢٠ ٢،٥٩٦،٨٣٧
 مطلوبات العمالء ضمن قبوالت - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 موجودات أخرى  - - - - ٣٢،٢٥٥ ٣٢،٢٥٥
 الممتلكات والمعدات  - - - - ٣،٣٩٥ ٣،٣٩٥
 الموجودات غير الملموسة - - - - ٢،٩١٢ ٢،٩١٢

 لموجوداتمجموع ا ٢،٢٠١،٦٩٤ ٣٤٢،٥٢٥ ١٨٣،٨٩٣ ٣٨٠،٣٢٩ ٦٤١،٦٧٦ ٣،٧٥٠،١١٧
       

 المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي      
 المطلوب إلى البنوك والمؤسسات المالية ٩١،٨٢٥ - - - ٥،١٥٢ ٩٦،٩٧٧

 ودائع العمالء ١،٣٨١،٩٦٨ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ٨٨٤،١١١ ٢،٨٤٠،٠٣٧
 المطلوب إلى أطراف ذات عالقة - - - - ٩،٩٩٦ ٩،٩٩٦

 القبوالت ضمن مطلوبات  - - - - ١١٤،٣٦٧ ١١٤،٣٦٧
 مطلوبات أخرى - - - - ٦٨،٣٣٤ ٦٨،٣٣٤

 حقوق المركز الرئيسي - - - - ٦٢٠،٤٠٦ ٦٢٠،٤٠٦
 مجموع المطلوبات وحقوق المركز الرئيسي  ١،٤٧٣،٧٩٣ ٣٤٢،٨٠٧ ١٨١،١٥١ ٥٠،٠٠٠ ١،٧٠٢،٣٦٦ ٣،٧٥٠،١١٧

       

 الميزانية العموميةفي الفجوة  ٧٢٧،٩٠١ )٢٨٢( ٢،٧٤٢ ٣٣٠،٣٢٩ )١،٠٦٠،٦٩٠( -
 الفجوة المتراكمة في حساسية أسعار الفائدة  ٧٢٧،٩٠١ ٧٢٧،٦١٩ ٧٣٠،٣٦١ ١،٠٦٠،٦٩٠ - -

 ٥١ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 تمة)(ت إدارة المخاطر -٢٦
 مخاطر السيولة

 .المالية بالوقت المحدد بالتزاماتهصعوبات في الوفاء  تواجه فيها الفروعمخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي 
 

 إدارة مخاطر السيولة 
، ضمن الظروف العادية والصعبة، السيولة لضمان توفر سيولة كافية دائمًا لمقابلة التزاماته عند استحقاقها تدير الفروع

 . ألي مخاطر الفروعبدون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة و 
 

ى بخصوص وضع السيولة للموجودات والمطلوبات المالية اآلخر تستقبل الخزينة الرئيسية معلومات من وحدات األعمال 
ك باالحتفاظ بمحفظة تقوم الخزينة الرئيسية بعد ذل. وتفاصيل عن وضع التدفقات النقدية التي تظهر من األعمال المستقبلية

القروض والسلف البنكية والتسهيالت الداخلية  على هيئة استثمارهاعلى األغلب تم ، للموجودات السائلة قصيرة األجل
 . الفروعلدى  وتوافرهالضمان كفاية السيولة ، ىاآلخر 

 

دد يشمل الظروف العادية والسوق يتم مراقبة موقع السيولة يوميًا وكذلك فحص السيولة المنتظم يتم إدارته ضمن مخطط متع
 يتم مراجعة. المركز الرئيسيتخضع لمراجعة واعتماد من قبل  اإلجراءاتجميع السياسات المتعلقة بالسيولة وكذلك . المفصلة

وذلك ، يتضمن أي استثناءات وأي إجراء ناجع متخذ، يتم تقديم تقرير ملخص، و يومياً  سيولة الفروعموقع عن التقارير اليومية 
 .يوميبشكل 

 

إلدارة مخاطر السيولة هي نسبة صافي الموجودات السائلة إلى المبالغ التي  الفروعإن الطريقة الرئيسية المستخدمة من قبل 
لهذا الغرض يتم اعتبار صافي الموجودات السائلة كنقد وما يعادله وسـندات استثمارية مدينة . يتم إيداعها من قبل العمالء

ى وااللتزامات التي اآلخر القروض ، سيولة مخصومًا منها اإليداعات البنكية، السندات المدينة المصدرةألي سوق نشط ولديه 
مع ضوابط  الفروعيتم استخدام طريقة احتساب مشابهة ولكن ليست مطابقة لقياس مدى التزام . تستحق خالل الشهر القادم

عن قرب بشكل منتظم دفعات نسبة  تراقبى التي اآلخر ؤشرات المتعتبر السيولة التي تم وضعها من قبل السلطات المنظمة. 
اإليداعات، استخدام األموال لعمل توازن للمصادر وفحص مستوى ضغط السيولة المالية لمواجهة سحب غير متوقع 

 للمطلوبات. 
 

 

 إدارة مخاطر السوق
لنقدية المستقبلية لألدوات المالية نظرًا مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تتذبذب فيها القيمة العادلة أو التدفقات ا

المخاطر  تصنف الفروعللتغيرات في السوق المتقلب مثل أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجنبية، وأسعار السندات واألسهم. 
 إلى مخاطر سوقية تجارية أو غير تجارية أو مخاطر مصرفية.

 

أسعار ، وُتدرج ة ويقوم بمراقبة ذلك بشكل مستمرسة تفضيليتحمل حد معين من مخاطر السوق وذلك كسياتقوم الفروع ب
 .مناسببشكل  الفروعالصرف الخارجية لحسابات 

 

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

 

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

 

 

 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) رة مخاطر السوقإدا

 الدفاتر غير التجارية أو البنكية –مخاطر السوق 
تظهر مواقع مخاطر السوق للدفاتر غير التجارية أو البنكية بشكل رئيسي من معدل الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت 

 األجنبية.
 

 ) إدارة مخاطر أسعار الفائدة١
لمخاطر  تتعرض الفروع. أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة األدوات الماليةتذبذب  احتمالتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من 

 .وااللتزاماتأسعار الفائدة كنتيجة لعدم الموازنة أو الفجوات في مبالغ الموجودات 
في  ، وتحلل وتراقب النتائج من قبل لجنة اإلدارة المحليةبشكل دوري نماذج لمراقبة حساسية أسعار الفائدة تستخدم الفروع

يتم إعادة تسعير الودائع والقروض بشكل و ذات معدالت فوائد معومة،  الفروعحيث أن جزء من موجودات والتزامات  الفروع،
معظم موجودات والتزامات كما ُيعاد تسعير من مخاطر انكشاف معدالت الفائدة،  يقلل بدورهمتزامن مما يضفي تحوط تلقائي 

الفقرات التالية الحساسية للتغير المعقول المحتمل في أسعار  توضحأسعار الفائدة.  خالل سنة مما يقلل من مخاطر الفروع
حساسية الدخل  ترجع. حقوق ملكية المركز الرئيسي للفروعالفائدة، مع وضع متغيرات أخرى ثابتة على بيان الدخل أو 

ة للموجودات والمطلوبات المالية غير التجارية على النسبة المعوم، وتستند ة في إيرادات الفوائد لسنة واحدةللتغيرات المفترض
متضمنًا تأثير أدوات التحوط. يتم تحليل حساسية حقوق الملكية عن طريق  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١والمحتفظ بها كما في 

المعرضة للمخاطر وتحليلها من خالل مسـتوى تركز  الفروعاستحقاق الموجودات أو المبادالت. يتم مراقبة جميع دفاتر 
 الت وتحليالت الحساسية والتي تم إفصاحها بماليين الدراهم.العم

 

بنسبة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن تأثير أي حركة فجائية في أسعار الفائدة على صافي الدخل خالل اإلثني عشر شهرًا كما في 
في (في حال انخفاض سعر الفائدة) وكان يؤدي إلى زيادة صا %٣٣,١٤-كان سيؤدي إلى انخفاض صافي الدخل  %١

 .على التوالي) %١٠,٤٠و + %١٠,٤٠-: ٢٠١٥(في حال زيادة سعر الفائدة) ( %٣٣,١٤الدخل +
 

) وعلى %١,١٤: ٢٠١٥( %١,٢٦شهادات اإليداع مع المصرف المركزي لمحفظة االستثمار و بلغت نسبة الفائدة الفعلية 
وعلى القروض البنكية  ) %١,١٣: ٢٠١٥( %١,٥٤)، وعلى ودائع العمالء %٥,٣٩: ٢٠١٥( %٥,٤٣القروض والسلف 

١,٠٨: ٢٠١٥( %١,٧٣%.( 
 

 ) مخاطر العمالت٢
تمثل مخاطر العمالت األجنبية مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نظرًا للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

اتيجيات تحوط يتم استخدامها أيضًا ضوابط على مراكز العمالت، والتي يتم مراقبتها يوميًا، واستر  قام المركز الرئيسي بوضع
 للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز الحدود المسموح بها.

 

 تتعرض لها الفروعبصورة رئيسية بنفس العملة التي يتم التعامل بها وذلك لتقليل المخاطر التي  الفروعيتم تمويل موجودات 
 االعمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاتهمخاطر التقلبات في أسعار  تدير الفروعمن العمالت األجنبيـة. 

النقدية. وكذلك فإن المركز الرئيسي يقوم بوضع ضوابط على مستويات المخاطر لكل عملة على حدة وإلجمالي العمالت 
مبينة  صافي مخاطر جوهرية الفروعللمعامالت خالل اليوم، والتي يتم مراقبتها بشكل يومي. في نهاية السنة، كان لدى 

 بعملتها األصلية كالتالي:

 ٥٣ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 (تتمة) إدارة المخاطر -٢٦
 (تتمة) إدارة مخاطر السوق

 (تتمة) ) مخاطر العمالت٢
 
 

 المراكز اآلجلة للحظيةصافي المراكز ا  
 المجموع
٢٠١٦ 

 المجموع
٢٠١٥ 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 ٢٧ ١٥ - ١٥  يورو

 ٣ ٢٢ - ٢٢  جنيه إسترليني
 - - - -  كرونر سويدية

 ٦٥ ١،٦٦٢ - ١،٦٦٢  ليرة لبناني
 ٧ ٤٧ - ٤٧  دينار كويتي

 - ١ - ١  راند جنوب إفريقي
 - ١ - ١  ين ياباني

 ٤ ١٨ - ١٨  دوالر كندي
 ١٤ ١٧ - ١٧  فرنك سويسري
 ٦ ٨ - ٨  دوالر استرالي
 ١٩ ٢٠ - ٢٠  دينار أردني

 - - - -  كرونر دنماركي
   ١٤٥ ١,٨١١ - ١,٨١١  المجموع

 

ر لمخاطر أسعا الفروعكما أن تعرض  ،١٩٨٠مقابل الدوالر األمريكي منذ نوفمبر ثابت إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي 
 العمالت محدودة. 

 

 المخاطر التشغيلية
 

 على النحو التالي: ها،تعهد بتقليلتو ، الخسائر التشغيليةتدير الفروع 
 

ذلك قبل إدراج  إتمامتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية الكامنة في كل المنتجات المادية، واألنشطة والعمليات والنظم، وضمان 
 و االضطالع بها، الخطر الكامن في هذه العملية يخضع إلجراءات تقييم كافية.منتجات وأنشطة وعمليات ونظم جديدة أ

 

 تنفيذ عملية لرصد المخاطر التشغيلية والتعرض للخسائر المادية على أساس منتظم.
 

يجية وضع وتنفيذ السياسات والعمليات واإلجراءات لتقليل و / أو السيطرة على المخاطر التشغيلية المادية. استعراض إسترات
الحد من المخاطر التنظيمية والسيطرة عليها بشكل دوري، وتعديل المخاطر التشغيلية باستخدام استراتيجيات مالئمة في 

 للمخاطر الكاملة. الفروع قابليةسياق 
 

على العمل على أساس مستمر والحد  الفروعضمان وجود مخططات طارئة ومخططات إلستمرارية األعمال لضمان قدرة 
 ائر في حال حدوث توقف األعمال الشديد واختالل أو الخسارة.من الخس

 

 

 ٥٤ الخليجي فرنسا ش.م.
 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

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

  
 

 وااللتزامات المطلوبات الطارئة -٢٧
 

٢٠١٦  ٢٠١٥   
   مألف دره  ألف درهم

 المطلوبات الطارئة) (أ    
  كفاالت   ١،٢٦٧،٧٢١  ١،٦٢١،٧٩٤

 اعتمادات مستندية   ٦٠،٠٠٠  ١٣٧،٢٤٠
١،٣٢٧،٧٢١  ١،٧٥٩،٠٣٤    

 

مليون  ١,٨٣٤: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ١,٨٣٨ بلغت التسهيالت المستحقة وغير المستخدمة
 درهم).

 

وجود أسس مقبولة في حال في أي وقت بشكل منفرد زء المستحق وغير المستخدم من االلتزامات الج حق إلغاء لفروعتمتلك ا
 تتماشى مع بنود العقد االئتماني. 

 

 تحليل االستحقاق – المطلوبات الطارئة) (ب
 : الفروعفيما يلي تحليل المطلوبات الطارئة الستحقاق 

 أشهر ٣خالل  
 ٦إلى  ٣من 
 أشهر

 ١٢إلى  ٦من 
 المجموع كثر من سنةأ شهراً 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
٢٠١٦      
 ١،٢٦٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١٠٤،٨٠٥ ٨٧٦،٣٣٦ كفاالت

 ٦٠،٠٠٠ - - ٨،٥٧٠ ٥١،٤٣٠ اعتمادات مستندية
 ١،٣٢٧،٧٢١ ٩٤،٢٣٢ ١٩٢،٣٤٨ ١١٣،٣٧٥ ٩٢٧،٧٦٦ 

 

٢٠١٥      
 ١،٦٢١،٧٩٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٠٨،٩٦٧ ١،٠٣٠،٢٣٠ كفاالت

 ١٣٧،٢٤٠ - - ٢٨،٣٤٩ ١٠٨،٨٩١ اعتمادات مستندية
 ١،٧٥٩،٠٣٤ ٢١٢،٦٤٨ ١٦٩،٩٤٩ ٢٣٧،٣١٦ ١،١٣٩،١٢١ 

 

 .والقطاعاتلمناطق الجغرافية حسب ا واالحتماالتاللتزامات لتحليل  ٢١تضمن إيضاح 
 

 إعادة العرض -٢٨
ضرائب الدخل بشأن  ١٢ضى المعيار المحاسبي الدولي رقم وفق مقت آجلةسجلت اإلدارة خالل الفترة موجودات ضرائب 

 فترات سابقة.
 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية، فقد تم تعديل  ٨وبمقتضى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 تالية على البيانات المالية:قد كان للتعديالت بأثر رجعي التأثيرات الما سبق بأثر رجعي في البيانات المالية. و 

 

  ألف درهم؛ ٣,٦٩٤بقيمة  ٢٠١٥يناير  ١ى كما في اآلخر ارتفعت الموجودات 
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اأخبـار الإمـارات
قد تريد مو�شكو حاًل �شيا�شيًا يقل�ص خماطر ا�شتثماراتها يف قواعد �شوريا ..  كيف ميكن للغرب اإجبار رو�شيا على �شبط الأ�شد؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

وجود  كورتني  ووليام  كالرك  كولني  �ل�شيا�شيان  �لباحثان  ي�شتبعد  مل 
�أ�شاليب ميكن للغرب �أن يعتمدها يف �شغطه على �لرو�س كي ي�شبطو� 
“ر�ند”  �ل��ر�أي  ت�شرفات �لأ�شد.  كالرك وكورتني، باحثان يف موؤ�ش�شة 
�لأمريكية �إ�شافة �إىل كون �لثاين �شفري�ً �أمريكياً �شابقاً يف كاز�خ�شتان 
يف  �مل�شتوى،  ه��ذ�  على  �لغرب  �أم��ام  �ملتاحة  �لإمكانات  ع��ّدد�  وجورجيا، 
جملة “نيوزويك” �لأمريكية. وكتب �لباحثان �أوًل �أّن رو�شيا تد�فع عن 
نظام �لأ�شد وتنكر �لأدلة �لقوية �لتي �أ�شارت �إىل �أن هذ� �لنظام هو من 
�شيخون  خان  يف  �ل�شهر  هذ�  من  �لر�بع  يف  �ل�شارين  بغاز  �لهجوم  �شن 
مبحافظة �إدلب. وهذ� “�ل�شلف” ي�شّعب على مو�شكو �أن حت�شل على 
على  لذلك  �شوريا.  لتاأمني م�شاحلها يف  و�لإقليمية  �لغربية  �مل�شاعدة 

على  �لأ���ش��د  م��ن  ت��ن��ازلت  على  رو�شيا �حل�شول  م��ن  �أن يطلب  �ل��غ��رب 
م�شتوى ت�شليم �لأ�شلحة �لنووية قبل جتديد �ملفاو�شات حول عمليات 
باأن  �لباحثان  ذّك��ر  �شيا�شية.  ت�شوية  �إىل  و�لو�شول  �لنار  �إط��الق  وق��ف 
�لرئي�س �لرو�شي �دعى باأن �لهجوم �شنته قو�ت معار�شة لالأ�شد و�لتي 
ميكن �أن تكون يف طور �لقيام با�شتفز�ز�ت م�شابهة يف �أمكنة �أخرى د�خل 

�شوريا.
 و�أ�شافا �أّن هذ� �لأمر من جهته، يعيد �لعامل بالذ�كرة �إىل �شنة 2013 
حني قتل �لأ�شد 1300 مدين بال�شالح �لكيميائي يف �لغوطة �ل�شرقية. 
كان  �لهجوم  بهذ�  لالأ�شد  �تهام  �أي  �أن  �لرو�شي  �لرئي�س  �عترب  حينها، 
�إىل  ومو�شكو  و��شنطن  تو�شلت  �أ�شبوعني  ح��و�يل  بعد  مطلقاً.  ه��ر�ء 
�تفاق يق�شي باإز�لة تر�شانة �لأ�شد �لكيميائّية ب�شكل كامل. لكن هجوم 
�إدلب �أو�شح �أن �لأ�شد خباأ �شر�ً كميات من غاز �ل�شارين و�نتهك معاهدة 

�إنتاج وتخزين و��شتخد�م �لأ�شلحة  حظر �ل�شالح �لكيماوي �لتي متنع 
�أن  ي��ري��ان  �لباحثني  ف��اإن  �ل��ث��و�ر،  �ت��ه��ام  م��ن  �ل��رغ��م  �لكيميائية.  على 
�لكرملني وّجه �نتقاده �ل�شمني لالأ�شد حني و�شف ما ح�شل يف �إدلب 
باجلرمية �لوح�شية يف حني حّذر من �أن دعم رو�شيا لالأ�شد لي�س غري 
م�شروط. مو�شكو �أطلقت ��شتثمار�ت �شخمة يف �شوريا ... لكن �إىل �لآن 

بدون ك�شب �لنفوذ �لذي تريده. 
�أع����اله و�ل����ذي ي��ع��ود لوكالة  �ل��ت��ق��ي��ي��م  �أّن   وي��ك��ت��ب ك����الرك وك��ورت��ن��ي 
يكون  قد   1969 �شنة  �آي  �أي  �شي  �ملركزية  �لأمريكية  �ل�شتخبار�ت 
�إيجاد  يف  �لأ���ش��د  من  �هتماماً  �أك��ر  يبدو  فالكرملني  �ل��ي��وم.  �شحيحاً 
ت�شوية �شيا�شية لإنهاء �ملاأ�شاة �ل�شورية بح�شب ر�أيهما.  وكتب �لباحثان 
�أن بوتني �أعلن يف دي�شمرب 2015 عدم وجود حل غري �حلل �ل�شيا�شي. 
�إطالق  وق��ف  عمليات  من  �لعديد  ح��ول  وو��شنطن  مو�شكو  وتفاو�شت 

2016 من دون ج��دوى. وملا مت �لتو�شل �إىل �آخر �تفاق يف  �لنار �شنة 
�شبتمرب  �ملا�شي، �أ�شر �لأ�شد على عزم �لدولة �ل�شورية على ��شتعادة كل 
�ملناطق من �لإرهابيني، ما عنى رف�شاً لوقف �إطالق �لنار �لأخري. على 
�لرغم من ذلك، ي�شري كالرك وكورتني �إىل �أنه ل ميكن �ل�شتغناء عن 
ب�شكل منظم  يتم  �شيا�شي  �نتقال  باإيجاد  ر�غبة  �أي مقاربة  يف  رو�شيا” 
كما قال وزير �خلارجية �لأمريكي ريك�س تيلري�شون. من هنا، قد تريد 
مو�شكو حاًل �شيا�شياً يقل�س خماطر ��شتثمار�تها يف �لقو�عد �لبحرية 
تتعر�شان  قد  وحميميم  طرطو�س  فقاعدتا  �شوريا.  غرب  يف  و�جلوية 
�لأ�شد.  بنظام  لالإطاحة  �ملتعددة  �لهجوم  ��شتمرت عمليات  �إذ�  للخطر 
ويعتقد �لكاتبان ب�شحة ما قاله ملك �لأردن عبد�هلل �لثاين: على بوتني 
�أن يجد حاًل �شيا�شياً عاجاًل ل �آجاًل. و�إل ف�شتخاطر رو�شيا باملزيد من 

�لإحر�ج من زبون يبدو �أنه �أ�شبح مارقاً بح�شب تف�شري �لباحثني.

 يف ح��ني �ن��خ��رط ن���د�ء تون�س يف 
ت�شقط  ل  حتى  �ملطلقة  �مل�شاندة 
�ل�شريف  ورئي�شه  موؤ�ش�شه  م��ب��ادرة 

�لباجي قائد �ل�شب�شي.

جدل يف الربملان
�لت�شريع  جلنة  �نطلقت  وق��د      
�أم�س  ب��ال��ربمل��ان �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام 
م�شروع  يف  �ل��ن��ظ��ر  يف  �لأرب����ع����اء، 
�لقت�شادية  �مل�����ش��احل��ة  ق���ان���ون 
�لت�شريع  جل��ن��ة  ���ش��ل��ب  و�مل���ال���ي���ة 
�لعام بح�شور �أغلب �أع�شاء ديو�ن 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ون�����ش��ي ع��ل��ى غ���ر�ر 
�لعز�بي  ���ش��ل��ي��م  �ل���دي���و�ن  رئ��ي�����س 
لرئي�س  �ل�������ش���خ�������ش���ي  و�مل����م����ث����ل 
�جلمهورية لزهر �لقروي �ل�شابي 
و�مل�شت�شارين نور �لدين بن تي�شة 
و�شعيدة قر��س ور�شا �شلغوم. كما 
�ل��ل��ج��ن��ة عديد  و�ك�����ب م�������د�ولت 
�ل��ن��و�ب م��ن غ��ري �أع�����ش��اء �للجنة 
لفت  �إعالمي  ح�شور  جانب  �إىل 
منظمات  ب��ع�����س  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 

�ملجتمع �ملدين 
�ل�شتماع  يف  �ل��ل��ج��ن��ة  وب������د�أت      
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  مم��ث��ل��ي  �ىل 
�مل���ب���ادرة مب�����ش��روع قانون  �جل��ه��ة 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��احل��ة 
قبل �لنطالق يف مناق�شته ف�شال 

ف�شال.
    و�ك��د مدير �ل��دي��و�ن �لرئا�شي 
�ل�شاأن،  ه����ذ�  يف  �ل���ع���ز�ب���ي  ���ش��ل��ي��م 
يخ�ّس  ل  �مل�����ش��احل��ة  ق���ان���ون  �أن 
رج����ال �لع���م���ال ف��ق��ط و�من����ا هو 
�لذين  للموظفني  عفو  يت�شمن 
يعتدو�  ومل  ج��ر�ئ��م  ي��رت��ك��ب��و�  مل 
على �ملال �لعام ، م�شري� �نه عفو� 
�أبحاث  لديهم  �لذين  للموظفني 
مفتوحة وحوكمو� ح�شب �لف�شل 

96 من �ملجلة �جلز�ئية.
    و�أ����ش���اف: �أم���ا �مل�����ش��احل��ة فهي 
تهم رجال �لعمال �لذين �نتفعو� 
مبا�شرة  غ��ري  �أو  مبا�شرة  ب�شفة 
�شو�ء كان قا�شي �أو وزير� وهي تهم 
كل �لتون�شيني �لذين باإمكانهم �أن 

ينتفعو� بهذ� �لقانون.
�ن���ط���الق جلنة      وت���ز�م���ن���ا م���ع 
�لت�شريع �لعام يف مناق�شة م�شروع 
منظمات  ت�شتعد  �ملذكور  �لقانون 
�ملعار�شة  �لح��������ز�ب  م����ن  وع������دد 
�لتحركات  م���ن  ج��م��ل��ة  خل���و����س 

�أّن حركة      و�أ����ش���اف �خل��م��ا���ش��ي 
تون�س  ن������د�ء  وح����رك����ة  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�مل�شاند  �مل���وق���ف  ن��ف�����س  ي��ح��م��الن 
�ل�شاملة،  �ل��وط��ن��ي��ة  للم�شاحلة 
م�شّدد� على �أّنه ل ميكن �حلديث 
عن جمهورية ثانية دون م�شاحلة 

وطنية �شاملة.
�ل�شاحقة  �لغلبية  �أّن  و�أو���ش��ح     
و�لند�ء  �لنه�شة  متثلها  و�ل��ت��ي 
�ل�شاملة،  �لوطنية  �مل�شاحلة  مع 
م�����وؤّك�����د� �أن����ه����ا و�ج������ب ����ش���روري 
�لتون�شيني  ك��ل  ع��ل��ى  وم��ف��رو���س 

دون ��شتثناء.
�لعائلة  منتدى  �أّن  �إىل  ول��ف��ت     
تقريب  �إىل  �شي�شعى  �لد�شتورية 
وج����ه����ات �ل���ن���ظ���ر ب����ني �مل���ك���ون���ات 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�حل���زب���ي���ة ح���ت���ى ل 
طرف  �أي  �مل�������ش���احل���ة  ت�����ش��ت��ث��ن��ي 
�لأط�������ر�ف  �ن  م��ب��ي��ن��ا  ���ش��ي��ا���ش��ي، 
�شيئا  �شتقتنع  ل��ذل��ك  �ل��ر�ف�����ش��ة 

ف�شيئا ب�شرورة �مل�شاحلة.
    ي�شار �ىل �ن حركة �لنه�شة �لتي 
�أعلنت �أنها مع �مل�شاحلة �لوطنية 
�ل�شاملة، و�ن موقفها ل يقوم على 
على  و�إمن��ا  برمته  �لقانون  رف�س 
�أن ُيعّدل ليكون يف �إطار م�شاحلة 
وطنية �شاملة، �أكد بع�س قيادييها 
�أنها لن تزكي �لقانون على بيا�س، 
وذهب �خرون كعبد �للطيف �ملكي 
�لقيادي �لبارز يف �حلركة وع�شو 
جم��ل�����س �ل����ن����و�ب، ح���د �ل���ق���ول �ن 
قانون  ب�������ش���اأن  �حل����رك����ة  م���وق���ف 
�ل�شابق  �مل���وق���ف  ه���و  �مل�����ش��احل��ة 
�لتجاوز�ت  رف�����س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م 

�لو�ردة فيه.
جبهة  ت���ط���ال���ب  �مل����ق����اب����ل،  يف      
�لرئا�شية  ل���ل���م���ب���ادرة  م��ع��ار���ش��ة 
متنوعة �ملكونات، تطالب بال�شحب 
�مل�شاحلة  قانون  مل�شروع  �ل��ف��وري 
يف �مل��ج��ال �مل���ايل و�لق��ت�����ش��ادي ل 
تعديله، معتربة �نه يكر�س �شيا�شة 
وتبيي�س  �ل��ع��ق��اب  م���ن  �لإف������الت 
�ل��ف�����ش��اد يف ت��ن��اق�����س م��ط��ل��ق مع 
ويخرق  �ل���د����ش���ت���وري���ة،  �مل�����ب�����ادئ 
�لنتقالية  �ل���ع���د�ل���ة  م��ن��ظ��وم��ة 

ومبادئ �لعد�لة و�لإن�شاف.
وي��ع��ت��زم �مل��ح��ت��ّج��ون �ل���ن���زول �إىل 
�ل�������ش���ارع، ب���ه���دف �ل�����ش��غ��ط على 
ومنعها من  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لأغ��ل��ب��ي��ة 

�مل�شادقة على هذ� �لقانون.

�أنه  معتربة  �مل�شروع  لهذ�  رف�شا 
ي�شرب م�شار �لعد�لة �لنتقالية.

    وي���رم���ي م�����ش��روع �ل���ق���ان���ون يف 
�ل���ربمل���ان  �إىل  �مل���ق���دم���ة  ن�����ش��خ��ت��ه 
“طي  �إىل   ،2015 ي��ول��ي��و  م��ن��ذ 
�شفحة �ملا�شي وحتقيق �مل�شاحلة 
باعتبارها �لهدف �لأ�شمى للعد�لة 
�لقت�شادي  بعديها  يف  �لنتقالية 
و�لذي �أثار جدل كبري�  و�ملايل”، 
وردود �فعال و��شعة وخمتلفة بني 

�لرف�س و�لقبول.
�لعام  �لت�شريع  جلنة  و�شهدت      
و�أعلن  تركيبتها.  على  تعديالت 
�مل��دين عن  �لطيب  �للجنة  رئي�س 
تون�س  ن��د�ء  ع��ن  �لنائب  تعوي�س 

�أن  دون  فوقية  وق��ر�ر�ت  تعليمات 
يحققو� منافع لذ�تهم.

�للجنة  رئي�س  ق��ال     من جانبه، 
عي�شى  ب����احل����زب  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
ن����د�ء  ح����رك����ة  �إن  �حل����ي����دو�����ش����ي، 
دعم  على  ج��اه��دة  �شتعمل  تون�س 
مبادرة رئي�س �جلمهورية �ملتعلقة 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  بامل�شاحلة 

لإجناحها وحتقيق �مل�شاحلة.
    يف حني �شدد �لقيادي يف حركة 
منتدى  ورئ���ي�������س  ت���ون�������س  ن������د�ء 
�لروؤوف  عبد  �لد�شتورية  �لعائلة 
للوفاق  معنى  ل  �إّن���ه  �خل��م��ا���ش��ي، 
وطنّية  م�شاحلة  دون  و�ل��ت��و�ف��ق 

�شاملة.

مبناق�شة  �ل����ل����ج����ن����ة  �ج�����ت�����م�����اع 
�لقرت�حات و�لتعديالت �جلديدة 
�لتي �شيقرتحها �لنو�ب ل مناق�شة 
�لتي  �مل�شروع  �لأوىل من  �لن�شخة 
�أقرت رئا�شة �جلمهورية باحتو�ئه 
جلملة من �لإخاللت م�شري� �إىل 
�ملبا�شر  على  �جلل�شة  بث  �شرورة 
ما  معرفة  من  �ملو�طنني  لتمكني 
�مل�شروع  ه���ذ�  بخ�شو�س  ي��ج��ري 

ح�شب تعبريه.
�ل��ت��ع��دي��الت يف ممثلي      وت�شري 
ت��رك��ي��ب��ة جلنة  ت���ون�������س يف  ن������د�ء 
�ن  �ىل  وتعزيزها،  �لعام  �لت�شريع 
ند�ء تون�س ي�شتعد خلو�س معركة 
م�������ش���ريي���ة وك�������ربى دف����اع����ا عن 

ر���ش��ا �ل��زغ��ن��دي ب��ال��ن��ائ��ب��ة جنالء 
�ل�شعد�وي وتعوي�س �لنائب عماد 
ند�ء  كتلة  برئي�س  ج��ربي��ل  �ولد 
وتعوي�س  ط��وب��ال  �شفيان  تون�س 
�ل�����ش��ت��اوي بحامت  ل��ي��ل��ى  �ل��ن��ائ��ب��ة 
�لفرجاين و�ن�شمام �لنائبة هاجر 
���ش��ه��دت �جلل�شة  ك��م��ا  �ل��ع��رو���ش��ي. 
ع�����ودة �ل���ن���ائ���ب ع���ن ك��ت��ل��ة �حل���رة 
رئي�س  ورج��وع  �لنا�شفي  ح�شونة 
�أحمد  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �جل��ب��ه��ة  ك��ت��ل��ة 

�ل�شديق.

نداء تون�ش يتجّند
    وق���د ط��ال��ب رئ��ي�����س كتلة ند�ء 
����ش���ف���ي���ان ط����وب����ال خالل  ت���ون�������س 

    و�أكد ح�شن خالل ندوة �شحفية 
�نعقدت مبقر �حلزب، وجود �شبه 
�ل�����ش��رك��اء يف �حلكم  ب���ني  �إج���م���اع 
�جلمهورية  رئي�س  م��ب��ادرة  ح��ول 
و�ملالية،  �لقت�شادية  للم�شاحلة 
م�شري� �ىل �أن �مل�شاور�ت متو��شلة 
يف هذ� �لإط��ار لتمريره بالتو�فق 
ب��ني �ل��ق��وى �مل��وق��ع��ة ع��ل��ى وثيقة 

قرطاج.
�شت�شمل  �مل�شاحلة  �أن  و�أو���ش��ح      
�أع���م���ال  400 رج�����ل  ي����ق����ارب  م����ا 
�ل�شتثمار  ع��ل��ى  ���ش��ي�����ش��اع��د  مم���ا 
�لتي  �مل�����ش��اك��ل  يف �جل���ه���ات وح����ل 
ت�شهدها �لبالد، كما �شينتفع منها 
ق��ام��و� بتنفيذ  �ل��ذي��ن  �مل��وظ��ف��ون 

لهزمية  ومنعا  موؤ�ش�شه،  م�شروع 
مبادرته.     وع�شية �لنطالق يف 
تعددت  برملانيا،  �لقانون  مناق�شة 
ت�����ش��ري��ح��ات ق���ي���اد�ت ن���د�ء تون�س 

�لد�عمة للقانون.
�لوطني  �ملجل�س  ع�شو  وك���ان      
حلركة ند�ء تون�س حم�شن ح�شن، 
�لقت�شادية  �ل�شرورة  �إن  �كد  قد 
�لبالد  تعي�شها  �ل��ت��ي  و�لأو����ش���اع 
تقت�شي  و�ق���ت�������ش���ادي���ا  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
�لئتالف  �أن  م��ب��ي��ن��ا  �مل�����ش��احل��ة، 
قانون  ع���ل���ى  ����ش���ي���د�ف���ع  �حل����اك����م 
و�ملالية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �مل�����ش��احل��ة 
بد�ية  للم�شادقة  متريره  بهدف 

�شهر ماي �لقادم.

مع انطالق مناق�صته يف الربملان:

تون�ص: �شخب �شيا�شي منتظر حول قانون امل�شاحلة...!

•• الفجر – تون�س – خا�س
واملالية،  القت�صادية  امل�صاحلة  قانون  عــاد      
�صنتني،  منذ  التون�صية  الرئا�صة  به  بــادرت  الذي 
دون  لكن   تعديله،  بعد  ـــداث  الح واجــهــة  اىل 
�صواء  وراف�صيه  م�صانديه  خارطة  يف  يذكر  تغيري 
عموما،  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  اأو  الربملان  قبة  حتت 
الوطي�ش  حامية  معركة  متريره  من  يجعل  مما 

�صتتجاوز اأروقة الربملان اىل ال�صارع.
اإ�صافة اىل ان هذه املعركة �صتكون الختبار الأبرز 
للتوافق القائم بني حركتي النه�صة والنداء حيث 
القانون وقد ت�صهد مترد  لالأوىل مالحظاتها على 

بع�ش نوابها خالل عملية الت�صويت، مبادرة �ل�شب�شي يف �ختبار �شعبحم�شن ح�شن: �مل�شاحلة �شرورة �قت�شادية

معركة حامية يف �لفق د�خل �للجنة �ملعار�شون يعلنون �لنفري �لعام

ح�شور لفت يف ��شغال �للجنة

 حم�شن ح�شن: هناك �شبه اإجماع بني ال�شركاء يف احلكم لتمرير قانون امل�شاحلة القت�شادية واملالية 

حملة تدعو اىل ال�صحب الفوري مل�صروع قانون امل�صاحلة  نداء تون�ش: ال�صرورة القت�صادية تقت�صي امل�صاحلة

العزابي:  �صليم 
قــــــــــــانــــــــــــون
املــــ�ــــصــــاحلــــة  
 يــخــ�ــّش رجــال 
ـــــــــال  ـــــــــم الأع
ـــــوظـــــفـــــني  وامل

ــــة  ــــص ــــاقــــ� مــــن
قانون  مــ�ــصــروع 
املــــ�ــــصــــاحلــــة: 
كــتــلــة الـــنـــداء 
مناق�صة  تطلب 
الــــتــــعــــديــــالت 

اخلما�شي: امل�شاحلة الوطنية ال�شاملة واجب وطني.. والأغلبية ال�شاحقة ت�شاندها 



اخلميس   27   إبريل    2017  م   -   العـدد  12005  
Thursday  27  April   2017  -  Issue No   12005

13

عربي ودويل

�إن دول  �م�س  �لأوروب��ي )يورو�شتات(  �إح�شاء�ت �لحت��اد  قال مكتب 
2016 حق �للجوء لأك��ر من مثلي �لعدد  �لحت��اد منحت يف عام 

�لذي نال هذ� �حلق يف 2015.
و�أ�شاف �أن معظم هوؤلء فرو� من �حلرب يف �شوريا و�لعر�ق.

وقال �ملكتب �إن ما يزيد قليال عن 700 �ألف لجئ ح�شلو� على حق 
�للجوء يف 2016 مقابل نحو 330 �ألفا يف 2015. ومنحت �أملانيا 
445 �ألفا �للجوء يف 2016 وهو ما يزيد ثالث مر�ت عن �لعدد يف 

2015. وتاأتي بعدها بفارق كبري �ل�شويد ثم �إيطاليا وفرن�شا.
و�أبلغت وكالة مر�قبة �حلدود �لأوروبية )فرونتك�س( عن تر�جع عدد 
�لالجئني و�ملهاجرين �لذين و�شلو� �إىل دول �لحتاد يف 2016 مما 
قد يعني �أن تز�يد عدد �حلا�شلني على حق �للجوء رمبا يعك�س ولو 

يف جانب منه طول �لإجر�ء�ت �لالزمة.
�للجوء يف  على  ن�شف من ح�شلو�  �أك��ر من  �إن  �ليورو�شتات  وق��ال 
�لحتاد �لأوروبي �لعام �ملا�شي جاءو� من �شوريا وجاء و�حد من كل 

ع�شرة لجئني من �لعر�ق و�أفغان�شتان.
و�فقت  �إذ  �للجوء  على  للح�شول  فر�شة  �أف�شل  لل�شوريني  و�أتيحت 
�ل�شلطات على �أكر من 98 يف �ملئة من �لطلبات �ملقدمة من لجئني 

�شوريني وجاء بعدهم �لإريرتيون ثم من ل يحملون جن�شية.
�آ�شيا هم  �لبلقان وجنوب  �أن �لقادمني من  وذكر مكتب �لإح�شاء�ت 

�لأكر عر�شة لرف�س طلباتهم على �لأرجح.

�إن حر��شا نفذو� عمليتني  قال م�شوؤولون يف خفر �ل�شو�حل برتكيا 
منف�شلتني �م�س و�عرت�شو� نحو 50 مهاجر� من �أربع دول خمتلفة 
�أثناء حماولتهم �لو�شول �إىل جزيرة لي�شبو�س �ليونانية عن طريق 

�لبحر.
و�أفغان�شتان  ���ش��وري��ا  م��ن  ج����اءو�  �مل��ه��اج��ري��ن  �إن  �ل�����ش��ل��ط��ات  وق��ال��ت 

و�لكونغو و�إريرتيا.
ومنذ بد�ية �أزمة �لالجئني عام 2015 غرق مئات خالل حماولتهم 
�لعبور �إىل جزيرة لي�شبو�س على �لرغم من �أن �مل�شافة �لتي تف�شل 

�ل�شو�حل �لرتكية و�جلزيرة ل تزيد على ع�شرة �أميال بحرية.
ووفقا لبيانات �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني 
�إىل  �ليونان  و�ملهاجرين من  �لالجئني  4800 من  �أك��ر من  عرب 
�جلزر  �إىل  �ملتو�شط  يف  �شخ�شا   20 نحو  وي�شل  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  تركيا 

�ليونانية من تركيا يوميا.

 
نظام  ن�شر  على  �حتجاجا  �م�س  مظاهرة  جنوبيون  ك��وري��ون  نظم 

�لدفاع �مل�شاد لل�شو�ريخ )ثاد( �ملثري للجدل يف بلدهم.
�إن �جلي�س  ق��ال��ت  �ل��ك��وري��ة �جلنوبية  ي��ون��ه��اب  �أن��ب��اء  وك��ان��ت وك��ال��ة 
�إىل موقع ن�شر خمطط �شلفا  �أج��ز�ء من ثاد  ب��د�أ يف نقل  �لأمريكي 

يف كوريا �جلنوبية.
بو�شط  جنوبية  ك��وري��ة  مدنية  جمعية  يف  ع�شو�   30 نحو  وجتمع 
�أوقفو�  بينها  من  �شعار�  ومرددين  لفتات  ر�فعني  �شول  �لعا�شمة  

ن�شر ثاد.
كيلومرت� جنوبي   250 نحو  بعد  ثاد على  بطارية  ن�شر  ويف موقع 

�شول ��شتمرت �ملظاهر�ت بعد ظهر �اأم�س.
لتظاهر  �مل��ت��وق��ع  ع��ن  م��وع��د مبكر  �ل�����ش��و�ري��خ يف  ن��ظ��ام  ن�شر  و�أدى 
�ملتظاهرين  ��شتباكات بني عدد من  �ل�شكان �ملحللني. ووقعت  مئات 

و�ل�شرطة يف وقت �شابق .
رد�  )ث���اد(  ن�شر  وك��وري��ا �جلنوبية على  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  و�ت��ف��ق��ت 
على تهديد كوريا �ل�شمالية باإطالق �شو�ريخ لكن �ل�شني عار�شت 
�ل�شمال لكنها  �إن ثاد لن ت�شهم ب�شيء ُيذكر يف ردع  �خلطوة وقالت 

�شتوؤدي �إىل زعزعة �لتو�زن �لأمني �لإقليمي.

عوا�شم

بروك�سل

سيول

أنقرة

وكاأّن احلب بينهما ممنوع من ال�صرف:

دونالد ترامب وميالنيا: يف كوالي�ص زواجهما البارد...!
 دور ال�صيدة الأوىل املفقود افرز عالقة متوترة بني ميالنيا واإيفانكا ترامب

ف�شيحة اأمريكّية جديدة مرتبطة بامللف النووي

م��ي��الن��ي��ا. وح��ت��م��ا، ك���ان ل ب��د �ن 
تظهر �لتوتر�ت بني �ملر�أتني. 

�ملو�شة  عاملي  ويقول م�شدر�ن يف 
و�لع�������الم، �ن��ه��م��ا لح��ظ��ا ب����رودة 
فانيتي  ت�����ش��ري  ب��ي��ن��ه��م��ا،  وف���ت���ور� 

فري.
تر�مب  ميالنيا  �شتبقى  فهل      
زوجة �لرئي�س حتى نهاية وليته؟ 
تعرف ع�شرية  للزوجني،  �شديقة 
تر�مب منذ عقود من �لزمن، له 
مي�شيل  تقنعها  �ن  و�ح���د:  تخّيل 
ب���رتك���ه، وت�����ش��ب��ح بذلك  �أوب����ام����ا 
�لكبرية،  �لن�شوية  �ليقونة  تلك 
ترّج  �ن  ف��ري.  فانيتي  ملجلة  قالت 
ك��ل ���ش��يء، وت��ق��ول: ! �ن��ه جمنون 
�أع���رف ما  �أك��ن  ومهتّز وه���اذ، ومل 

كنت �أفعله.
عن ليك�صربي�ش الفرن�صية

بينهما  �ل��ع��الق��ة  ت���ده���ورت  ك��ي��ف 
تدريجيا. ويبدو �أّن حمل ميالنيا 
ت��ر�م��ب ه��و �ل��ذي قلب ك��ل �شيء. 
وكان �شّنها حينها 35 �شنة، تاريخ 
�مل�������ر�أة ح�شب  �ن���ت���ه���اء ���ش��الح��ي��ة 

دونالد تر�مب.
   ويتذكر �شيف �أحد بيوت تر�مب 
يف نهاية حمل ميالنيا، �ن دونالد 
روى له �نه قبل بهذ� �ملولود �شرط 
�أن ت�شتعيد ميالنيا قو�م ج�شدها 
�لتحقيق.  ي�����ش��ري  �حل���م���ل  ق���ب���ل 
�شيعود  ����ش���يء  ك���ل  ب�����اأن  ووع������دت 
�مل�شدر.  ذ�ت  ي�����ش��ي��ف  ك����ان،  ك��م��ا 
ول  ح��ال��ك؟،  كيف  هناك  يكن  مل 
ت�شقط.  ل  حتى  مفتوحة  �أب����و�ب 
و�حد فقط: و�أنت من رغب فيه. 
وطبعا، مت نفي هذه �لرو�ية ب�شدة 

من جانب ع�شرية تر�مب.
�لتعاليق  حت��ّم��ل  �ىل  م�شطرة     
�ملهينة ب�شاأن ج�شدها )على �شبيل 
�ملثال، قال تر�مب لهو�رد �شترين، 

�أنه �إذ� كانت زوجته �شحية حادث 
�شيارة خطري، فانه لن يبقى معها 
�إذ� كان ثدييها �شليمني(، فاإن  �إل 
كانت  ذل���ك،  م��ع  ت��ر�م��ب  ميالنيا 
�لرجل  ب�شكل جيد من  بّينة  على 

�لذي تزوجته. 
م����ن ط�����رف عديد  �ّت����ه����م  ومل�����ا     
ناتا�شا  �ل�شحافية  منهن  �لن�شاء 
�جلن�شي،  بالتحر�س  �شتوينوف، 
يكن  مل  ح���ي���ن���ه���ا،  م����ت����زوج  وه������و 
فل�شفة  ����ش���وى  ت���ر�م���ب  مل��ي��الن��ي��ا 
يعي�س،  غ��ريك  ودع  ع�س  و�ح���دة: 
ملجلة  بيترن  ليز�  �شديقتها  تقول 

فانيتي فري.
فتور مع �إيفانكا تر�مب

ن�شر فيديو  ول��ك��ن، عندما مت      
فيه  �دىل   ،2005 ل���ع���ام  ي���ع���ود 
بت�شريحات  ت����ر�م����ب  دون�����ال�����د 
مت��ي��ي��زي��ة وم��ه��ي��ن��ة ����ش���د �مل�������ر�أة، 
وفكرت  ت��ر�م��ب،  ميالنيا  �ن��ه��ارت 
يف �لنف�شال عنه خا�شة �أنها “مل 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
ب���ني دونالد  ه���ن���اك ح���ب  ه���ل      
تر�مب وميالنيا تر�مب؟ ي�شعب 
تاأكيد ذلك. حتقيق مطول �جرته 
�ل��ط��ب��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة م���ن جملة 

فانيتي فري، يوحي بغري ذلك.
    ب���د�أ ك��ل ���ش��يء ج��ي��د�: ميالنيا 
�أزي������اء جذ�بة  ع��ار���ش��ة  ك���ن���او����س، 
�نتباه  ُتلفت  نيويورك،  يف  تعي�س 
دون��ال��د ت��ر�م��ب يف ح��ف��ل ُن��ّظ��م يف 

نادي كيت كات يف تاميز �شكوير. 
باأخرى،  م�شحوبا  جاء  �أنه  ورغم 
غياب  �لأع������م������ال  رج������ل  �����ش���ت���غ���ل 
ل���ري�ود  و�ح�����دة،  لليلة  �شديقته 
ميالنيا. طلب منها رقم هاتفها، 
ويف �لنهاية هي �لتي حت�شلت على 
رق��م��ه.    ب���د�أت �ل��ل��ق��اء�ت بينهما، 

و�كدت ميالنيا لأ�شدقائها �أّن ما 
يجذبها �ليه لي�س �ملال: �نها على 
ب���اأن دون��ال��د رجل  ر����ش��خ��ة  قناعة 

حقيقي.
 وتزوجا بعد �شبع �شنو�ت. 

�نها ل تثري �لأم��و�ج، تتكلم فقط 
ع��ن��دم��ا ُي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا ذل����ك، وهي 
رق��ي��ق��ة ج����د�، ت����روي ل��ي��ز� بيترن 
م�شوؤولة �د�رة �لت�شال يف تر�مب 

موديل مناجمنت، لفانيتي فري.
العّد التنازيل

�مل���ط���ول  �ل���ت���ح���ق���ي���ق  ه������ذ�      يف 
�لمريكية  ف���ري  ف��ان��ي��ت��ي  مل��ج��ل��ة 
نعلم  ب��ريت�����س،  يوجينيا  ب��ت��وق��ي��ع 

تكن تريد ولي�س لها �أي �هتمام” 
وظيفة  زوج����ه����ا  مي����ار�����س  �أن  يف 

�لرئي�س �لمريكي.
     وه��ذ� يف�شر دون �شك غيابها 
�لأن�شطة  ع����ن  ج������د�  �مل���ل���ح���وظ 
�ملخ�ش�شة عادة لزوجات �لروؤ�شاء. 
مع  تاأتي  ما  ع��ادة  �لأوىل  �ل�شيدة 
لل�شهرية  م�شدر  ي�شرح  �شر�كات، 
�لم��ري��ك��ي��ة. ت��اأت��ي وم��ع��ه��ا فريق، 

وهم، ل �أحد معهم.
    من هنا �أ�شبحت �إيفانكا تر�مب، 
تر�مب،  ل��دون��ال��د  �ل��ب��ك��ر  �لب���ن���ة 
حتى  تتموقع  ب��ان  تقريبا  ملزمة 
حت���ت���ل �مل����ك����ان �ل�������ذي ل ت���ري���ده 

عنهم �أو �إبطال �ملالحقة بحّقهم. 
من  ر�شايان  جاي�شون  �شر�حهم:  �ملطلق  �لأرب��ع��ة  �لإي��ر�ن��ي��ون-�لأم��ري��ك��ي��ون 
�لو��شنطن بو�شت يف طهر�ن. �ُشجن يف يوليو  كاليفورنيا: مر��شل ل�شحيفة 
2014، �أدين يف �أكتوبر 2015 وحكم عليه بال�شجن لفرتة مل يتم �لك�شف 
عنها لتهامه باأعمال عد�ئية من بينها �لتج�ش�س. �أمري حكمتي من ميت�شيغن: 
�أمريكي من �أ�شول �إير�نية. كان ع�شو�ً يف قوة �مل�شاة �لبحرية �لذين خدمو� 
هم  �أق��رب��اءه يف ط��ه��ر�ن و�تُّ ي���زور  ك��ان  2011 ح��ني  �شنة  �ل��ع��ر�ق. �عتقل  يف 
بالتج�ش�س. ُحكم عليه بالإعد�م ومّت تخفي�س �لعقوبة �إىل �ل�شجن ملدة ع�شر 

�شنو�ت مل�شاعدته دولة عدوة.
�شعيد عابديني. ق�ّشي�س جمّن�س من ولية �إيد�هو. �أوقف �شنة 2012 وحكم 
عليه بال�شجن لثماين �شنو�ت لتهديده �لأمن �لقومي �لإير�ين ب�شبب خلقه 

ل�شبكة من �لكنائ�س د�خل �لبيوت وجتمعات دينية خا�شة.

•• وا�شنطن-وكاالـت:

ف��ّج��ر �ملحقق �ل�����ش��ح��ايّف �ل��ب��ارز ج��و���س م��اي��ر م��ف��اج��اأة ع��ّم��ا ���ش��ّم��اه “�ل�شورة 
�لكاملة” لالتفاق �لنووي �لذي وقعته جمموعة �لدول �ل�شت مع �إير�ن منذ 
بوليتيكو  �ملطّول �شمن جمّلة  تقريره  �ل�شحايف يف  وكتب  �ل�شنتني.   حو�يل 
�لأمريكي كي  �ل�شعب  �أوباما على  �أط��ّل   2016 17 يناير  �أّن��ه يف  �لأمريكّية 
�أمريكيني من  �شر�ح معتقلني  و�إط��الق  �لنووي  �لتفاق  بتطبيق  �لبدء  يعلن 
ل�شتة  �لعفو  باملقابل  �شيمنح  �أن��ه  حينها  �أوب��ام��ا  و�أع��ل��ن  �لإي��ر�ن��ّي��ة.  �ل�شجون 
�أو ك��ان��و� ي��ن��ت��ظ��رون �ملحاكمة  �أدي���ن���و�  �إي��ر�ن��ي��ني-�أم��ري��ك��ي��ني و�إي�����ر�ين و�ح���د 
لنتهاكهم �لقو�نني �لأمريكية موؤكد�ً �أن ل �أحد منهم كان مد�ناً بالإرهاب �أو 

�أي �عتد�ء�ت عنيفة و�أّنهم جمّرد مدنيني.
لكّن ما ك�شفه ماير من معلومات، يف�شح مز�عم �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق 
ويوؤكد �أّن من بني من مّت �إبطال مالحقتهم من �شّكلو� تهديد�ً جدياً لالأمن 
ذلك،  �إىل  �إ�شافة  �أمريكّيون.  م�شوؤولون  �أعلنه  ما  بح�شب  �لأمريكي  �لقومي 
�لّتهم  �إ�شقاط  مّت  �أوباما وقد  14 �شخ�شاً يف تقريره مل يذكرهم  �أورد ماير 

�إن��ه جزء  قالت و��شنطن  “غام�س”  �أ�شري  – رود���ش��ري.  ن�شرة �هلل خ�شوري 
�إحدى  �لكاتب عن  وينقل  تفا�شيل عنه.  توؤّمن  لكنها مل  �لتبادل  من عملية 
بائع  �أّن��ه  �إىل  �إ�شارتها  منفيون  �إي��ر�ن��ي��ون  يديرها  �لتي  �لإعالمية  �لو�شائل 
على  يكون  وقد  �آي  بي  ل��الأف  م�شت�شار�ً  يكون  �أن  كاليفورنيا ميكن  �شجاد يف 
�شلة باختفاء روبرت ليفين�شون، عميل متقاعد من مكتب �لتحقيقات نف�شه.

�حُتجز  تلميذ  ما�شا�شو�شت�س،  م��ن  ثريفيثيك  ماثيو  �آخ����رون:   �أم��ري��ك��ي��ون 
�أوب��ام��ا �شمن عملية  �إي���ر�ن. ذك��ره  باأبحاث يف  ك��ان يقوم  لأرب��ع��ني يوماً حني 

�لتبادل علماً �أّنه �أطلق �شر�حه ب�شكل م�شتقل عن تلك �لعملية.
روبرت ليفين�شون. حمقق خا�س ومتقاعد من �لأف بي �آي. �ختفى منذ عقد 
يف �لتا�شع من مار�س 2007، حني كان على جزيرة كي�س �لإير�نية، يف مهّمة 
لل�شي �آي �أي �لتي كان متعاقد�ً بال�شّر معها. يف مار�س 2015 رفع �لأف بي 
�آي �ملكافاأة ملن يديل مبعلومات ت�شاهم بعودته �إىل 5 ماليني دولر. م�شوؤولو 

�ملكتب كانو� غا�شبني لأن �لرجل مل ُيدرج �شمن عملية �لتبادل.
�لإير�نيون �ل�شبعة �لذين �أطلق �لأمريكيون �شر�حهم 

�أفغاهي  2015 مع زميلني له هما خو�شرو  �أبريل  �ُتِهم يف   بهر�م مكانيك: 
و�شلع  لإي���ر�ن  �لدقيقة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ات  بتاأمني  ف��ري��دي  وط���ور�ج 
�أخرى م�شتخدمة غالباً يف �أنظمة ع�شكرية متعددة مبا فيها �شو�ريخ �أر�س-

جو و�شو�ريخ كروز. م�شاعد مدير �لأف بي �آي ر�ندول كوملان قال حينها �إّن 
�إر�شال هذه �لتكنولوجيا �إىل �إير�ن ودعم م�شاريعها �لع�شكرية ي�شكالن تهديد�ً 

و��شحاً لالأمن �لقومي �لأمريكي. 
20 �شنة من �ل�شجن حني �شملهم  �أك��ر من  وك��ان ه��وؤلء �لثالثة يو�جهون 
ل�شرقة   2012 �شنة  بتدبري موؤ�مرة  ُمتهم  �إي��ر�ين  نيما غول�شتاين:  �لعفو. 
�لدفاعية  بال�شوؤون  ُتعنى  �شركة  من  �ل���دولر�ت  مباليني  ح�شا�شة  معلومات 
�إي��ر�ن. ومن بني �ملعلومات ما ي�شاعد يف �لتحاليل �لدينامو-هو�ئية  ل�شالح 
�مل�شاألة كانت  �أّن  �ل�شيبريي  �لأمن  �لت�شميمية. ويعتقد �خلرب�ء يف  و�مل�شائل 
�لعاملية.  و�ملطار�ت  �لف�شاء  �شركات  لقر�شنة  �أو�شع  من حملة خارجية  جزء�ً 

و�شلمت تركيا غول�شتاين �إىل و��شنطن لعّلها ت�شّلم باملقابل فتح �هلل غولن. 

هل هو حب ل يرى �ل�شم�س؟زو�ج كو�لي�شه مغلقة

عندما مت ن�صر الفيديو الذي يحتوي ت�صريحات ترامب املهينة للمراأة، فكرت ميالنيا يف النف�صال عنه

هل �شتبقى ميالنيا ترامب 
زوجة الرئي�ص حتى نهاية وليته؟

 ح�شب دونالد ترامب، 35 عاما 
هو تاريـخ انتهـاء �شالحيـة املـراأة 

قناع �لبت�شامة ل يحجب �لملبني �ل�شيدتني  ما خفي كان �عظم

يبدو اأن حمل ميالنيا ترامب هــو الــذي قلــب كــل �شــيء

نائبة اأوروبية تدعو لتعليق حمادثات ان�شمام تركيا 
•• بروك�شل-رويرتز:

قالت نائبة بارزة يف �لربملان �لأوروبي م�شوؤولة عن �لعالقات مع �أنقرة �م�س 
�إن على �لحتاد �لأوروبي �أن يعلق ر�شميا حمادثات �ن�شمام تركيا �إىل ع�شويته 
�إذ� تبنت �أنقرة تعديالت د�شتورية �أقرها ��شتفتاء عام �لأ�شبوع �ملا�شي. وقالت 
�أمام �ن�شمامها  �إن تركيا �شتغلق �لباب  كاتي بريي قبل جل�شة ملناق�شة �لأمر 
�لد�شتور �جلديد  �إردوغ���ان  رج��ب طيب  �لرئي�س  �إذ� طبق  �لأوروب���ي  لالحتاد 

�لذي مينحه �ملزيد من �ل�شالحيات. 
وبريي نائبة هولندية تنتمي لي�شار �لو�شط وهي مقررة جلنة خا�شة برتكيا 
يف �لربملان �لأوروبي. وكان �إردوغان قد قال �أم�س �لأول �لثالثاء �إن بالده لن 
�أكرب  به  بعد يوم من طلب تقدم  وذل��ك  �لتكتل  �إىل  تنتظر لالأبد لالن�شمام 

خارجية  وزر�ء  �إىل  �لأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  يف  �لع�شوية  حمادثات  عن  م�شوؤول 
يوم  �جتماعهم  عند  �أنقرة  مع  �لعالقات  من  �أخ��رى  �أ�شكال  لدر��شة  �لحت��اد 
�أن  �أنه ل ميكن لرتكيا يف ظل مثل هذ� �لد�شتور  �جلمعة. وقالت بريي مبا 
ت�شبح ع�شو� يف �لحتاد �لأوروبي فمن غري �ملنطقي �أي�شا مو��شلة مناق�شات 
�لحتاد  على  يجب  لل�شحفيني  و�أ���ش��اف��ت  �حل��ال��ي��ة.  �حلكومة  م��ع  �لن��دم��اج 
�لتعديالت  تطبيق  حالة  يف  �لن�شمام  حم��ادث��ات  ر�شميا  يعلق  �أن  �لأوروب����ي 

�لد�شتورية دون تغيري. 
�ل��ربمل��ان �لأوروب���ي قد و�ف��ق �لعام �ملا�شي على ق��ر�ر غري ملزم يدعو   وك��ان 
لتعليق �ملحادثات. وقالت بريي �إن تعليق �ملحادثات يجب �أل ياأتي �إل لدى 
�لنتخابات  بعد  �شيحدث  ما  وه��و  �جلديد،  �ل�شتبد�دي  �لد�شتور  �شدور 

�لعامة �ملقبلة يف تركيا و�ملقررة يف �أو�خر 2019.

اإ�شرائيل متنح تاأ�شرية عمل 
مل�شوؤول يف هيومن رايت�ص 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

�إ�شر�ئيل منحت  �أن  �أعلنت منظمة هيومن ر�يت�س ووت�س �لأمريكية �م�س 
تاأ�شرية عمل ملدة عام و�حد لباحث فيها بعد �أن رف�شت يف وقت �شابق منحه 

ت�شريح عمل و�تهمت �ملنظمة بالنخر�ط يف �لدعاية �لفل�شطينية.
���ش��ب��اط ق����ر�ر �ل�شلطات  �ن��ت��ق��دت يف ف���رب�ي���ر  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  وك���ان���ت 
�لإ�شر�ئيلية رف�س منح عمر �شاكر ت�شريحا بالعمل. وح�شل �شاكر، �لذي 
يحمل �جلن�شية �لأمريكية، على تاأ�شرية �لدخول �إىل �إ�شر�ئيل لدى و�شوله 
�إىل مطار بن جوريون يف تل �أبيب و�شيت�شلم موقعه مدير� ملكتب �ملنظمة 

يف �إ�شر�ئيل وفل�شطني.
 وقال �إيان ليفني نائب �ملدير �لتنفيذي للربنامج يف هيومن ر�يت�س ووت�س 
�إ�شر�ئيل  يف  للعمل  �لفر�شة  بهذه  “نرحب  �ملنظمة  موقع  على  بيان  يف 

وفل�شطني �إىل جانب منظمات حقوق �لإن�شان �ملحلية �لن�شطة«. 
و�أ�شاف “ل تتفق �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية د�ئما مع �لنتائج �لتي نتو�شل �إليه 
لكنها بت�شهيل مهمة طاقمنا لإجر�ء �أعمال �لبحث و�لتوثيق �أخذت خطوة 

مهمة نحو �حلفاظ على مبد�أ �ل�شفافية و�إثبات �نفتاحها على �لنقد«. 
فرب�ير  يف  �لإ�شر�ئيلية  �خلارجية  با�شم  �ملتحدث  نح�شون  �إميانويل  وقال 
منظمة  لعمل  ي�شتند  ل�شاكر  �لعمل  ت�شريح  منح  رف�س  ق��ر�ر  �إن  �شباط 

هيومن ر�يت�س ووت�س “يف خدمة �لدعاية �لفل�شطينية«.
لكنه �أ�شار �إىل �أن �إعادة �لنظر يف �لطلب ممكنة يف حال �لتقدم بطعن على 

�لرف�س. 
ومنحت �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية حينها �شاكر تاأ�شرية �شياحية لع�شرة �أيام يف 

�ل�شاد�س من مار�س �آذ�ر.  
وذكرت هيومن ر�يت�س ووت�س �أن �شاكر ح�شل على ت�شريح �لعمل لعام و�حد 

يف 20 �أبريل ني�شان.

املخابرات الفرن�شية: قوات الأ�شد نفذت هجوما بال�شارين 
•• باري�س -رويرتز:

جاء يف تقرير �أن �ملخابر�ت �لفرن�شية خل�شت �إىل �أن �لقو�ت �ملو�لية للرئي�س 
�ل�شوري ب�شار �لأ�شد نفذت هجوما بغاز �ل�شارين يف �شمال �شوريا يف �لر�بع 

من �أبريل ني�شان بناء على �أو�مر من �لأ�شد �أو د�ئرته �ملقربة.
ملر�شد  وفقا  �لع�شر�ت  مقتل  عن  �شيخون  خ��ان  بلدة  على  �لهجوم  و�أ�شفر 
دفع  كما  ودول غربية.  �شورية  معار�شة  �حل��رب وجلماعات  �أح��د�ث  يتابع 
�لوليات �ملتحدة لتوجيه �شربة �شاروخية �إىل قاعدة جوية �شورية يف �أول 
هجوم �أمريكي متعمد على حكومة �لأ�شد خالل �ل�شر�ع �مل�شتمر منذ �شت 
�أبريل  �لر�بع من  �إعالميني منذ  لقاءين  قال يف  �لأ�شد قد  وكان  �شنو�ت. 
��شتخد�م  ونفى  مفربك  �ل�شام  بالغاز  هجوم  �شن  على  �لدليل  �إن  ني�شان 

حكومته لأ�شلحة كيماوية يف �أي وقت من �لأوقات.



اخلميس   27   إبريل    2017  م   -   العـدد  12005  
Thursday  27  April   2017  -  Issue No   1200514

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

�ل�شينمائية لالنتاج �لفني
رخ�شة رقم:CN 1060438  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

لل�شيد�ت رخ�شة رقم:CN 1534628 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نور عبد�هلل يو�شف �بر�هيم �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليل خمي�س ح�شن عبد�هلل �ملحريبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
�شبورت  �ل�ش�����ادة/كافية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شتار  رخ�شة رقم:CN 1070377 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ها�شم حممد �حمد بن ها�شم �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد فا�شل علي �شيف �لذهلي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
�ن�شبكت  �ل�ش�����ادة/هاز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �ل�شحن ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1911256 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ني�شاد حممد كار�يل جومنودو حممد من 24% �ىل %4٩

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�جلليل بريينجهات ح�شني

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
عرو�س  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبحر للكتابة و�لت�شوير
رخ�شة رقم:CN 1049362 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي ح�شني عي�شى حم�شن �لنوي�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني عي�شى حم�شن �لنوي�س

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
�لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ل�شهم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجره
رخ�شة رقم:CN 1669926 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل ح�شن �شليمان عمر �ملحرمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل حممد �شفيان �لعامري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

�لهو�تف �ملتحركة
رخ�شة رقم:CN 1522994 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر �حمد علي حممد �حل�شرمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شامل عثمان مبارك �لزعابي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �ل�ش�����ادة/�أر�شيليا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة و�عمال �لديكور ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1188501 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عادل �شعيد حممد علياه �لنقبي من 51% �ىل %88 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ماريانا كري�شتاكى %12
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وليد نا�شر �شامل حمد �لعامري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
�شاطئ  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ل�شيافة   رخ�شة رقم:CN 1197174 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شقر خلفان خمي�س خلفان �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد عبد�هلل �شعيد علي �ل�شيدي

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

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

لبيع �لرمل �لبي�س ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1123328 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبيد �شامل �حمد �شهيل �لعامري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد خليفة �شامل عبيد �ل�شام�شي

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

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1105585 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حممد �شعيد نا�شر �شيف �ل�شو�يف من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �شعيد نا�شر �شيف �ل�شو�يف من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مفيز �ل�شالم ف�شل كرمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �شعيد عبد�هلل �ل�شام�شي

 رخ�شة رقم:CN 1113757  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شليم دربوح �شليم �شادر �لعامري %100

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

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*٣ �ىل 1*2

تعديل ��شم جتاري من/بقالة �شعيد عبد�هلل �ل�شام�شي 

SAEED ABDULLA AL SHAMSI GROCERY

�ىل/بقالة جولدن كال�شيك    

GOLDEN CLASSIC GROCERY

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبر�ج �ملنرية لل�شيانة �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1095512  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد كر�مه عي�شى �حمد �لزبيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملرزوقي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح م 37 - ق 193 - مكتب 12 عبد�هلل �ل�شيد حممد 

 - C37 18-3 ق  مو�شى �لها�شمي �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع �ل�شالم �شرق 

طابق m مكتب m2 �ملالك/عبد�هلل حممد �شعيد �ل�شبو�شي

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جمعة �ملاجد لعمال �لكهرباء 

و�مليكانيك ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1026703  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمموعة جمعة �ملاجد �لقاب�شة �س.ذ.م.م

JUMA ALMAJID HOLDING GROUP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لنور �لعربية لال�شتثمار �س.ذ.م.م

AL NOOR AL ARABIAN INVETSMENTS LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة جمعة �ملاجد - فرع �بوظبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد جمعة �ملاجد

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

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

للديكور   رخ�شة رقم:CN 1006683 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مرمي �شامل حممد �شامل �لكعبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد علي حممد عبود �لكعبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة فو�شلوه كوجيفر -�أبوظبي 
)�جلن�شية: فرن�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�بوظبي - �شارع �مللك عبد�هلل - برج �شي 
6 ، �س.ب:11٣100( و�ملقيدة حتت رقم )4871( يف �شجل �ل�شركات 
 )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة.  �لجنبية 
�لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )٣77( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)٩01( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فنون �لرو�ئع لعمال �لملنيوم  

رخ�شة رقم:CN 1148479  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة ٣*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/فنون �لرو�ئع لعمال �لملنيوم 

FUNOON AL RAWAIAH ALMUNIAM WORKS

�ىل/�شيال لت�شليح �ل�شيار�ت    
SIAL AUTO REPAIR

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيكي للمركبات )452000٣(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيب �للو�ح �لزجاجية )4٣٣0014(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �لأملنيوم )4٣٣001٣(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 11٩51 بتاريخ 
 )CN-1795414( رقم  �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2017/2/22

بال�شم �لتجاري/م�شغل بر�شتيج كوتور.
ورد خطاأ يف �لعالن بال�شم �لتجاري و��شم �ل�شريك حيث كتب يف �لعالن:

م�شغل بر�شتيج للديكور و�ل�شحيح هو م�شغل بر�شتيج كوتور
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد مطر م�شبح حممد �لكعبي %100

و�ل�شحيح هو
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد مطر م�شبح حممد �لكتبي %100

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

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليلك �لبنف�شجي لل�شيانة �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 2175552  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مريه عبد�هلل �شعيد �لكتبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان عبد�هلل عيد �شعيد �لكتبي

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*٣
تعديل ��شم جتاري من/ليلك �لبنف�شجي لل�شيانة �لعامة 

LILAC ALBANAFSAJI GENERAL MAINTENANCE
�ىل/لفندر جاردن للزهور و�ل�شوكولته    

LAVENDER GARDEN FLOWERS & CHOCOLATES
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لزهور و�لنباتات �لطبيعية - بالتجزئة )477٣٣02(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شوكولته - بالتجزئة )4721014(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4٣2٩٩01(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 1200٣ بتاريخ 2017/4/25 
بخ�شو�س �لرخ�شة �لتجارية رقم )CN-1101632( بال�شم �لتجاري/موؤ�ش�شة و�دي 

�لندل�س للمقاولت �لعامة.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد خطاأ يف رقم �لرخ�شة يف �لعالن �مل�شار �ليه:

CN-1101632 و�ل�شحيح هو CN-1789303

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

كان يتطلع لأن تكون فرن�شا جائزته 
�لناتو  ل��ك�����ش��ر  و�ل��و���ش��ي��ل��ة  �ل���ك���ربى، 
و�لحت�����اد �لأوروب������ي، وب��خ��ا���ش��ة لأن 
�أف�����ش��ل م��ا ميكن �حل�����ش��ول عليه يف 
ه���و حكومة  �لأمل���ان���ي���ة  �لن���ت���خ���اب���ات 
�أك����ر ت��ع��اط��ف��اً م��ع م��و���ش��ك��و، ولكنه، 
يح�شل  ل����ن  م�����اك�����رون،  ت����ق����دم  م����ع 
مو�شكو  على  منفتحة  حكومة  على 
كانت  �إذ  �ملتحدة؛  للوليات  ومعادية 
فرن�شا �أ�شبه بنقطة �شعف �أوروبا من 
وجهة نظر بوتني �لذي يخ�شر رهانه 

�لكبري �لآن. 
�شتكون  ُترى هل   : �لكاتب  ويت�شاءل 
هذه �لنتخابات نقطة حتول؟ م�شري�ً �إىل �أن بوتني يو�جه �لنتكا�شات تلو 
�لأخرى، بد�ية من هزمية �حلزب �ملوؤيد له يف بلغاريا و�لغ�شب يف �جلبل 
�لأكرب  �لنتكا�شة  ولكن  �لرو�شية،  �لن��ق��الب  م��وؤ�م��رة  ج��ر�ء  م��ن  �لأ���ش��ود 
�جلز�ر  �لأ�شد  ب�شار  ملعاقبة  تر�مب  بها  �أم��ر  �لتي  �لع�شكرية  �ل�شربة  هي 
�ل�شوري على ��شتخد�م �لأ�شلحة �لكيماوية �شد �شعبه، ومل يكن لدى بوتني 
�لرد  �أو حتى  �لأ�شد  �شد حليفه  كروز  �شو�ريخ  لوق��ف هجوم  و�ش������يلة  �أي 

عليها.
على  �ملفرو�شة  �لعقوبات  رف��ع  �لرئي�شية  �لأوروب��ي��ة  �ل��ق��وى  رف�شت  كما   
تر�مب  �إد�رة  �أن  ذل��ك  و�لأده���ى من  لأوكر�نيا،  بوتني  غ��زو  ب�شبب  مو�شكو 
رف�شت �لأ�شبوع �ملا�شي �ل�شماح ل�شركة �إك�شون موبيل �لنفطية با�شتئناف 
ب�شبب  �لرو�شي  �لقت�شاد  لإنقاذ  رو�شيا  يف  �لنفط  عن  �لتنقيب  يف  عملها 

�لعقوبات �لأمريكية �ملفرو�شة على مو�شكو. 
�لأن�شب  �ملر�شح  ب���اأن  و�رت��ي��اح��ه  �طمئنانه  ع��ن  بالتعبري  �لكاتب  ويختتم 
�أوروبا  و�شتبدو  �لإليزية،  ق�شر  �شيحكم  �ل��ذي  هو  م��اك��رون  �إىل  �إ���ش��ارة  يف 
�لأطل�شي،  �لعالقات عرب  وت�شتمر  �لأ�شو�ق  ترتفع  و�شوف  قبل  �أق��وى من 
وبخا�شة لأن بوتني قد و�شل �لآن �إىل �ملرحلة �لتي ل ميكنه فيها تخريب 

دميقر�طيات �لغرب.   

•• وا�شنطن-وكاالت:

�عترب �لكاتب ر�لف بيرتز، ب�شحيفة 
نيويورك بو�شت �لأمريكية، �أن تقدم 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  �مل�شتقل  �مل��ر���ش��ح 
�لنتخابات  م���ن  �لأوىل  �ل�����دورة  يف 
�جليدة  �لأم����ور  م��ن  ُي��ع��د  �لفرن�شية 
يف ع�����امل �ل����ي����وم �ل������ذي ت��ع�����ش��ف به 
ماكرون  لأن  وبخا�شة  �ل�����ش��ر�ع��ات؛ 
و�لحتاد  �لناتو  حللف  �ملوؤيدين  من 
�لأوروب������ي و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، كما 
�لرو�شي  للرئي�س  �ملعار�شني  من  �أنه 
فالدميري بوتني وكانت لديه �جلر�أة 

ليطالب �لفرن�شيني بالعمل �جلاد �إذ� كانو� فعاًل يرغبون يف �قت�شاد قوي. 
�لتي  �لنتخابات  �لثانية من  �ل��دورة  فاز ماكرون يف  �إذ�  �أنه  �لكاتب  ويرى 
للجمهورية  �ل��ق��ادم  �ل��رئ��ي�����س  �شيكون  ف��اإن��ه  �مل��ق��ب��ل،  م��اي��و   7 يف  �شتجرى 
�لفرن�شية �خلام�شة �لتي كان ياأمل عدد من خ�شومه يف تدمريها، و�شوف 
�شد  موحدة  جبهة  على  �لقادمة  �خلم�س  �ل�شنو�ت  خالل  �لغرب  يحافظ 

�لهمجية. 
الأحزاب خارج املناف�صة

�أ�شو�ت  من  فقط   23،7% على  ماكرون  ح�شول  �أن  �إىل  �لكاتب  وي�شري 
�لناخبني يف �لدورة �لأوىل لالنتخابات لن يكون مثري�ً لإعجاب �لأمريكيني 
�لثانية  �ملرتبة  على  لوبان  مارين  �لوطنية  �جلبهة  زعيمة  ح�شول  ب�شبب 
للوليات  ومعادية  لبوتني  م��وؤي��دة  وه��ي  �لناخبني  �أ���ش��و�ت  من   21،7%
جتاهل  ميكن  ل  �أن��ه  بيد  و�ل�شامية،  �لأوروب����ي  و�لحت���اد  و�لناتو  �ملتحدة 
بينهم خم�شة  �لأوىل،  يتناف�شون يف �جلولة  كانو�  11 مر�شحاً  �أن  حقيقة 

متناف�شني �أ�شا�شيني. 
و�لالفت �أن �لأحز�ب �لتقليدية قد خرجت، للمرة �لأوىل منذ عقود، من 
�أنها  �لأرج��ح  �لرئا�شية، وعلى  �لنهائية لالنتخابات  �لتناف�س على �جلولة 

�شوف تلتف حول ماكرون لدعمه. 

ا�شبانيا توقف م�شريا وا�شبانيا ي�شتبه بارتباطهم بداع�ص
•• مدريد-اأ ف ب:

بت�شهيله  ي�شتبه  م�شريا  �عتقلت  �نها  �م�س  �ل�شبانية  �ل�شلطات  �أعلنت 
عودة  متطرفني من �لعر�ق و�شوريا و��شبانيا قام بتجنيد ��شخا�س ل�شالح 
تنظيم د�ع�س �لإرهابي. وجرت �لعتقالت يف مدينة تيولد� يف جنوب �شرق 
�ل�شرطة  �عتقال  على  ي��وم  بعد  �مل��غ��رب،  �شمال  يف  �شبتة  جيب  ويف  ��شبانيا 
�ل�شبانية �أربعة �أ�شخا�س بزعم �رتباطهم مبتورطني بالهجوم على �ملطار 
و�ملرتو يف بروك�شل �لعام �ملا�شي. وقال بيان لوز�رة �لد�خلية �ل�شبانية �ن 
�مل�شري )46 عاما( �لذي �عتقل يف تيولد� ي�شتبه باأنه �شّهل عودة �رهابيني 
ينتمون �ىل د�ع�شكانو� قد قررو� �لعودة من �شوريا و�لعر�ق. كما وي�شتبه 
بانه قدم لهم �ملاأوى و�شاعدهم يف بع�س �لجر�ء�ت �لد�رية. ويورد �لبيان 

�نه قام بتوزيع “وثائق تربر �لهجمات �لتي �رتكبتها د�ع�س” يف �ملجتمعات 
�ل�شالمية وعلى و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.

 29( ��شبانيا  رج��ال  �عتقلت  �نها  �ل�شرطة  �أعلنت  منف�شلة،  ح��ادث��ة  ويف 
�لرجل  �ل�شرطة  وو�شفت  �شبتة.  جيب  يف  �لفقرية  �لحياء  �حد  يف  عاما( 
باأنه عن�شر ��شا�شي يف �لتجنيد ل�شالح د�ع�س و�آلتها �لدعائية. وقالت �نه 
�قدم على جتنيد �شبان �شعفاء من �جل حتوليهم �ىل متطرفني، و�نه �ر�د 
�لذهاب بنف�شه �ىل مناطق �لنز�ع. وكانت �ل�شرطة قد �عتقلت زوجته �شابقا 
بنف�س �ل�شبهة �ملتعلقة بالعمل �لدعائي و�لتجنيد. وبح�شب وز�رة �لد�خلية، 
هذ�  �آخ��ري��ن  و29   2016 ع��ام  جهاديا   69 �ل�شبانية  �ل�شرطة  �عتقلت 
�لعام. �ل �ن ��شبانيا �شهدت �شفر عدد �قل من �جلهاديني لالن�شمام �ىل 

تنظيم د�ع�س يف �خلارج، مقارنة ببلد�ن �وروبية �أخرى.

رجال اأعمال املو�شل ي�شرعون يف اإعادة الإعمار 
•• بغداد-اأ ف ب:

بد�أ بع�س رجال �لأعمال يف �ملو�شل �إعادة ت�شييد بنايات مت�شررة ميلكونها دون �نتظار دعم مايل من �حلكومة �لعر�قية �لتي تعاين من �أزمة 
مالية �أو حتى هزمية تنظيم د�ع�س يف �ملدينة ب�شكل نهائي. وقال ر�فع غامن �لذي ميلك متجر� لقطع غيار �ل�شيار�ت يف �ل�شطر �ل�شرقي من 
�ملدينة �إذ� �نتظرنا �لدعم قد ي�شتغرق �لأمر وقتا طويال. وت�شببت �شربة جوية يف يناير كانون �لثاين يف تهدم بناية مكونة من طابقني ت�شم 
متجره وع�شر�ت �ملتاجر �لأخرى وحولتها �إىل كومة من �لأنقا�س و�أ�شياخ �ل�شلب �مللتوية. و��شتعادت �لقو�ت �لعر�قية �لتي تدعمها �لوليات 
�ملتحدة �ل�شيطرة على �ل�شطر �ل�شرقي من �ملو�شل يف يناير كانون �لثاين بعد 100 يوم من �لقتال. وتقاتل �لقو�ت �لآن تنظيم د�ع�س يف �لأحياء 
�لو�قعة غربي نهر دجلة �لذي يق�شم �ملدينة �إىل �شطرين. وقال غامن �إنه و25 رجل �أعمال �آخرين ي�شتاأجرون حمالت يف �لبناية �تفقو� على 
تقدمي م�شاهمة مالية مل�شاعدة مالك �لبناية يف �إز�لة �لأنقا�س و�إعادة بناء �لطابق �لأول. بد�أت �إعادة �لبناء يوم 11 �أبريل ني�شان وياأمل غامن يف 
�لعودة �إىل �لعمل خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أربعة. وقال �إن �لنتظار ل يفيد لأن من �ملتوقع �رتفاع �أ�شعار مو�د �لبناء مع زيادة عدد م�شروعات �إعادة 
�لإعمار قيد �لتنفيذ مما �شيعزز �لطلب على �ل�شلب و�لإ�شمنت.  وتعر�شت �ملدينة �لتي ��شتوىل عليها تنظيم د�ع�س عام 2014 لدمار و��شع 

�لنطاق حيث تهدمت مئات �ملنازل و�ملباين �لعامة كليا �أو جزئيا ومن بينها �ملطار وحمطة �ل�شكك �حلديدية �لرئي�شية و�جلامعة.

ترامب  لدونالد  هل 
ال�صمع؟  يف  م�صكالت 
ــاين بــواكــري  ــع هـــل ي
ــر،  ــامي ــزه مــر�ــش ال
بع�ش  اوحـــــى  ــا  ــم ك
املتخ�ص�صني يف جمال 
النف�صية  ال�صحة 
الأطل�صي؟  وراء  ما 
جاهل  جمرد  اأنه  اأم 

وعنيد؟

�لأطل�شي،  �حل���ل���ف  ل���ن���اأخ���ذ       
بعفا عليها  ك��ان قد و�شفه  �ل��ذي 
�ن  �شي  مقابلة مع  خ��الل  �لزمن 
و�شع  �ل���ذي  �لت�شريح  ذ�ك  �ن.  
�لكربى  �لعاملية  �لتو�زنات  جميع 
�أوروب���ا يف حالة  وو�شع  يف خطر، 
تقلقو�!  ل  و�ن���زع���اج.  ����ش��ط��ر�ب 
يحدثوين  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �نها 
ف���ي���ه���ا ع����ن �حل����ل����ف �لأط���ل�������ش���ي، 
ب�شعة  تر�مب منذ  دونالد  �أج��اب 
هذه  ب�شاأن  �نقالبه  لتربير  �أي���ام 

�مل�شاألة.
�ملباين  ب��ب��ن��اء  �أق������وم  ع��ن��دم��ا      
ي��ح��دث��وين عن  م��ان��ه��ات��ن، ل  يف 
كذلك؟  �ألي�س  �لأطل�شي،  �حللف 
ل���ذل���ك ع���ن���دم���ا ����ش���األ���ن���ي وول����ف 
���ش��ي �ن �ن ،عن  ب��ل��ي��ت��زر، م��ر����ش��ل 
عفا  �أنه  �أجبته  �لأطل�شي،  �حللف 
عليه �لزمن، ولكن مل �أكن �أعرف 
�أكر  �أن��ا  �ليوم  ذل��ك.  �لكثري عن 
معرفة و�ملاما باملو�شوع. قلت ذلك 
لن �حللف �لطل�شي يبدو وكاأنه 
�لإره���اب،  بق�شية  من�شغال  لي�س 
لأنه يف �لفرتة �لتي تاأ�ّش�س فيها، 

مل يكن هناك �إرهاب.
     ل��ي��ك��ن.. يف �ل���و�ق���ع، ن��ع��م كان 

هناك �إرهاب، ولكن لنمّر.

»ح�صنا اتفقنا«
تاميز  نقلتها  �أخ�����رى،  حلقة       
خالل  �مل�شهد  ح�شل  لندن.  �أوف 
�لبيت  �ىل  مريكل  �جنيال  زي���ارة 
ونتذكر  ���ش��ه��ر.  ق��ب��ل  �لب���ي�������س، 
ت����ر�م����ب  دون�������ال�������د  �ن  ج���م���ي���ع���ا 
�قرت�ح   - ي�شمع  مل  �أو   - رف�����س 
�أمام  �مل�����ش��اف��ح��ة  ب��ت��ب��ادل  م��ريك��ل 

�لكامري�ت.
      ول��ك��ن ه���ذه �حل��ل��ق��ة �شبقها 
عدد �خر من �شوء �لفهم: ح�شب 
�أع�����ش��اء �حلكومة  م�����ش��اّرة لأح���د 
تر�مب  دونالد  يكن  مل  �لأملانية، 
ي����ع����رف �ل���ك���ث���ري ع�����ن �مل���و����ش���وع 
�ل���رئ���ي�������ش���ي ل���ل���ج���ل�������ش���ة، و�ل����ت����ي 

�ل���دول �لأوروب���ي���ة، و�ل��ت��ي �نتهت 
كلها بالف�شل.

ترامب يغري جلده
�مل�شت�شارة  ع��رف��ت  �لنهاية،  يف      
كيف تظهر بيد�غوجية ومقنعة. 
ف��ف��ي خ��ت��ام �مل��ق��اب��ل��ة، ب���د� تر�مب 
وكاأنه قد فهم �أن للوليات �ملتحدة 
�ل�شفقة  مت��ري��ر  يف  �مل�شلحة  ك��ل 
م��ع �لحت���اد �لوروب���ي ولي�س مع 

بريطانيا ما بعد �لربيك�شيت. 
   وبعد ما كال �ملديح للربيك�شيت، 
�لنتخابية  �حلملة  خ��الل  ووع��د 
معاهدة  ع�����ن  ���ش��ي��ت��خ��ل��ى  ب����ان����ه 
�لتافتا، ذ�ك �لتفاق �لتجاري بني 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�أوروب�����ا، غرّي 
مرة �أخرى جلده، ور�جع مو�قفه. 
معاهدة  �ل���ت���وق���ع���ات،  ك���ل  و����ش���د 
�نت�شار  بعد  ُجّمدت  �لتي  �لتافتا، 
فوق  ت���ع���ود  �أن  مي���ك���ن  ت����ر�م����ب، 
�لطاولة.    �ن بوري�س جون�شون، 
وزير �لدولة �لربيطاين لل�شوؤون 
�خل���ارج���ي���ة، �ل�����ذي ت��ف��اخ��ر ب���اأن 
على  �لوىل  ���ش��ت��ك��ون  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ق��ائ��م��ة �لن��ت��ظ��ار ل��ل��ت��ف��او���س مع 
�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة، خ�����اب ظنه 
وخ�شر �لرهان: فملفه هو �لخري 

يف حزمة �مللفات �ملكد�شة.
�ل�شريك �لتجاري  �أوروب���ا هي      
�لأول للوليات �ملتحدة، متقدمة 
بريطانيا  ع�����ن  ك����ب����ري  ب�����ف�����ارق 
�ل���ع���ظ���م���ى. وت��������زن �ل���������ش����ادر�ت 
�لأوروبي  �لحت��اد  �إىل  �لمريكية 
و�ل������و�رد�ت  دولر،  م��ل��ي��ار   270
 .2015 ع��ام  دولر  مليار   417
�شّدرت  �ل���ف���رتة،  ن��ف�����س  وخ�����الل 
قيمته  م����ا  �مل���ت���ح���دة،  �ل�����ولي�����ات 
�لب�شائع  م��ن  دولر  م��ل��ي��ار   55
و��شتوردت54  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  �إىل 
مليار دولر. �لأرق��ام تتحدث عن 
ن��ف�����ش��ه��ا.    و�إذ� ك���ان ه��ن��اك �شيء 
به،  �لقيام  تر�مب  دونالد  ُيح�شن 

يف �لنهاية، هو �لعّد.

�لتجارية.  للمعاهد�ت  خ�ش�شت 
وك��م��ا ج���رت �ل���ع���ادة، رمب���ا �متنع 
مع  �لإح��اط��ة  جل�شة  ح�شور  ع��ن 
م�����ش��ت�����ش��اري��ه، و�ل��ت��ي ي��ع��رتف �نه 
ي���ج���ده���ا ط���وي���ل���ة ومم����ل����ة. وك����ان 
تنظم  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ع��د  ك��ل  يجهل 

يعمل  �ل��ت��ي  و�لكيفية  �لأوروب�����ي، 
بها �تفاق جتاري .

    وق��د عقد ه��ذ� �لج��ت��م��اع بعد 
ع���دة حم����اولت م��ن ق��ب��ل �لإد�رة 
يف  للدخول  �جل��دي��دة  �لأمريكية 
مفاو�شات ثنائية مع �لعديد من 

�أوروب��ا ككل. �لنتيجة: وفقا لهذ� 
�ل�شاهد، طلب �لرئي�س �لأمريكي 
ع�شر مر�ت متتالية من �مل�شت�شارة 
كان ميكن  �إذ�  ما  �أجنيال مريكل 
�أملانيا فقط. ويف  عقد �شفقة مع 
عليه  ردت  متتالية  م���ر�ت  ع�شر 

�ل���ب���ل���دي���ن. وعلى  ب���ني  �ل���ع���الق���ة 
�شبيل �ملثال، كما قلناه بالتف�شيل، 
ميكنها  ل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن 
�ل���ت���ف���او����س ع��ل��ى �ت���ف���اق جت���اري 
ث��ن��ائ��ي م��ع �أمل��ان��ي��ا وح��ده��ا، وكان 
مع  مفاو�شات  ع��رب  �مل���رور  يجب 

طماأنته  �ي�����ش��ا  م��وت��ي  �ن  �إل      
ل����ن يكون  ب������اأن ذل�����ك  و�ق���ن���ع���ت���ه 
م��ع��ّق��د� ك��م��ا ي��ع��ت��ق��د.     وق��ي��ل �ن 
حكومتها،  �أع�شاء  �بلغت  مريكل 
وفهم  م���ع���رف���ة  ل����ه  ت����ر�م����ب  �أّن 
�لحتاد  مل��ق��وم��ات  وق��اع��دي  �أويل 

ممكنا.  لي�س  ل،  �لخ�����رية،  ه���ذه 
ع�شر، ح�شب  �حل��ادي  �لرف�س  يف 
فهم  بان  تر�مب  �نتهى  �مل�شت�شار، 
ور�شخ: ح�شنا، �تفقنا، �شنمّر عرب 
وكاأنه  قالها  �أوروبا”،  م��ع  �ت��ف��اق 

طفل عبو�س متجّهم. 

تر�مب غري موقفه من �لطل�شي �ي�شا بيد�غوجية مريكل ت�شنع �لعجب

طرح ترامب على مريكل �شوؤال ع�شر مرات متتالية وتلقى 
نف�ص الرد ع�شر مرات ومل يفهم ال يف احلادي ع�شر

»عندما اأقوم ببناء املباين يف مانهاتن ل يحدثوين عن 
احللف الأطل�شي لذلك اأجبت اأنه عفا عليه الزمن«

 يف لقائه بامل�صت�صارة الأملانية كان يجهل كل 
القواعد التي تنظم العالقة بني البلدين

م�شلحة �لوليات �ملتحدة مع �وروبا جمتمعة بوري�س جون�شن خ�شر �لرهان

فهم اخريا اأن امل�صلحة الأمريكية يف مترير ال�صفقة مع الحتاد الوروبي ولي�ش مع بريطانيا ما بعد الربيك�صيت

بيداغوجية مريكل ا�صقطت القناع:

ترامب يفهم ب�شرعة.. ولكن لبد من �شرح طويل...!
 اإذا كان هناك �صيء ُيح�صن دونالد ترامب القيام به فهو العّد

تاتو   ناتا�شا   - ••الفجر 
ترجمة خرية ال�شيباين

يواجه انتكا�صة هزمية احلزب املوؤيد له يف بلغاريا

بوتني اخلا�شر الأكرب يف النتخابات الفرن�شية
وب��ح�����ش��ب �ل��ك��ات��ب ���ش��ي��ح��ق��ق �لأخ���ري 
�نت�شار�ً �شاحقاً على لوبان يف �جلولة 
مل  م�شريف  �أن���ه  رغ��م  وذل���ك  �ملقبلة، 
ي�شبق له قيادة �حلمالت �لنتخابية 
ومل مي�����س ����ش���وى ف����رتة وج���ي���زة يف 
�حلايل،  �لفرن�شي  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
وليز�ل يخو�س �لنتخابات من دون 

�أي دعم حزبي. 
لوبان وبوتني

لوبان  ت�����ش��رف��ات  �ل���ك���ات���ب  وي�����ش��ف 
و�شتقود  “�شيئة”  ب��اأن��ه��ا  �خل��ارج��ي��ة 
�إىل ��شتمر�ر �خلوف و�لكر�هية جتاه 
�جل���ي���ل �ل���ث���اين م���ن ع��ائ��ل��ت��ه��ا؛ فهي 
�ل�شكل �جلديد للحر�س �لقدمي، وقد 
�نخدع بع�س �ملحافظني �لأمريكيني 

�شد  �ملتع�شبة  مو�قفها  ب�شبب  �إل��ي��ه��م  �لأق����رب  ه��ي  ل��وب��ان  �أن  ب��الع��ت��ق��اد 
بوتني  ب��ر�أي  �ملف�شلة  �ملر�شحة  لي�شت  �أنها  و�ل��و�ق��ع  و�لإ���ش��الم،  �ملهاجرين 
فح�شب، بل �أنها �أي�شاً �لأف�شل بالن�شبة �إىل �لإرهابيني؛ �إذ تتفق معهم يف 

�أن �مل�شلمني يجب �أل يندجمو� يف �ملجتمعات �لغربية. 
وفيما يتعلق بعالقة لوبان وبوتني، يذكر �لكاتب باأن لوبان �ختارت مو�شكو 
ي��ورو حلزبها من  9 مليون  تلقت قر�شاً مببلغ  مانهاتن؛ حيث  ب��دًل من 
بنك مقره يف مو�شكو، ويف �ملقابل ت�شيد لوبان علناً باقت�شاد بوتني �ملتعر 

باعتباره منوذجاً يحتذى لفرن�شا. 
عك�س  فعلى  �لفرن�شيني،  �لناخبني  ي��روع  �لأم��ر  ذل��ك  �إن  �لكاتب:  ويقول 

�مل���ف���اه���ي���م �خل���اط���ئ���ة �لأم���ري���ك���ي���ة، 
�لق�شايا  �لأم��ن و�لهجرة من  يعترب 
حيث  �لنتخابات؛  ه��ذه  يف  �لثانوية 
ي���رك���ز �ل��ت�����ش��وي��ت �ل��ف��رن�����ش��ي دوم����اً 
ع��ل��ى �لق���ت�������ش���اد �ل�����ذي ي���ع���اين من 
�لي�شاري  �ملر�شح  وحتى  رك��ود،  حالة 
ميلون�شون مل  ل��وك  ج��ان  �مل��ت��ط��رف 
�حللول  ل��دي��ه  ب��وت��ني  �أن  �إىل  ي��ل��م��ح 

للبطالة �لفرن�شية. 
�جليدة  �لتحركات  من  �لرغم  وعلى 
ل��وب��ان وم��وؤي��دي��ه��ا �شد �لحتاد  م��ن 
�لأوروب����ي، ف��اإن��ه حتى �أول��ئ��ك �لذين 
�لكر�هية ل يرغبون  يحبون خطاب 

يف خ�شارة �إعاناتهم من بروك�شل. 
لوبان والهولوكو�صت

يف  �لثاين  �ملركز  على  �حل�شول  يف  فعاًل  لوبان  جنحت  �لكاتب:  وي�شيف 
�شيا�شياً  �مل�شردون  �لناخبون  �شيتحول  �إذ  �شيء م�شلل؛  ولكنه  �لنتخابات، 
لوبان  �أن  ل�شيما  �لوطنية؛  �جلبهة  �إىل  ل  ماكرون  �إىل  �شاحقة  باأغلبية 
تو�جه موقفاً �شعباً يف هذ� �ل�شباق ب�شبب �لتعتيم على �إنكار و�لدها ملحرقة 
�عتقال  عن  م�شوؤولة  لي�شت  فرن�شا  ب��اأن  لوبان  وت�شريحات  �لهولوكو�شت 
حكومة في�شي �لفرن�شية لليهود �لفرن�شيني وترحيلهم �إىل مع�شكر�ت �ملوت 

�لنازية. 
انتكا�صات بوتني

�لذي  بوتني  �لنتخابات هو  �أن �خلا�شر �حلقيقي يف هذه  �لكاتب  ويو�شح 
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 76762
با�ش��م: �تا�شي كويوجمولوك �شانايي يف تيجاريت �نونيم �شريكيتي

 ، بينيبو�شنا   ،  7 منرب   ، �شوكاك  �شيدير   ، ماهاليزي  مريكيز  وعنو�نه: 
��شطنبول ، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )7٩880(  بتاريخ:  2007/02/22م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2016/01/17م وحتى تاريخ : 2026/01/17م
اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 064016
با�ش��م: مالفرن ��شيت�س كوربوري�شن

وعنو�نه: جريندون هاو�س، 7 ب بايهام �شرتيت ، لندن �ن دبليو 1 �و �إي 
و�ي، بريطانيا

و�مل�شجلة حتت بتاريخ:  2005/06/06م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2014/10/04م وحتى تاريخ : 2024/10/04م
اإدارة العالمات التجارية
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 06401٩
با�ش��م: مالفرن ��شيت�س كوربوري�شن

وعنو�نه: جريندون هاو�س، 7 ب بايهام �شرتيت ، لندن �ن دبليو 1 �و �إي 
و�ي، بريطانيا

و�مل�شجلة بتاريخ:  2005/06/06م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2014/10/04م وحتى تاريخ : 2024/10/04م
اإدارة العالمات التجارية
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 064017
با�ش��م: مالفرن ��شيت�س كوربوري�شن

وعنو�نه: جريندون هاو�س، 7 ب بايهام �شرتيت ، لندن �ن دبليو 1 �و �إي 
و�ي، بريطانيا

و�مل�شجلة حتت بتاريخ:  2005/06/06م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2014/10/04م وحتى تاريخ : 2024/10/04م
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قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 064018
با�ش��م: مالفرن ��شيت�س كوربوري�شن

وعنو�نه: جريندون هاو�س، 7 ب بايهام �شرتيت ، لندن �ن دبليو 1 �و �إي 
و�ي، بريطانيا

و�مل�شجلة بتاريخ:  2005/06/06م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2014/10/04م وحتى تاريخ : 2024/10/04م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 20٣40
با�ش��م: �شوكولتري غايليان �ن يف

وعنو�نه: 1 - يوروبارك �و�شت - ٩100 �شانت – نيكال�س - بلجيكا
و�مل�شجلة حتت رقم : )18268(  بتاريخ:  1٩٩8/0٩/1٩م

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نتهاء �حلماية يف : 2017/02/22م وحتى تاريخ : 2027/02/22م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 06271٣
با�ش��م: �شركة �أكيغيد �مل�شاهمة للت�شويق �ل�شلعي

وعنو�نه: دمير كابي ماهالي�شي ، �إنونو كادي�شي ، رقم : 56 ، باج�شيالر- 
��شطنبول ، تركيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )60756(  بتاريخ: 2006/06/18م
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف : 2014/07/٣1م وحتى تاريخ : 2024/07/٣1م
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 1441
با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: 12-2 هاند� 1، ت�شوم، �وهتاكو، طوكيو، �ليابان
و�مل�شجلة حتت رقم : )1682(  بتاريخ:  1٩٩5/04/11م

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نتهاء �حلماية يف : 201٣/08/10م وحتى تاريخ :  202٣/08/10م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
قم�شية للملكية �لفكرية

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

�ملودعة بالرقم : 1442
با�ش��م: �شيجا جيمز كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: 12-2 هاند� 1، ت�شوم، �وهتاكو، طوكيو، �ليابان
و�مل�شجلة حتت رقم : )17٣٩(  بتاريخ:  1٩٩5/04/12م

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نتهاء �حلماية يف : 201٣/08/10م وحتى تاريخ :  202٣/08/10م

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  27  اإبريل 2017 العدد 12005

�لعدد 12005 بتاريخ 2017/04/27

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

�لعدد 12005 بتاريخ 2017/04/27

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

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كر�يكودي ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1185005  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لرحمن �شاه �حلميد عبد�لرحمن %4٩

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عتيق حممد عبد�هلل مو�شى �لبلو�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد حمد مبارك �شامل �ل�شاعدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهال كوناث فالبيل
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*5 �ىل ٣*1

تعديل ��شم جتاري من/مطعم كر�يكودي ذ.م.م 
KARAIKUDI RESTAURANT LLC

�ىل/مطعم �شتيت ذ.م.م    
STATE RESTAURANT LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )562٩001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شريفة

 رخ�شة رقم:CN 1032089  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/مطعم �شريفة 
SHAREEFA RESTAURANT

�ىل/مطعم رد �شو�س    
RED SAUCE RESTAURANT

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02/02465/2017 اإيجارات    
�ملحكوم له طالب �لإعالن / �ملوؤ�ش�شة �لوطنية للتجارة و�لمناء 

�ملحكوم عليه �ملطلوب �إعالنه : فا�شت لينك خلدمات �إد�رة �لإعمال 
منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة ٩/2017/4 

حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 

- �لز�م �ملدعي عليها باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من 
�شو�غلها 

�ع��ت��ب��ار� من  �لي���ج���ار  ب���دل  ت����وؤدي للمدعية  ب���ان  �مل��دع��ي عليها  �ل����ز�م   -
2016/11/7 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي 

- �لز�م �ملدعي عليها بت�شليم بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه
- �لز�م �ملدعي لعيها مب�شروفات �لدعوى

حيث �ن �لقانون قد �لزم باإعالن �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه متهيد� 
لي�شبح نهائيا يف حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �ملقررة قانونا.    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03432/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : قمر �لو�حة لل�شفر و�ل�شياحة - �س �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �شا�س للعقار�ت - �س ذ م م 

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/0٣4٣2/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه ي�شعل �لعني �ملوؤجرة ومل يدفع �لقيمة �ليجارية من تاريخ 

2016/7/20 وحتى تاريخ �ليوم  
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور  للفرتة من 2016/7/20 وحتى 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغ��م  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   8٣67٩ مبلغ  بذمته  فرت�شد  �ليوم  تاريخ 

�لخالء يف  5/٣/2017  
�يجارية للفرتة من 2016/7/20  �ملدعي عليه مبلغ كقيمة  �نه تر�شد بذمة  مطالبة مالية - 

وحتى تاريخ �ليوم ورغم �خطاره يف 2017/٣/5 ميتنع عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )62760( كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود 

ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �ع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�لإبتد�ئية  ب��ال��د�ئ��رة  �لتا�شعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  ٣.00م  �ل�شاعة    2017/5/٩
و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   
   اإعادة اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف ال�ستئناف  03/00082/2017 / �سكني  
�ىل �مل�شتانف �شده : عمري �فتخار �فتخار �حمد 

مبا �أن �مل�شتانف  : ماهر حاج �شعد �ل�شيخ �شعد ، و�شفري تاون للعقار�ت 
قد �أقام �شدكم �ل�شئناف  0٣/00082/2017/ �شكني  �مام �ملركز بطلب بالتايل : 

�لغاء �حلكم �مل�شتانف و�لق�شاء جمدد� - قبول �ل�شتئناف �شكال ، �لغاء �حلكم فيما 
�لتنفيذ رقم 2016-1444  ، وقف  �مل�شتاأنفني لنعد�م �شفة �لتهام يف حقهما  يخ�س 

وفقا لالتفاقية و�ل�شباب �مل�شار �ليها حلني �لف�شل يف �ل�شتئناف
مطالبة مالية  - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى.  

�لثالثاء  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�ملو�فق 2017/5/2 �ل�شاعة ٣.٣0 �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شتئنافية �لثانية( 
بالد�ئرة �ل�شتئنافية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، 
وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت. يتم ��شد�ر هذه �لوثيقة 

�لكرتونيا ول تتطلب �ي ختم �وتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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نادي الذيد ي�شتقبل جلنة تطوير الأندية من احتاد كرة القدم
��شتقبل م�شاء �أم�س �لأول �شامل حممد بن هويدن 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي 
�لهو�ه  �أن��دي��ة  �ل��ن��ادي وف��د جلنة تطوير  يف مقر 
�أع�شاء  ح�شور  يف  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت  باحتاد 

جمل�س �لإد�رة  .
تر�أ�س �للجنة �أحمد �ملهبوبي ع�شو جمل�س �إد�رة 
�لهو�ه  �أن��دي��ة  تطوير  جلنة  رئي�س  �ل��ك��رة  �حت���اد 

بالذيد .
وت��اأت��ي �ل��زي��ارة يف �إط���ار قيام �للجنة ب��دوره��ا يف 

�لوقوف على متطلبات نادي �لذيد .

ويف بد�ية �لجتماع رحب �شامل بن هويدن بلجنة 
بتلك  �شعادته  و�أع���رب عن  �ل��ه��و�ه  �أن��دي��ة  تطوير 
�لتي يقدمها �حتاد  �لتعاون  �طر  �لزيارة يف ظل 
ك��رة �ل��ق��دم ب��الإم��ار�ت و�ل��وق��وف علي متطلبات 

�لنادي  ودعمها ب�شكل كامل.
�أع�شاء  ع��ن  نيابة  بال�شكر  ه��وي��دن  �ب��ن  وت��وج��ة   
�ملهبوبي  �لكرة يف �شخ�س  جمل�س �لد�رة لحتاد 
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �لن����دي����ة ودع�����م �للعبة  ع��ل��ى 
و�لرت��ق��اء ب��ه��ا   ب���دوره �أ���ش��ار �أح��م��د �ملهبوبي �أن 
خ��ط��ة �حت���اد �لم�����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم وم���ن خالل 

�لنادي  �ح��ت��ي��اج��ات  در�����ش���ة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�لعمل على تلبيتها  م�شري� �إىل �أن  تطوير �أندية 
�لهو�ة ي�شب يف م�شلحة كرة �لإمار�ت ب�شكل عام 

وتعزيز جهودها من ناحية �أخرى .
وجرى خالل �لجتماع مناق�شة �حتياجات نادي 
�لذيد من �شيانة ملعب �لكرة ومقاعد �لالعبني 
و�ل���ع���ي���ادة �ل��ط��ب��ي��ة ب���ال���ن���ادي وق����ام �ب����ن هويدن 
با�شطحاب  �أحمد �ملهبوبي ومر�فقيه يف ح�شور 
�لنادي  مر�فق  يف  بجولة  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء 

و�لوقوف عليها .

لكرة  للجامعات  �ل��ري��ا���ش��ي  �لحت����اد  ف��ري��ق  ت���وج 
درع  بلقب  ج���د�رة  وب��ك��ل  �ل�شاد�شة  للمرة  �ل��ق��دم 
�أبو  يف  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية  لفرق  �لعام  �ل��دوري 
يف  ب��ف��وزه  هزمية  دون  نقطة   40 بر�شيد  ظبي 
بن  �شلطان  باإ�شتاد  �أقيمت  �لتي  �لنهائية  �ملبار�ة 
�أب���و ظبي على  �لحت���اد يف  نهيان مبقر  �آل  ز�ي���د 
�لعمل  ع��الق��ات  لتنمية  �لإم����ار�ت  جمل�س  فريق 
ب���ه���ديف خريي  ن��ق��ط��ة   32 ب��ر���ش��ي��د  �ل��و���ش��ي��ف 
�حل�شيني وعمر �لعامودي و�لتي �أد�رها عبد �هلل 
ناجي مب�شاعدة حممد غليطة وحممد �لنعيمي 
�ل��دويل حممد �جلالف �ملهريي  ور�قبها �حلكم 
مدير �حتاد �ملوؤ�ش�شات �لفني بعد �أن �شمد فريق 
�ملجل�س يف �ل�شوط �لأول �لذي �نتهى �شلبيا وحل 
�ملرورية  لالأنظمة  �شاعد  فريق  �لثالث  �ملركز  يف 
�ل����ذي �ع��ت��رب م��ه��زوم��ا ب��الن�����ش��ح��اب �أم����ام فريق 
�أبو ظبي �لذي حل يف �ملركز  هيئة مياه وكهرباء 
�ملزروعي  حمد  �أحمد  �مل��ب��ار�ة  ختام  ..ويف  �ل��ر�ب��ع 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �حلكومية  �ل��ع��ام لحت���اد  �ل�شر  �أم���ني 
�مل��ايل لالحتاد  �مل��دي��ر  ير�فقه حممد �جل��وه��ري 
�لفني  بت�شليم  �ملدير  �ملهريي  �جل��الف  وحممد 
درع �لبطولة �لدكتور �شعيد �حل�شاين و�مليد�ليات 

�مللونة لفرق �لثالثة م�شكا للم�شابقة .
�حل�شاين  �شعيد  �لدكتور  �لذهبي  �لفريق  ومثل 
خالد  �لفريق  ،وم��دي��ر  م�شطفي  ك��رمي  و�مل���درب 
لعبا  و18  ح�شن  خالد  و�لدكتور   ، عبود  �شليم 
�لعربي  وه�����ش��ام  ب��ل��ح��و���س  م�شعب  �حل���ار����س  ه��م 

،خ����ريي �حل�شيني  �ل���دي���ن  ب���در  ،�����ش���اأم���وه،ول���ي���د 
،عادل  علوي  ،�حل�شني  خالد  بلحو�س،عمر  ،�ن�س 
،�أحمد  �ل���ف���الح  ،م�����رو�ن  �����ش���رف  �مل���ت���وين،�أح���م���د 
�لعمري ، ح�شان حبيب ،ماكويل ،فالفيو،عبد�هلل 

�لكوري،و�شالح �شامل.
 �أ�شاد �شيف بن �أحمد �لهاملي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�حلكومية  للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام  �لريا�شي  �لحت���اد 
�ل�شيخ  �شمو  من  �لحت��اد  يجدها  �لتي  بالرعاية 
�ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
�ل���ف���خ���ري لالحتاد  �ل��رئ��ي�����س  �ل����دول����ة،  رئ��ي�����س 
تاأ�شي�س  منذ  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لريا�شي 
�لحت����اد يف ب��د�ي��ة �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات و�ل����ذي �أ���ش��ه��م يف 

دعم ريا�شة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت، موؤكد�ً 
ب��دوره يف خمتلف  �ملوؤ�ش�شات ظل ي�شهم  �أن �حتاد 
�ملجالت يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو 
�لدولة)  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
ح��ف��ظ��ه �هلل(  ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ب��اب و�ل��ري��ا���ش��ة حتت 
مظلة �لهيئة �لعامة لل�شباب و�لريا�شة وجمل�س 

�أبو ظبي �لريا�شي  .
وه���ن���اأ ���ش��ي��ف ب���ن �أح���م���د �ل��ه��ام��ل��ي ك���اف���ه �لفرق 
�ملوؤ�ش�شات  دوري  م�شابقة  مبنا�شبة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

�لريا�شي  �لحت�������اد  ل���ف���ري���ق  �ل��ت��ه��ن��ئ��ة  جم������دد� 
�ل�شاد�شة  للمرة  ب��ف��وزه  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  للجامعات 
ه��زمي��ة مما  ب���دون  �مل��و���ش��م  ل��ه��ذ�  �لبطولة  بلقب 
ي���وؤك���د ح��ج��م �جل���ه���ود �لإد�ري��������ة و�ل��ف��ن��ي��ة �لتي 
�لإم���ار�ت لكرة  ، و�شكر �حت��اد  بذلت من �جلميع 
دعم  يف  كبري  بقدر  �أ�شهمت  �لتي  جلهوده  �لقدم 
�مل�شرية �لريا�شية، و�جلهود �ملخل�شة لالحتاد�ت 
�لريا�شية �لتي ظلت ت�شهم يف دعم م�شرية �حتاد 
�لحتاد  م�شرية  باأن  موؤكد�  �لريا�شي،  �ملوؤ�ش�شات 

20 بطولة  لهذ� �ملو�شم �شهدت تنظيم �أكر من 
و�لتي  و�جلماعي  �لفردي  �مل�شتوى  على  ريا�شية 
ت�شهد م�شاركة �أكر من 3500 لعب ولعبة يف 
و�لأ�شدقاء  و�لأ�شقاء  �لإم��ار�ت  �شباب  مقدمتهم 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��دو�ئ��ر  �ل���وز�ر�ت  تلك  �لعاملني يف 
مبختلف  �لقدم  ك��رة  �مل�شابقات  تلك  مقدمه  ويف 
�ل�شيخ  مناف�شاتها �لتي �شملت بطولة كاأ�س �شمو 
�ل�شوبر  وكاأ�س  للكرة،  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �شلطان 
،بجانب  للكرة  �لحت��اد  وكاأ�س  �ملوؤ�ش�شات،  ودوري 

�لألعاب �لريا�شية �ملختلفة .
و�ختتم �شيف �لهاملي باأن �لحتاد ي�شري بخطى 
فعالياته  وتطوير  ر�شالته  لأد�ء  وحثيثة  ر��شخة 
دع��م��اً ل��ري��ا���ش��ة �لإم������ار�ت يف ه���ذ� �مل��ج��ال ون�شر 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعاملني  ب��ني  �لريا�شي  �ل��وع��ي 
�لحتاد  ظ��ل  وق��د  �لريا�شي  �ل��وع��ي  ن�شر  ب��ه��دف 
يفتح �أبو�به لكافة �لعاملني مع �ختالف �أعمارهم 
�لريا�شة  ���ش��ع��ار  حت��ت  للم�شاركة  وم�شتوياتهم 

للجميع.

دبي  يف  �ل�����ش��ف��وح  ���ش��و�ط��ئ  ت�شهد 
�إقامة  �ل��ي��وم -�خل��م��ي�����س-  ���ش��ب��اح 
للقو�رب  دب����ي  ���ش��ب��اق  م��ن��اف�����ش��ات 
�خل�����ش��ب��ي��ة �ل�������ش���ري���ع���ة -�جل����ول����ة 
�خل��ام�����ش��ة م���ن ب��ط��ول��ة �لإم������ار�ت 
نادي  ينظمها  و�ل���ت���ي   2017-
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
�شمن روزنامة �ل�شباقات �لبحرية 
-2016 �ل���ري���ا����ش���ي  �مل���و����ش���م  يف 
يف  �ليوم  �ل�شباق  ويبد�أ   .2017
متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا عند 
هالل  من  بالقرب  �لبد�ية  نقطة 
كور�س  وب����اجت����اه  ج���م���ري��  ن��خ��ل��ة 
�لأوىل  �لل��ت��ف��اف  ون��ق��اط  �ل�شباق 
و�شول  ���ش��ق��ي��م  �م  ���ش��اط��ئ  ق��ب��ال��ة 
قبالة  �ل�شباق  وك��ور���س  م�شار  �إىل 
�لقو�رب  ���ش��ت��دور  ح��ي��ث  �ل�����ش��ف��وح 
ح���ول �ل��ك��ور���س �مل��ع��د ق��ب��ال��ة �ملعلم 
�حل�����ش��اري �ل��ك��ب��ري يف دب���ي فندق 
ب����رج �ل���ع���رب ب���ال���ق���رب م���ن نخلة 
جمري� حيث متتد م�شافة �ل�شباق 
30 ميال بحريا  �إىل ما يزيد عن 

ت�شمل للفة �لبد�ية و7 لفات.
�ليوم  �ل�شباق  لقب  على  ويتناف�س 

يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �أك�����دت  ق���ارب���ا   20
�ل�����ش��ب��اق �ل��ك��ب��ري م���ع �إغ�����الق باب 
�ل�شباق  ت��اأج��ي��ل  وب��ع��د  �لت�شجيل 
�لذي كان مقرر� �أن يقام يوم �لأحد 
�جلوية  �لأح������و�ل  ب�شبب  �مل��ا���ش��ي 
�إىل �ليوم حيث تتوفر يف  و�إرجائه 
�حلدث كل عنا�شر �لإثارة خا�شة  
يف  مت�شاوية  �جلميع  فر�شة  و�ن 
�إح����ر�ز �ح���د م��ر�ك��ز �مل��ق��دم��ة �لتي 
توؤهل لل�شعود �إىل من�شة �لتتويج 
�ل�شباق  �أن  كما  �ل�شباق  نهاية  بعد 
ي���اأخ���ذ �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ع��ن��د جميع 
�مل�شاركني كونه ميثل �ملحطة قبل 
على  �ملناف�شة  ���ش��ر�ع  يف  �خلتامية 
�ل��ري��ا���ش��ي وبطولة  �مل��و���ش��م  ل��ق��ب 

�لإمار�ت 2017.
لبطولة  �ل��ع��ام  �لرتتيب  ويت�شدر 
بعد   2017-2016 �لإم�������ار�ت 
�أبوظبي  يف  ج����رت  ج�����ولت  �أرب������ع 
)جولتني( ودبي وخورفكان �لقارب 
�ملهريي  ج��م��ع��ة  ب���ق���ي���ادة  �لترب1 
�لهاملي و�لذي  و�حمد علي جابر 
يجل�س على �لقمة منفرد� بر�شيد  
1369 نقطة وياأتي بعده �لقارب 

�لقامة  ���ش��ع��ي��د  ب��ق��ي��ادة   10 ن��ا���س 
 952 بر�شيد  �ل�شويدي  و�ح��م��د 
�لقارب  ثم  �لثاين  �ملركز  يف  نقطة 
�ملهريي  ر�����ش���د  ب���ق���ي���ادة   2 �ل���ت���رب 

و�شلطان بوعفر�.
و���ش��ه��د م��ق��ر ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
�مليناء  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
�ل�شياحي �أول من �أم�س -�لأربعاء- 
حركة ن�شطة مع ��شتقبال �لقو�رب 
�لفني  �لفح�س  و�إج����ر�ء  �مل�شاركة 
�ملعتاد قبل �ل�شباق على كل �لقو�رب 
�لجتماع  �ن���ع���ق���اد  مت  ث����م  وم�����ن 
�لتنويري بح�شور حممد عبد �هلل 
حارب ع�شو جمل�س �إد�رة نادي دبي 
�لدويل للريا�شات �لبحرية �ملدير 
�لقمزي  حممد  وه��زمي  �لتنفيذي 

م�شرف عام �ل�شباق .
وت���ب���د�أ �ل��ي��وم �خل��م��ي�����س �إج�����ر�ء�ت 
للقو�رب  دب���ي  ���ش��ب��اق  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�خل�����ش��ب��ي��ة �ل�����ش��ري��ع��ة م��ب��ك��ر� منذ 
�لطبي  �لفح�س  ب��اإج��ر�ء  �ل�شباح 
مياه  �إىل عر�س  �ل��ق��و�رب  و�إن����ز�ل 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ق��ب��ل ف���رتة حتى 
�إىل  �لو�شول  من  �جلميع  يتمكن 

نقطة بدء �ل�شباق يف موعد منا�شب 
و�نطالق �ملناف�شات بعدها .

ونقل هزمي حممد �لقمزي م�شرف 
عام �ل�شباق حتيات و�أمنيات رئي�س 
دبي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
�لدويل للريا�شات �لبحرية للجنة 
بالنجاح  و�مل��ت�����ش��اب��ق��ني  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�لتوفيق يف تقدمي �شورة جميلة 
و�ل�شاخن  �ل�شريف  �لتناف�س  م��ن 
لن�����ت�����ز�ع ل���ق���ب �ل�������ش���ب���اق و�ل�����ذي 
�ل�شباق  يف  م��ه��م��ا  منعطفا  مي��ث��ل 
ن��ح��و ����ش���د�رة �مل��و���ش��م خ��ا���ش��ة و�ن 
�جلولة متثل �جلولة قبل �لأخرية 
و�مل���ق���رر ل��ه��ا ي���وم ب��ع��د غ��د �ل�شبت 
�للجنة  �أن  وق���ال  �مل��ك��ان.  نف�س  يف 
�ملنظمة للحدث �أكملت �لتجهيز�ت 
بالتعاون  و�ل���رتت���ي���ب  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
من  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع 
و�ملوؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر 
�لقيادة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لعامة ل�شرطة دبي وجهاز حماية 
�ملن�شات �حليوية و�ل�شو�حل )قيادة 
�لعامة  و�لإد�رة  �ل���ر�ب���ع(  �ل�����ش��رب 
وموؤ�ش�شة  دب���ي  يف  �مل���دين  ل��ل��دف��اع 

دبي لالإعالم )قناة دبي �لريا�شية( 
�ملالحية  دب�����ي  م���دي���ن���ة  و���ش��ل��ط��ة 

وجمموعة نخيل �لبحرية.
�لقمزي  حم��م��د  ه����زمي  و�أو�����ش����ح 
ن����ادي  �أن  �ل�������ش���ب���اق  ع�����ام  م�������ش���رف 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي 
ي��ح��ر���س د�ئ��م��ا ع��ل��ى �إجن����اح كافة 
�لفعاليات مبينا �أن �للجنة �ملنظمة 
ظلت تر�قب حالة �لبحر وتقارير 
�جلوية  ل��الأر���ش��اد  �لوطني  �مل��رك��ز 
�جل  بلحظة من  و�ل���زلزل حلظة 
�إجن������اح �ل���ت���ظ���اه���رة و�إق���ام���ت���ه���ا يف 
مبد�أ  �أن  مبينا  �ل��ظ��روف  �أح�����ش��ن 
�ل�شباقات  يف  و�ل�����ش��الم��ة  �لأم�����ن 
�مل�شئولون  ي�شعه  �أم���ر  �ل��ب��ح��ري��ة 
جميع  م��ط��ال��ب��ا  �لأول  �مل���ق���ام  يف 
�شرورة  �مل�������ش���ارك���ني  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني 
�للتز�م بتوجيهات �للجنة �ملنظمة 
و�للتز�م  �لتعليمات  كافة  و�إت��ب��اع 

كذلك بالربنامج �لزمني 
قائمة القوارب

�مل�شاركة  �ل��ق��و�رب  لئحة  ويتقدم 
ل��ل��ق��و�رب �خل�شبية  دب���ي  ���ش��ب��اق  يف 
�ل�شريعة �ليوم -�خلمي�س- �لقارب  

�ملهريي  ج��م��ع��ة  ب��ق��ي��ادة   1 �ل��ت��رب 
و�حمد علي جابر �لهاملي و�لترب 
ور��شد  �بوعفر�  �شلطان  بقيادة   2
مارين  و�مل�شخ�س  �مل��ه��ريي  �شهيل 
�ل�شقيقني خليفة ووليد  3 بقيادة 
بقيادة   4 حميد بن ذيبان ورهيب 
�لربيهي  وب��ن��در  �ل��دخ��ي��ل  ج��ا���ش��م 
عبد  بقيادة   5 لل�شباقات  و�لنوبي 
�هلل �لنوبي و�شعيد �لنوبي و�لنوبي 
لنجاوي  علي  بقيادة   6 لل�شباقات 
بقيادة   7 ورهيب  �لنوبي  وحممد 
وعبد�لعزيز  �لدخيل  جا�شم  جمد 

�ل�شليمان .
وي�شارك �ليوم �أي�شا �لقارب �لنوبي 
�ل�شقيقني  ب��ق��ي��ادة   8 ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
مانع وماجد حبيب �ملرزوقي ونا�س 
وفالح  �لقامة  �شعيد  بقيادة   10

بقيادة   11 وره���ي���ب  �مل���ن�������ش���وري 
�ل�شويدي  و�ح��م��د  علي  �آل  عي�شى 
علي  �ل�شقيقني  بقيادة   14 و�مللك 
و�حلاج  �ل�شبوري  �حمد  وعبد�هلل 
�شيف  ع��ب��ي��د  ب��ق��ي��ادة   15 م���اري���ن 
�ل�شام�شي وحميد عبيد �ل�شام�شي 
�ل�شقيقني  ب���ق���ي���ادة   16 وره���ي���ب 
ب��ورب��ي��ع ورهيب  خ��ال��د وع���ب���د�هلل 
�لعماين  عبد�للطيف  بقيادة   17

وجا�شم نادر �لرجيب .
�أي�شا  �ل����ي����وم  ����ش���ب���اق  يف  وي���ظ���ه���ر 
بقيادة   18 م��اري��ن  ت���وب  �ل���ق���ارب 
�لبو�شعيدي  وث��اين  �شويرد  ح�شن 
�شعيد  ب�����ق�����ي�����ادة   19 وه������ي������اف 
�شهيل  �شعيد  وحممد  �ل��ربغ��وم��ي 
بقيادة   20 لل�شباقات  و�حل��م��ري 
ب��ن خلف ور����ش��د �جل�شمي  م��اج��د 

م�شطفي  ب���ق���ي���ادة   25 وره����ي����ب 
د�شتي وعبد�لرحمن ها�شم و�حلاج 
عبيد  ح��م��د  ب���ق���ي���ادة   45 م���اري���ن 
ب���ن حاجي  �ل�����ش��ام�����ش��ي وع���ب���د�هلل 
و�لكر�ج �لكويتي 99 بقيادة حممد 

�ملهريي وحممد حم�شن علي.
 30

دبي  ���ش��ب��اق  م�شافة  �إج��م��ايل  يبلغ 
�ل�شريعة  �خل�����ش��ب��ي��ة  ل����ل����ق����و�رب 
-�جلولة �خلام�شة وقبل �خلتامية 
�لإم��������ار�ت -2017  ب��ط��ول��ة  م���ن 
�ليوم -�خلمي�س- ما يزيد عن 30 
�لبد�ية  لفة  وت�شمل  بحريا  ميال 
ميال   4.8 �إىل  طولها  ي�شل  �لتي 
م�شار  ح������ول  ل����ف����ات  و7  ب���ح���ري���ا 
وكور�س �ل�شباق وي�شل طولها �إىل 

بحريا. ميال   3.6

ال�صراع ي�صتعل على لقب بطولة  الإمارات 

اليوم ال�شريعة  اخل�شبية  يف  تتناف�ص  قاربا   20
القمزي : التجهيزات اكتملت من اأجل اإجناح احلدث

ختام دوري موؤ�ص�صات اأبو ظبي

للمرة ال�شاد�شة وبكل جدارة فريق الحتاد الريا�شي للجامعات لكرة القدم ُيتوج بلقب درع الدوري

ي�شارك �ل�شباب �لو�عد من �شائقي دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي، بعد �إختيارهم وتر�شيحهم  من قبل �أندية 
ُعمان، قطر،  �لكويت،  �لبحرين،  �ل�شيار�ت يف كل من 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�ل�شباب  �ل�شائقني  “�أكادميية  من  �لأوىل  �لن�شخة  يف 
لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي” �ّلتي تنطلق هذه يف 
29 �إبريل ني�شان وت�شتمر حتى 2 مايو  �أيار 2017.  
جدول  �شمن  رئي�شي  كم�شروع  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 
لريا�شة  �لتنظيمية  للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  �أع��م��ال 
�خلليج  م�شتوى  على  �لنارية  و�ل��در�ج��ات  �ل�شيار�ت 

�لذي عقد يف �شهر مار�س �ملا�شي يف �لبحرين.
وق�����ال حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ّي��م، رئ��ي�����س �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
لريا�شة �ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية ورئي�س �للجنة 
�لنارية:  و�ل��در�ج��ات  �ل�شيار�ت  لريا�شة  �لتنظيمية 
�ل�شابة  �مل��و�ه��ب  لتنمية  وج��ّي��دة  ج��دي��دة  ه��ذه فر�شة 
�أف�شل  مع  وم�شتوياتهم  قدر�تهم  ومقارنة  �لقيادية 
�مل��و�ه��ب �ل�شابة م��ن �ل��ب��ل��د�ن �مل���ج���اورة.  و�أ���ش��اف بن 

لدول  �ل�����ش��ب��اب  �ل�شائقني  �أك��ادمي��ي��ة  �شتكون  ���ش��ل��ّي��م: 
تطوير  يف  �أ�شا�شياً  عن�شر�ً  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س 

وتنمية جنوم �مل�شتقبل .
و�ختتم بن �شلّيم “لتحقيق �لنجاح يف ريا�شة �ملحركات 
�ل�����ش��ائ��ق �شريعاً  ي��ك��ون  �أن  خ���الل ه���ذه �حل��ق��ب��ة،ي��ج��ب 
ويتمتع بلياقة بدنية عالية وبذهن �شاٍف، و�أن يكون 
قادر�ً على �لتعامل مع �ل�شغوطات �لإ�شافية �لناجمة 

عن متطلبات و�شائل �لإعالم و�لرعاة”. 
و���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م  �لأك���ادمي���ي���ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مقدمي 
لل�شيار�ت  �ل������دويل  ل���الحت���اد  �ل���ث���الث���ة  �ل���ت���دري���ب���ات 
)FIA( يف �ملنطقة، وهم �لحتاد �لبحريني لل�شيار�ت 
و�لدر�جات  لل�شيار�ت  �لقطري  و�لحت��اد   )BMF(
و�ل�شياحة  �ل�شيار�ت  ون���ادي   )QMMF( �ل��ن��اري��ة 
 ،)ATCUAE( �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة  ل�����الإم�����ار�ت 
�ل�شباب   �ل�شائقني  �أك��ادمي��ي��ة  فعاليات  تعقد  �أن  على 
�لبحرين  دولتي  يف  �خلليجي  �لتعاون  �ملجل�س  ل��دول 

و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وب��ي��ن��م��ا ي��ت��م��ح��ور �ل��رتك��ي��ز �ل��رئ��ي�����ش��ي ح���ول تطوير 
�لر�ليات  ويف  �حللبات  على  �لقيادة  م��ه��ار�ت  وتقييم 
�شت�شمل  و�لتوجيهات  �لدرو�س  �أّن  �إّل  �شو�ء،  حد  على 
�لتو��شل  وم��ه��ار�ت  �لعامة  �ل�شالمة  عنا�شر  �أي�����ش��اً 
�ملهمة.  �لعلمية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��و����ش��ي��ع  �لج��ت��م��اع��ي 
�أعمارهما  ت��رت�وح  �إثنني  �شائَقني  دول��ة  كل  و�شرت�شح 
�أّن �لحت���اد �لدويل  21 ع��ام��اً. ه��ذ� علًما  و   15 ب��ني 

لل�شيار�ت »فيا« ي�شاهم جزئًيا يف متويل �مل�شروع.
�ل�����ش��ب��اق��ات ع��ل��ى ح��ل��ب��ة �لبحرين  �إخ���ت���ب���ار�ت  وُت���ق���ام 
بالر�ليات  �خلا�شة  �لتجارب  �أم��ا   ،)BIC( �لدولية 
�لإم�����ار�ت  ب��دول��ة  “�لقدرة”  ���ش��ح��ر�ء  فت�شت�شفيها 
�أن جتري �لتجارب خلف مقود  �لعربية �ملتحدة، على 
�إ�شتخد�مها  يتم  �أن  ميكن  �ّلتي  “باغي”  �ل���  �شيار�ت 
�جلديدة  �لإقليمية  �ل��ر�ل��ي��ات  �شل�شلة  مناف�شات  يف 
�ّلتي �شتب�شر �لنور قريباً يف �ملنطقة مع نهاية ف�شل 
�لدفع  ل�شيار�ت  �خلليج  حت��دي  وه��ي  �حل��ار،  �ل�شيف 

�لرباعي. 

اأكادميية ال�شائقني ال�شباب لدول جمل�ص التعاون اخلليجي 
تب�شر النور من اأجل تطوير مهارات النجوم املحليني العدد 12005 بتاريخ 2017/4/27   

   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02320/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : علي ر�شا كاظمي للمقاولت - �س ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �شا�س للعقار�ت - �س ذ م م 

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02٣20/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - عدم �شد�د �ليجار من تاريخ 2016/٩/15 �ىل تاريخ �ليوم 

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليها ميتنع عن �شد�د �لجرة للماجور  للفرتة من 15/٩/2016 
وحتى �لن فرت�شد بذمته مبلغ ٣1500 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و 

�لخالء يف 2017/2/7 
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 15/٩/2016 

وحتى �لن ورغم �خطاره يف 2017/2/7 ميتنع عن �ل�شد�د
مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )47.250( كقيمة �يجارية وتبني عدم 

وجود ر�شيد له وميتنع عن �شد�د مقابلة 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لثالثاء   يوم  للح�شور بجل�شة  بالن�شر  �عالنكم  �ع��ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/5/٩  �ل�شاعة ٣.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لتا�شعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�شري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . �لن�شر  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
فقدان جواز �سفرت

ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /����ش���ي���ت���ى 
�شور�متني،  م��ون��اور�ه لف 
�جلن�شية  �ن���دون���ي�������ش���ي���ا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يجده  م��ن   )383687(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4426664 

فقدان جواز �سفرت
/م�شلم  �مل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان   ، ن��ا���ش��ر  ب��ل��و���س 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3764222( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1433335

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /حم����م����د 
نيد�ه،  حم��م��د  ���ش��اف��ر����س 
�جلن�شية  ������ش�����ريلن�����ك�����ا  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5108088( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 056/3988378

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /فدى حممد 
باك�شتان    ، �ن�����و�ر  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )153911( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 052/4403400
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الفجر الريا�ضي
اطالق ا�شم يوهان كرويف على ملعب اأرينا ام�شرتدام 

تو�شل مع  �ن��ه  �لهولندي  �م�����ش��رتد�م  �ياك�س  ن��ادي  �أع��ل��ن 
�أرينا  م��ل��ع��ب  �د�رة  و�ل��ع��م��دة وجم��ل�����س  �مل��دي��ن��ة  ���ش��ل��ط��ات 
�م�شرتد�م، �ىل �طالق ��شم يوهان كرويف على �مللعب يف 

�لعيد �ل�شبعني للنجم �لر�حل.
�ل��ث��الث��ة يريدون  ل��ل��ن��ادي، �ن �لأط�����ر�ف  ب��ي��ان  وج����اء يف 
تكرمي �أف�شل لعب كرة قدم �جنبته �لعا�شمة �لهولندية 
�لقدم  ك��رة  ذ�ع �شيته يف  ك��روي��ف  �ن  �م�����ش��رتد�م، م�شيفا 

لعباً ثم مدرباً وفاعل خري.
وثمن �بنه جوردي قر�ر �لنادي مغرد�ً على ح�شابه تويرت: 
نحن �شعد�ء لهذه �للفتة جتاه و�لدي، و��شكر �جلميع على 
جعل �لمر ممكنا وخ�شو�شاً عمدة �ملدينة �يبريهارد فان 

در لن .
 68 2016 عن عمر  مار�س  �آذ�ر   24 وت��ويف كرويف يف 

عاما، �ثر �شر�ع مع �شرطان �لرئة ��شتمر خم�شة �أ�شهر.
وق���اد �ي��اك�����س لع��ب��ا �ىل ث��الث��ة �ل��ق��اب يف ك��ا���س �لنو�دي 
�لأوربية �لبطلة )دوري �لبطال حاليا( يف �أعو�م 1971 
و1972 و1973، كما قاد �ملنتخب �لهولندي �ىل نهائي 
�مل�شيفة  �لغربية  �ملانيا  �أم���ام  وخ�شر   1974 م��ون��دي��ال 

.2-1
�لكرة  بتقدمي  �لربتقايل  �ملنتخب  م��ع  وق��ت��ذ�ك  و��شتهر 

�ل�شاملة. 
�ن  �أعلن  بارتوميو،  بر�شلونة جو�شيب  ن��ادي  رئي�س  وك��ان 

��شم  �شيحمل  �لرديف  لفريقه  �ملخ�ش�س  �جلديد  �مللعب 
كرويف و�أن متثال للنجم �ل�شابق �شريتفع يف ملعب كامب 

نو.
وقال: ي�شرفني �لعالن �ن �مللعب �لذي �شنبنيه يف �ملجمع 
�لريا�شي لن يكون ميني ��شتادي بل بدء� من �لن �شيطلق 
عليه ��شتاد يوهان كرويف، م�شيفا �شيبني �لنادي متثال 
تذكاريا ليوهان كرويف، يرتفع يف ملعب كامب نو �لذي 

�شيبد�أ �لعمل بتجديده يف 2018.
 13 بر�شلونة لعبا ومدربا  �حرز مع  �ن  لكرويف  و�شبق 
عام  �أوروب���ا  �بطال  دوري  يف  �لأول  لقبه  �ىل  وق��اده  لقباً، 

.1992

ب��ن مكتوم  �شعيد  �ل�����ش��ي��خ  �ل���ر�م���ي  ت���وج 
�ملر�كز  �أ���ش��ح��اب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
من  �ل��ري��ا���ش��ي  �لتميز  ب��اأ���ش��ب��وع  �لأوىل 
ح�شدو�  �ل��ذي��ن  و�ل��ب��ن��ات  �لبنني  فئتي 
�لرماية  ري��ا���ش��ة  �مل��ل��ون��ة يف  �مل��ي��د�ل��ي��ات 
�شمن  وذل��ك  �ملدر�شية  �لريا�شة  بعر�س 
مناف�شات �لأ�شبوع �لذي يختتم فعاليات 
�لن�شخة �خلام�شة من �لأوملبياد �ملدر�شي 
فيها  و�شارك  �جلمعة  غ��د�  تختتم  �لتي 
خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   1971

�ملد�ر�س على م�شتوى �لدولة.
�لغد  �أبطال  هم  �ليوم  مو�هب  �أن  و�أك��د 
م���ن خ����الل م���ا ي��ت��م �ت��ب��اع��ه م���ن طرق 
تدريبية  وب����ر�م����ج  م���درو����ش���ة  ع��ل��م��ي��ة 
م�شتمرة لالأبناء و�لبنات يف هذه �ملرحلة 
�لأ�شا�شي  �لعامل  يعد  �ملبكرة،  �لعمرية 
�لفنية  �مل�����ش��ت��وى و�ل���ق���در�ت  ت��ط��وي��ر  يف 
�لأوملبياد  برنامج  �أن  م��وؤك��د�  و�لبدنية، 
�ملدر�شي فر�شة ثمينة لكت�شاف �ملو�هب 

و�لعنا�شر �ملميزة يف كل �لريا�شات.
����ش��ت��ق��ب��ال��ه للطالب  ج����اء ذل����ك خ����الل 
للرماية  ع��ل��ي  ج��ب��ل  ب���ن���ادي  �مل��م��ي��زي��ن 
�ملدير  دروي���������س  ب����ن  ب��ح�����ش��ور حم���م���د 
�لوطنية،  �لأومل��ب��ي��ة  للجنة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لرب�مج  �إد�رة  م��دي��ر  �حلب�شي  و���ش��امل 
من  وعدد  �لأوملبية،  باللجنة  �لريا�شية 

�ملدربني و�لفنيني.
وحت����دث �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم بن 
�لأوملبياد  م��و�ه��ب  �إىل  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لأوىل  �مل��ر�ك��ز  �ل��ذي��ن حققو�  �مل��در���ش��ي 
و�مل��ي��د�ل��ي��ات �مل��ل��ون��ة يف �ل��رم��اي��ة حيث 

خل�����س ك��اف��ة �ل��ن��و�ح��ي �ل��ن��ظ��ري��ة للعبة 
�لكفيلة  و�لأ����ش���ال���ي���ب  �ل���ط���رق  و�أب�������رز 
ب��ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وى �ل���ر�م���ي م���ن خالل 
�ل��ن��ق��اط �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �لتي  �ل��ت��ع��رف على 
و�إن كان يف  �أي لعب، ل�شيما  يحتاجها 
�لأمر  وه��و  �لريا�شي  م�شو�ره  م�شتهل 
�ل��ذي قوبل ب��رد فعل �إي��ج��اب��ي م��ن قبل 
�لطالب �لذين �ن�شتو� جيد� طو�ل مدة 

�لزيارة لال�شتفادة من خرب�ت وجتارب 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم �ل��ك��ب��رية يف 
ع��امل �ل��رم��اي��ة، وم��ا م��ر ب��ه م��ن مر�حل 
�ملحافل  ك����ربى  �إىل  و����ش���ول  م���ت���ع���ددة 
و�ل�شتحقاقات وح�شد �مليد�ليات �مللونة 

وت�شجيل �لألقاب باإ�شم �لإمار�ت.
مع  ميد�نية  ج��ول��ة  خ��الل  و��شتعر�س 
��شتخد�م  ك��ي��ف��ي��ة  �ل��ط��الب��ي��ة  �مل���و�ه���ب 

و�لتعرف  �للعبة  يف  �ملختلفة  �لتقنيات 
ترتيب  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �لأدو�ت  ع��ل��ى 
�لأ�شلحة وطريقة �لتعامل معها ب�شورة 
�حرت�فية، حيث مت فتح باب �لنقا�س من 
جهة �ملو�هب �لتي حر�شت على ��شتثمار 
على  قدر�تهم  �شقل  �لفر�شة وحماولة 
�أر�����س �ل���و�ق���ع وت���ب���ادول���و� �حل��دي��ث مع 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د ب���ن م��ك��ت��وم ع���ن �لطرق 

و�لن�شائح  م�����ش��ت��و�ه��م  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 
لتحقيق  للو�شول  �لالزمة  و�لإر���ش��اد�ت 

�أف�شل �لنتائج يف �للعبة.
�لطالب  مكتوم  بن  �شعيد  �ل�شيخ  وح��ث 
على بذل �جلهد و��شتمر�رية �لتدريبات 
دون توقف وحماولة حتديد �لهدف من 
من  حتقيقه  ن��ح��و  ق��دم��ا  و�مل�����ش��ي  �لآن 
خ���الل ����ش��ت��خ��د�م ك��ل �مل��ع��ط��ي��ات �ملتاحة 

لرتجمته �إىل نتائج ملمو�شة. 
�ملميزة  و�ل��ع��ن��ا���ش��ر  �مل����و�ه����ب   : وق�����ال 
ري���ا����ش���ي���ا ث������روة ك���ب���رية وم�������ورد ثمني 
ر�ئدة  فكرة  �ملدر�شي  �لأوملبياد  وبرنامج 
وتوجيهات  ودع��م  �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف 
ر��شد  بن  �أحمد بن حممد  �ل�شيخ  �شمو 
�آل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
�آل مكتوم للمعرفة رئي�س �للجنة  ر��شد 

�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لوطنية  �لأوملبية 
�مل��در���ش��ي تعترب دف��ع��ة قوية  ل��الأومل��ب��ي��اد 
ل��ك��ل �لأب���ن���اء و�ل��ب��ن��ات مل��و����ش��ل��ة م�شرية 

�لتقدم و�لنجاح.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ����ش��ت��ح��وذت منطقة 
دبي �لتعليمية على ميد�ليات مناف�شات 
للبنات  عاما   15 حت��ت  �لعمرية  �لفئة 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ري�����ش��ة  للعبة 

ب�شالة �شالح �لدين بدبي ، حيث توجت 
رو�شة �شعيد ر��شد �لهلي بذهبية �ملركز 
عبيد  ع��ل��ي  ����ش���ارة  ت��وج��ت  ف��ي��م��ا  �لأول، 
وتقا�شمت  بالف�شية  �لفال�شي  �جلالف 
�شهد�د  ي��و���ش��ف حم��م��د  م��ن لطيفة  ك��ل 
قا�شم  �هلل  عبد  حممد  عبد�هلل  وميثاء 

برونزية �ملركز �لثالث.
كما ��شتحوذت دبي كذلك على ميد�ليات 
حتت  �لعمرية  للفئة  �لطائرة  �لري�شة 
13 عاما حيث توجت �شيخة �شعيد ر��شد 
�لهلي بامليد�لية �لذهبية، فيما ح�شدت 
�شامل  �شعيد  �هلل  ع��ب��د  ���ش��م��اء  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
�لف�شية، وتقا�شمت كل من �شيماء �أحمد 
�بر�هيم حمزة دبي وحور علي عبد �هلل 
حممد �لزرعوين من �ل�شارقة �ل�شرقية 
�أما  �لثالث.  �مليد�لية �لربونزية و�ملركز 
 11 حت��ت  �لعمرية  �لفئة  مناف�شات  يف 
ع��ام��ا ف���از م��ن دب���ي ك��ل م��ن �آي���ة حممد 
�شبيل  �أح��م��د  وح��م��دة  م�شافر  �هلل  عبد 
ح�شن �ملكر�ين باملركزين �لأول و�لثاين، 
فيما تقا�شمت كل من غاية خليفة عبد 
�إبر�هيم �حلجي من  �ملهريي وفرح  �هلل 

دبي بربونزية �ملركز �لثالث.
�ل�شحاك  �آم����ن����ة  �ل����دك����ت����ورة  وت����وج����ت 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �ل���وك���ي���ل  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لرتبية  وز�رة  يف  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��رع��اي��ة 
�خلام�شة  �لن�شخة  عام  من�شق  و�لتعليم 
�مللك  عبد  و�لعميد  �ملدر�شي،  لالأوملبياد 
جاين ع�شو �ملكتب �لتنفيذي لالأوملبياد 
باملر�كز  �ل��ف��ائ��ز�ت  �ل��ط��ال��ب��ات  �مل��در���ش��ي 

�لأوىل.

�شعيـد بـن مكتـوم : مواهـب اليـوم ...اأبطــال الغـد

وغولدن  �للقب  حامل  كافاليريز  بكليفالند  روكت�س  هيو�شنت  حلق 
دوري  “بالي �وف”  �ل��دور �لثاين من  �شتايت ووري��رز �لو�شيف �ىل 
كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني، بعدما تقدم على �أوكالهوما �شيتي 

ثاندر 4-1 يف �ملنطقة �لغربية بفوزه عليه 99-105.
يف قاعة “تويوتا �شنرت” يف هيو�شنت و�مام �نظار �أ�شطورة هوي�شنت 

�ل�شابق حكيم �ولجو�ن، قاد جيم�س هاردن فريقه هيو�شنت روكت�س 
�شل�شلة  م��ن  �ل��ف��ائ��ز  ليالقي  �ل�شرقية  �ملنطقة  نهائي  ن�شف  �ىل 
 .)2-3 �لول  )يتقدم  غريزلي�س  وممفي�س  �شبريز  �نتونيو  �شان 
و�شجل هاردن 34 نقطة �ىل ثماين متابعات. و�أ�شاف �لحتياطي 
ل���و ول��ي��ام�����س 22 ن��ق��ط��ة ب��ي��ن��ه��ا ع�����ش��ر ن��ق��اط يف �ل���رب���ع �لخري 
ثماين  �ىل  نقطة   15 ب��ي��ف��ريل  وب��ات��ري��ك  م��ت��اب��ع��ات  خم�س  �ىل 
14 نقطة �ىل  متابعات، و�لحتياطي �لرب�زيلي نيني هيالريو 

جنم  �شجلها  �لتي  نقطة   47 �ل���  ت�شفع  ومل  متابعات.  �شبع 
�أوكالهوما ر��شل و�شتربوك �ىل 11 متابعة وت�شع 

�لربع  يف  نقطة   20 بينها  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت 
�لثالث �لذي �أنهاه فريقه متقدماً 72-77.

م���ن �لح��ت��ي��اط��ي��ني جري�مي  ك���ل  و�أ�����ش����اف 
غر�نت و�أليك�س �أبرينز 11 نقطة، وكل من 
تاج غيب�شون وفيكتور �أولديبو ع�شر نقاط، 
ليخرج �لفريق من �لدور �لأول بعدما كان 

بلغ نهائي �ملنطقة �ملو�شم �ملا�شي.
وكانت �ملبار�ة حامية يف �لثو�ين �لخرية 
�ل��ف��ارق مرتني �ىل  �أوك��اله��وم��ا  �ذ قّل�س 
�ربع  ���ش��ج��ل  ه����اردن  �ن  �إل  ن��ق��اط.  �رب����ع 
ودفع  ف��ري��ق��ه.  ف��ي��ه��ا  �ر�ح  ح����رة  رم���ي���ات 
و�شتربوك  �أد�ء  تر�جع  ثمن  �أوكالهوما 
يف �لربع �لخري �ذ �شجل ت�شديدتني من 
11 حماولة، علماً �نه �نفرد هذ� �ملو�شم 
 ،42 ب�  دبل  �لرتيبل  �لقيا�شي يف  بالرقم 
نقطة   31،6 �ملو�شم  ه��ذ�  معدله  وب��ل��غ 
و10،4 مترير�ت  متابعات   10،7 �ىل 

حا�شمة يف �ملبار�ة �لو�حدة.
13 من  وق�����ال ه������اردن �ل�����ذي ���ش��ج��ل 
نقاطه يف �لدقائق �لثماين �لخرية، �ن 

فريقه مل يفز لأنه �عتمد على �لرميات 
�لثالثية. وقد د�فعنا جيد�ً يف �لنهاية بعد 

�د�ء مهزوز يف معظم فرت�ت �ملبار�ة وتوجنا 
وو�فقه  �ملنتظم.  �ملو�شم  يف  بذلناه  جمهود�ً 
مدرب �أوكالهوما بيلي دونوفان بالقول �ن 

دفاع هيو�شنت كان �قل من �لالزم. فيما قال و�شتربوك ف يهذ� �ل�شاأن 
�لدور  عبور  يف  هيو�شنت  جنح  حني  يف  �يقافه.  ي�شتطيع  ل  �ح��د�ً  �ن 
�لول من “�لبالي �أوف” للمرة للمرة �لثانية يف ثالثة مو��شم. ويف 
قاعة �آي تي �أند تي �شنرت و�مام 18418 متفرجاً، تقدم �شان �نتونيو 
�شبريز �شيفه ممفي�س غريزلي�س 3-2 بفوزه عليه بفارق 13 نقطة 
�ل�شاد�شة �خلمي�س يف  �ملبار�ة  116-103. وتقام 
ممفي�س. وكان �ف�شل م�شجل يف �شان �نتونيو 

نقطة   28 ل��ي��ن��ارد  �ىل ك���اوه���ي 
�شت مترير�ت حا�شمة، 

و�لح�������ت�������ي�������اط�������ي 
باتي  �ل������ش�����رت�يل 
نقطة،   20 م��ي��ل��ز 
و����ش���ان���ع �لل���ع���اب 
�ل���ف���رن�������ش���ي ط����وين 

نقطة   16 ب��ارك��ر 
ىل  �

ت�شع  �ىل  نقطة   12 �أل��دري��دج  ولم��ارك��و���س  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت  �شت 
نقاط.  ع�شر  جينوبيلي  م��ان��و  �لرجنتيني  و�لح��ت��ي��اط��ي  م��ت��اب��ع��ات، 
�ىل  ن��ق��ط��ة   26 ك��ون��ل��ي  م��اي��ك  ملمفي�س  م�شجل  �ف�����ش��ل  ك���ان  بينما 
���ش��ت مت��ري��ر�ت ح��ا���ش��م��ة، و�ل���ش��ب��اين م���ارك غ��ا���ش��ول 17 نقطة �ىل 
�يني�س  جيم�س  م��ن  وك��ل  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت  و�شبع  متابعات  خم�س 
10 نقاط.  11 نقطة، وفين�س كارتر  و�لحتياطي جامايكال غرين 
�لنهاية  قبل  نقطة   18 بفارق  تخلفه  تعوي�س  من  ممفي�س  ومتكن 
�ملدرب  ملناف�شه. وعز�  17 نقطة يف مقابل ثالث  بدقيقتني م�شجاًل 
غريغ بوبوفيت�س فوز فريقه �ىل جناح لعبيه يف �لت�شديد�ت، �لأمر 
�شتايبلز  �لأخ��رية ويف قاعة  �ملبار�ة  �لقيام به يف  �ل��ذي مل نح�شن 
يوتا  �أ�شقط  متفرجاً،   19171 و�م��ام  �جنلي�س  لو�س  يف  �شنرت 
جاز م�شيفه لو�س �جنلي�س كليربز بفارق �ربع نقاط 92-96 
وتقدمه 3-2. وي�شتطيع يوتا ح�شم �ل�شل�شلة �ذ� فاز �جلمعة يف 
ملعبه. وكان �ف�شل م�شجل للفائز غوردون هايو�رد 27 نقطة 
�ىل ثماين متابعات، و�لحتياطيان رودين هود 16 نقطة 
وجو جون�شون 14 نقطة �ىل ثماين متابعات، وجورج 
هيل 12 نقطة �ىل خم�س متابعات و�شبع مترير�ت 
حا�شمة، و�لفرن�شيان رودي غوبري 11 نقطة �ىل 
11 متابعة، وبوري�س دياو ع�شر نقاط. فيما كان 
�ف�شل م�شجل لكليربز موزعه كري�س بول 28 
ت�شع مت��ري��ر�ت حا�شمة، وج��ي جي  نقطة �ىل 
ريديك 26 نقطة، ودي �ندري جورد�ن 14 

نقطة �ىل 12 متابعة.
ودفع كليربز ثمن تخلفه ب� 11 نقطة يف 
فيها  �شجل  �ل��ذي  �لخ��ري  �لربع  بد�ية 
بينها  ثالثية  رميات  خم�س  مناف�شه 
�إل �ن لعبي  ل���رودين ه���ود.  ث��الث 
حرة  رم��ي��ة   12 �شجلو�  ك��ل��ي��ربز 
�ن ينجحو�  15 م��ن دون  م��ن 

يف �لتقدم. 
�لفارق  تقلي�س  ومت��ك��ن��و� 
 - 85 ن��ق��اط  ث���الث  �ىل 
ي�شجل  �ن  ق���ب���ل   88
رميتني  ه������اي������و�رد 
ح���������رت���������ني. وك���������ان 
كليربز �درك �لتعادل 
يوتا  �ن  �إل   ،69-  69
وقت  بعد   69-77 تقدم 

م�شتقطع.

�ىل  �ل��ع��ودة  يف  رغبتها  ول��ي��ام�����س  �شريينا  �لأم��ريك��ي��ة  �أك����دت 
مناف�شات كرة �مل�شرب بعد و�شع مولودها، كا�شفة �ن خطاأ كان 
ور�ء ن�شر �شورة حملها �لذي علمت به قبيل �نطالق بطولة 

�أ�شرت�ليا �ملفتوحة �لتي �أحرزت لقبها يف كانون �لثاين يناير.
وخالل موؤمتر “تيد” يف مدينة فانكوفر �لكندية �م�س �لأول 
�لثالثاء، حتدثت وليام�س )35 عاما( ب�شر�حة عن مو�شوع 

�لجناب وتاأثريه على �ملناف�شة.
�شيكون  “�لطفل  �أن  مو�شحة  �لعودة”،  �أري��د  “حتما  وقالت 
�لبكاء  دون  م��ن  بالت�شجيع  يقوم  �أن  �أم��ل  على  �مل��درج��ات،  يف 

كثري�«.
و�أو���ش��ح��ت �شريينا �لتي ع��ادت ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع �ىل 

�ملحرتفات،  لالعبات  �لعاملي  �لت�شنيف  �شد�رة 
�لأمريكي  خطيبها  م��ن  بحملها  عملت  �ن��ه��ا 

 34( �أوهانيان  �أليك�شي�س  �لأ�شل  �لأرميني 
م���ن مناف�شات  ف��ق��ط  ي��وم��ني  ق��ب��ل  ع���ام���ا(، 

ملبورن.
على  �لبطولة  ه��ذه  لقب  �شريينا  و�أح����رزت 
لتنفرد  فينو�س،  �لكربى  �شقيقتها  ح�شاب 

بالرقم �لقيا�شي يف عدد �ألقاب “�لغر�ند 
�شالم” مع 23 لقبا.

�شريينا  ت��ن��ج��ب  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
�شبتمرب  �أي���ل���ول  يف  �لأول  ط��ف��ل��ه��ا 

�ل�شاد�شة  بلوغها  موعد  �ملقبل، 
و�لثالثني.

�لأ�شبوع  �لالعبة  ون�شرت 
لها على  �ملا�شي �شورة 

�خلا�س  ح�شابها 
ع���������������ل���������������ى 

�للون  �أ�شفر  �شباحة  ث��وب  فيه  ترتدي  ت�شات،  �شناب  تطبيق 
يظهر بطنا منتفخا، مرفقا بتعليق 20 �أ�شبوعا، لكن �شرعان 
ب��ج��دل ح���ول م��ا تعنيه  �ل�����ش��ورة، م��ا ت�شبب  م��ا �شحبت ه���ذه 

بالتعليق �ملر�فق.
ويف ظل �لتف�شري�ت �لعالمية �لو��شعة حول حملها، �شرعان 

ما �أكدت وليام�س �شحة �لنباأ.
طريق  ع��ن  مت  �ل�����ش��ورة  ن�شر  �ن  فانكوفر  يف  �أو���ش��ح��ت  لكنها 
�خلطاأ، م�شرية �ىل �نها قامت بالتقاط �شورة لها كل �أ�شبوع، 
�لأ�شبوع  ���ش��ورة  ون�����ش��رت  حملها،  يف  �مل��ح��رز  �ل��ت��ق��دم  لتوثيق 

�لع�شرين خطاأ.
وقالت تعرفون كيف تكون و�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي، ت�شغطون على �لزر �خلطاأ، 
وهذ� ما يح�شل.. كنت �شاأنتظر خم�شة 
�أو �شتة �يام ��شافية، لكن ل م�شكلة يف 
ذلك. وت�شاركت وليام�س نباأ حملها 
�ل�شهرية:  �ل�����ش��ورة  �ن��ت�����ش��ار  ق��ب��ل 
�حتفظت بال�شور لنف�شي يف بادئ 
�لأم���ر. كنت جيدة ج��د� يف �خفاء 

�لأمر لكن هذه �ملرة �أخطاأت .
مبار�ة  �أي  �ل��الع��ب��ة  ت��خ�����س  ومل 
�أو�ئ���ل حملها  منذ فوزها وه��ي يف 
بطولة  ن��ه��ائ��ي  يف  ف��ي��ن��و���س  ع��ل��ى 
�شريينا  وك�����ش��ف  �مل��ف��ت��وح��ة.  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
�ن���ه���ا ع��ل��م��ت ب��ح��م��ل��ه��ا ق��ب��ل ي���وم���ني من 
�نطالق مناف�شات ملبورن، و�أنها �شعرت 
�ذ�  م��ا  �در�ك��ه��ا  ل��ع��دم  �للعب  م��ن  بالقلق 
عليها  خ��ط��ر�  �شي�شكل  �لأم����ر  ه���ذ�  ك���ان 
�أو ع��ل��ى �جل��ن��ني. وق��ال��ت ول��ي��ام�����س �نها 
لعبت ب�شكل خمتلف للتفوق على �لتعب 
و�لجهاد، مو�شحة مل يكن �لأمر �شهال. 
ت�شمع كل تلك �لق�ش�س عن �لن�شاء بعد 
لالرهاق  يتعر�شن  مي��ر���ش��ن،  حملهن. 
�أية  �لتخل�س من  و�لجهاد.. تعني علي 
م�����ش��اع��ر ���ش��ل��ب��ي��ة، ث��م �ك��ت�����ش��اف م��ا هي 

�خلطوة �لتالية.
وتابعت: حامل �أم ل، مل يعلم �أحد 
�لفوز  ع���ل���ي  ت���ع���ني  ف���ق���د  ب����ذل����ك، 
�ألعب، يتوقع  ب��ال��دورة. كل م��رة 

مني �لفوز.

هيو�شنت روكت�ص يلحق بكليفالند وغولدن �شتايت للدور الثاين �شريينا تعلن حملها وتوؤكد عودتها بعد الإجناب 



    
نعتوها بالبدينة فاأ�شبحت ملكة جمال

مل جتد فتاة بريطانية و�شيلة �أف�شل للرد على زمالئها �ل�شابقني 
يف �ملدر�شة �لذين نعتوها بالبدينة و�لقبيحة وحولو� حياتها �إىل 
�أن تكون ملكة جمال  جحيم، من �لتحول �إىل ح�شناء من �ملرجح 

�إنكلرت� �ملقبلة.
وتقول تيا بورك )22 عاماً( �إنها كانت تتحمل �شاعات طويلة من 
من  ي�شخرون  كانو�  �لذين  زمالئها  يد  على  �ملدر�شة،  يف  �لتنمر 
وعندما  �حلياة،  ت�شتحق  ل  �لتي  بالبدينة  وي�شفونها  مظهرها، 
من  وتنقل  �شدها،  �لتنمر  حمالت  تتوقف  ل  �مل��ن��زل،  �إىل  تذهب 

�ملدر�شة �إىل �شفحات �لإنرتنت ومو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
�ملدر�شة بتدمري حياتها،  تيا يف  �لذي تعر�شت له  �لتنمر  وت�شبب 
وعانت من ��شطر�ب يف �لأكل نتيجة لذلك، فبمجرد دخولها من 
�أقبح �لأو�شاف لها، وكان  باب �ملدر�شة، كانت تتلقى ر�شالة حتمل 
�لجتماعي،  �لتو��شل  م��و�ق��ع  جميع  يف  ي�شتهدفونها  �ملتنمرون 
ويرتكون تعليقات جارحة على �شورها. وبعد �أن تركت تيا �ملدر�شة 
عمل  �إىل  تنتقل  �أن  قبل  �شعر،  كم�شففة  عملت  ع��ام��اً،   16 بعمر 
م�شابقة  من  �لنهائية  �لت�شفيات  �إىل  تيا  و�شلت  و�ليوم  مكتبي، 
�شتكون  باللقب  تتويجها  برمنغهام، ويف حال  ملكة جمال مدينة 

مر�شحة بقوة للتويج كملكة جمال �إنكلرت�.
�ل��ق��ادم، حت���اول تيا �أن جتمع  21 م��اي��و )�أي����ار(  وم��ن �لآن وح��ت��ى 
�ملال ل�شالح حملتها �خلريية مل�شاعدة �لأطفال �لذين يتعر�شون 
للتنمر عرب  يتعر�شون  �لذين  وتن�شح جميع  �ملد�ر�س،  للتنمر يف 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي بالتوقف عن �رتياد هذه �ملو�قع، حتى 

ل يقودهم ذلك �إىل �لنتحار. 

اأفعى تخ�شر جلدها لبتالعها فري�شة
�أكرب  ح��ي��و�ن��ات  �ب��ت��الع  على  بقدرتها  و�لأف��اع��ي  �لثعابني  ُت��ع��رف 
منها باحلجم، �إل �أن هذه �لأفعى ��شطرت للتخل�س من جزء من 

جلدها، بعد �أن �بتلعت فري�شة �شخمة تفوق قدرتها.
�لتو��شل  م��وق��ع  م�شتخدمو  تناقله  �ل���ذي  �لفيديو  مقطع  ويف 
بالتف�شخ  ب���د�أ  وق��د  �لأف��ع��ى  جلد  يظهر  ب���وك،  في�س  �لج��ت��م��اع��ي 
�شائد  وي�شرح  �شخم،  بلو�شوم  حيو�ن  �بتلعت  �أن  بعد  و�لت�شاقط، 
�لتهمت  �أن  ب��ع��د  نف�شها  �آذت  �لأف���ع���ى  �أن  ك��ي��ف  ل��وك��ي  �ل���زو�ح���ف 

�لفري�شة، بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وي�شيف لوكي يبدو �أن �لأفعى قد ربحت للتو معركة �شد فري�شة 
طويل  بلو�شوم  حيو�ن  �أنها  بعد  فيما  تبني  و�لتي  ن�شبياً،  كبرية 

�لذيل، وعلى �إثر ذلك، بد�أت �لأفعى تفقد �لكثري من جلدها.
�أن  �لو��شح  من  جتاهه  �لعد�ئي  �لأفعى  �شلوك  على  لوكي  وعلق 
وهذ�  وجبتها،  ته�شم  وه��ي  �أح��د  يزعجها  ب��اأن  ترغب  ل  �لأف��ع��ى 
�ل�شلوك �شائع بني �لثعابني بعد تناولها وجبة طعام كبرية، ورمبا 
يكون ذلك �أي�شاً ناجتاً عن �جلرح �لكبري �لذي تعر�شت له، وهي 

حتاول ه�شم �لفري�شة.
وحاولت �لأفعى عدة مر�ت لدغ لوكي، لكنه ��شتطاع بخربته جتنب 
هجماتها �ملتكررة، قبل �أن يتم نقل �لأفعى �إىل مكان �آمن، ورد�ً على 
قطب  �إىل  بحاجة  �لأفعى  كانت  �إذ�  فيما  �مل�شاهدين  بع�س  �شوؤ�ل 
و�شت�شفى  �شطحية  كانت  �جل���ر�ح  �إن  لوكي  ق��ال  جر�حها،  لعالج 

لوحدها مع �لوقت. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شلبت اأر�شها فحاولت الإنتحار
�أنقذت عنا�شر �لوقاية �ملدنية يف �ملغرب، �شيدة يف عقدها �خلام�س من حماولة �لنتحار و�شط �لعا�شمة �لرباط.

و�شعدت �ل�شيدة “عائ�شة. ز”، لقًطا هو�ئًيا )تابًعا ل�شركة هاتف نقال( يتجاوز �رتفاعه 30 مرًت� وحاولت �لنتحار 
ب�شبب بع�س �ملطالب �لجتماعية.

ووقع �حلادث قرب مقر �إد�رة �لأمن يف �لرباط.
�أر�شها  �أنها تعر�شت ل�شلب  �إنها تطالب بحقها يف �ل�شكن، يف حني ذكرت و�شائل �إعالم حملية،  وقال �شهود عيان، 

و�لن�شب عليها يف بيت كانت متلكه، دون تفا�شيل �إ�شافية، بح�شب ما ذكرت وكالة �لأنا�شول �لرتكية.
وجتمهر مئات من �ملو�طنني حتت �لالقط �لهو�ئي، ملحاولة ثني �ل�شيدة عن �لنتحار، بينما بقيت مت�شلقة �لهو�ئي 
�ملدنية،  و�لوقاية  �ل�شرطة  عنا�شر  و�شول  وبعد  �ملغربي.  �لعلم  باإحر�ق ج�شدها وهي حتمل  وه��ددت  ملدة طويلة، 
حاولو� ل�شاعات �إقناعها بالنزول دون جدوى، �إىل �أن جاءت �شيارة للوقاية �ملدنية فيها ر�فعة �إلكرتونية حيث مت 

�إنز�لها و�شط ت�شفيق �ملوجودين يف �ملكان.
وتعهد حماٍم مغربي يدعى حممد زيان، تو�جد يف مكان حماولة �لنتحار، بتبني ق�شية هذه �ل�شيدة، وفق و�شائل 

�إعالم حملية.
�أن بع�شهم نقل هذ� �حلادث  ا  وتد�ول ن�شطاء �شبكات �لتو��شل �لجتماعي يف �ملغرب �خلرب ب�شكل كبري، خ�شو�شً

مبا�شرة عرب موقع في�شبوك.
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اأ�شمن امراأة بالعامل اأ�شيبت بال�شلل
�أ�شيبت �إميان عبد �لعاطي �لتي ُعرفت بلقب »�أ�شمن �مر�أة بالعامل« و�لتي 
�لتام عن �حلركة،  بال�شلل و�لعجز  بالهند  تعالج يف م�شت�شفى يف مومباي 
خا�شة باجلانب �لأمين من ج�شمها، بح�شب ما ذكرت و�شائل �إعالم م�شرية 
�لثقيل يف فيديو  �لعيار  �إمي��ان مفاجاأة من  �شقيقة  �شيماء  �ليوم. وفجرت 
ن�شرته على ح�شابها �ل�شخ�شي على موقع �لتو��شل �لجتماعي في�شبوك، 
ك�شفت فيه تفا�شيل خطرية عن حالة �شقيقتها �ل�شحية وما و�شلت �إليه 
�ملعالج يف �لهند، ح�شبما ن�شرت  �إىل �لطبيب  حتى �لآن، موجهة عدة تهم 

�ليوم �شحيفة »�مل�شري �ليوم«.
وخدع  خدعها  �ملعالج  �لهندي  �لطبيب  �إن  �إمي���ان  �شقيقة  �شيماء  وق��ال��ت 
عائلتها �أي�شاً، �إذ �إن �أول زيارة �أجر�ها لإميان كانت يف يناير �ملا�شي، ووعد 
باأنه لن يتخلى عن �إميان ولن يرتكها �إل وهي ت�شري على قدميها.. ويقول 

�لآن �إنه من �مل�شتحيل �أن ت�شري على قدميها.
�أي��ام، وهو ما يثري �ل�شكوك يف   4 �إل  و�أ�شافت مل مير على �لعالج �ملكثف 
�ملكثف،  �لطبيعي  �لعالج  من  عام  قبل  يطلقها  �أل  يجب  �لتي  ت�شريحاته 

خا�شة �أنها حترك �أطر�فها.
�ملخ،  يف  جلطة  تعاين  �شقيقتي  �أن  �لبد�ية  منذ  يعرف  �لطبيب  و�أو�شحت 
فلماذ� دفعنا للعملية على �لرغم من معرفته باحتمال حدوث جلطة ثانية 
�أو �أي م�شكلة نتيجة �لنقل.. وهو ما حدث بالفعل، موؤكدة �أن �إميان مل تكن 
بحالة جيدة �شوى 10 �أيام فقط، وبعدها ظلت تدخل يف غيبوبات متتالية، 
�إ�شابتها بكهرباء يف �ملخ من دون معرفة  �أ�شبوع، ف�شاًل عن  مدة كل منها 

�أ�شبابها لعدم وجود جهاز رنني مفتوح يف مومباي.
ونفت �شيماء، فقد�ن �شقيقتها 262 كيلوغر�ماً من وزنها يف �شهرين �لذي 
تناقلته مو�قع �إخبارية م�شرية، م�شيفة �أن �إميان مل تفقد �شوى 60 �أو 70 

كيلوغر�ماً من وزنها، بح�شب موقع �لعربية.

م�شنة تفوز يف بطولة دولية للرك�ص
�إث��ر فوزها  ع��ام فرحاً   100 �لعمر  �لبالغة من  ك��اور  م��ان  �لهندية  رق�شت 
�أوكالند  مدينة  يف  غيمز  ما�شرتز  وورل���د  م�شابقة  يف  م��رت   100 ب�شباق 
خالل  ع�شرة  �ل�شابعة  �لذهبية  ميد�ليتها  بذلك  حمققة  �لنيوزيلندية 
م�شريتها �لتي �نطلقت يف �شن متاأخرة. و�نهت �لعد�ءة �لهندية �ل�شباق بعد 
رك�شها لدقيقة و14 ثانية �أمام جمهور من �ملتفرجني �ملتحم�شني، وهو رقم 
يزيد 64،42 ثانية عن �لرقم �لقيا�شي �لعاملي �لذي �شجله �أو�شاين بولت 
يف �شباق 100 مرت �شنة 2009. وكان فوز كاور م�شموناً لكونها �مل�شرتكة 
�لوحيدة يف فئة �لعد�ئني فوق �شن 100 عام يف هذ� �حلدث �لريا�شي �لذي 
�ل�شباق  يف  �مل�شاركة  ك��ان  �لرئي�شي  و�ل��ه��دف  مت�شابق.  �أل��ف   25 ��شتقطب 
�لنيوزيلندية  �لإع��الم  و�شائل  و�شفتها  �لتي  لكاور  بالن�شبة  �لفوز  ولي�س 

باأنها معجزة من ت�شانديغاره.

دب يلتهم يد 
طفل 

من  يبلغ  فل�شطيني  ط��ف��ل  ف��ق��َد 
�أن  بعد  يده،  �شنو�ت،  ت�شع  �لعمر 
�لتهمها دب يف حديقة حيو�نات، 
تقع �شمال �ل�شفة �لغربية، م�شاء 

�م�س �لأول �لثالثاء.
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و�أف�����اد 
يف  �رزي���ق���ات  ل���وؤي  �لفل�شطينية، 
�لذي  �لطفل  �أن  �شحفي،  ب��ي��ان 
كان يزور حديقة حيو�ن قلقيلية، 
�ل�����دب،  ق��ف�����س  د�خ������ل  �إىل  ق���ف���ز 

حماوًل تقدمي �لطعام له.
�أقدم �حليو�ن �ملفرت�س  و�أ�شاف: 
على مهاجمة �لطفل، وبرت يده، 

و�لتهامها حتى �ملرفق.
�رزيقات،  بح�شب  �لطفل،  ونقل 
مل�شفى قلقيلية، ثم �إىل م�شت�شفى 
�لعالج،  لتلقي  بنابل�س  �ل��ن��ج��اح 
وف��ق م��ا ذك��رت وك��ال��ة �لأنا�شول 

�لرتكية.
�أن ق��وة من  و�أ���ش��ار �رزي��ق��ات �إىل 
للحديقة  حت����رك����ت  �ل�������ش���رط���ة 
منها،  ج������زء  ب�����اإغ�����الق  وق����ام����ت 

وبا�شرت باإجر�ء�ت �لتحقيق.
وُتنظم �ملد�ر�س رحالت لطالبها 
حلديقة  ي����وم����ي  ����ش���ب���ه  ب�������ش���ك���ل 
ُتعد  �لتي  قلقيلية،  �حليو�نات يف 
ن��وع��ه��ا يف �ل�شفة  �ل��وح��ي��دة م��ن 

�لغربية.

اعتقال مت�شاح 
وتكبيله بالأ�شفاد 
ن�شر  ���ش��ادم  ف��ي��دي��و  �أظ��ه��ر مقطع 
�لتو��شل  مو�قع  من  �لعديد  على 
�لج��ت��م��اع��ي، حل��ظ��ة ق��ي��ام رجلي 
�إنقاذ يف ولية لويزيانا �لأمريكية 
ب��ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى مت�����ش��اح �شخم 

وتكبيله بالأ�شفاد. 
ن�شر ق�شم فوج �لإطفاء يف منطقة 
م�شور�ً  ت�شجياًل  ت��ام��اين  ���ش��ان��ت 
�إن��ق��اذ وه��م��ا يقيد�ن  يظهر رج��ل��ي 
بعدما  بالأ�شفاد  �شخماً  مت�شاحاً 
�ق���ت���ح���م ك�������ر�ج �أح�������د �مل�����ن�����ازل يف 
مقاومة  �لتم�شاح  وحاول  �ملنطقة. 
�ملنقذين لعدة دقائق قبل �أن ينال 
للرجلني  وي�شت�شلم  �ل��ت��ع��ب  م��ن��ه 
ب�شريط  فمه  باإقفال  قاما  �للذين 

ل�شق. 

الزهامير اأن�شاه الإبالغ عن وفاة جنله  
ل��ق��ى ���ش��اب م�����ش��ري يف ب��د�ي��ة �ل��ع��ق��د �ل��ر�ب��ع م��ن �لعمر 
تناوله كمية كبرية من �ملخدر�ت، وظل يف  �إثر  م�شرعه 
�شقته برفقة و�لده لعدة �أيام حتى �كت�شف �جلري�ن �لأمر 
بعد �نبعاث ر�ئحة كريهة من �ل�شقة، ليتم �إخطار رجال 
�لأمن بال�شك يف وجود جثة د�خلها. يف منطقة �لعمر�نية 
بالقاهرة بد�أت �لو�قعة حيث ح�شر رجال �لأمن و�لبحث 
�جلنائي، ومت �قتحام �ل�شقة، ليتم �لعثور على جثة �ل�شاب 
�ل��ذي يتجاوز  �إىل جانب وج��ود و�ل��ده  يف حالة متعفنة، 
عمره 65 عاماً، يف حالة مر�شية �شيئة �لأمر �لذي �أثار 
�شكوك رجال �لأمن يف �إمكانية قتله لنجله لعدم �إبالغه 
�أهايل  و��شتدعاء  و�لتحريات  وبالفح�س  �لو�قعة.  عن 
�ل�����ش��اب م��ن متعاطي  �أن  �ل�����ش��اب وو�ل����ده، تبني  و�أق����ارب 
�أثبت  حيث  كبرية  وبكميات  يومي  �شبه  ب�شكل  �ملخدر�ت 
ب�شبب  ج��اءت  �لوفاة  �أن  �ل�شرعي  للطب  �لأويل  �لتقرير 
جرعة ز�ئدة من �ملخدر�ت. كما تبني �أن �ل�شبب �لرئي�س 
�شنو�ت  �لأب بوفاة جنله هو معاناته منذ  �إب��الغ  يف عدم 
�أمر��س  بعدة  �إ�شابته  جانب  �إىل  �لزهامير  مر�س  من 
�أخ����رى ح��ي��ث ن�شي �لإب����الغ ع��ن وف���اة جن��ل��ه �ل���ذي لفظ 
�أنفا�شه �لأخرية د�خل غرفته لتقرر �لنيابة �إخالء �شبيل 

�لأب بعد �لتاأكد من حقيقة مر�شه وتفا�شيل �لو�قعة.

ي�شنق ر�شيعته يف مقطع عرب في�شبوك
���ش��ن��ق رج����ل ت���اي���الن���دي �ب��ن��ت��ه �ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 11 
مقطع  يف  نف�شه  ي�شنق  �أن  قبل  مبنى  �شطح  على  �شهًر� 
للبث  في�شبوك ليف  دقيقتني عرب خدمة  فيديو مدته 
. وكان ووتي�شان  �ملحلية  �ل�شرطة  �أكدت  �ملبا�شر، ح�شبما 
ووجنثالي 21 عاما قد بث مقطع �لفيديو عرب �شفحته 
�لثنني،  م�شاء  في�شبوك  �لجتماعي  �لتو��شل  مبوقع 
�إىل  �أي�شا  عاما   21 ت��ر�ي��ر�ت  زوجته جري�نو�س  دف��ع  ما 
840 كيلومرت� جنوبي  �إبالغ �ل�شرطة يف مدينة بوكيت 
بانكوك. وعرت �ل�شرطة على جثة ووتي�شان و�بنته �مليتة 
على �شطح فندق مهجور يف �ملدينة، وفقا ملا ذكره �شابط 
�شرطة مبركز �شرطة �شاخو يف بوكيت. وقالت جري�نوت�س 
معه  جت��ادل��ت  �أن  بعد  فقد�  و�بنتها  زوج��ه��ا  �إن  لل�شرطة 
و�أ�شافت  �ل�شابق.  �شريكها  من  �أجنبته  �آخ��ر  طفل  ح��ول 
�أن ووتي�شان كثري� ما كان ي�شيء معاملتها ج�شدياً. وقال 
�ملتحدث با�شم �ل�شرطة �أن ووتي�شان �تهم بالقتل، لكن لن 

يتم �تخاذ �أي �إجر�ء قانوين ب�شبب وفاته.

جولة ترفيهية لزوجني من املاعز
�أثناء قيامه بدورية روتينية يف �شو�حي مدينة بلفا�شت، 
���ش��اه��د ���ش��رط��ي ب��ري��ط��اين زوج����اً م��ن �مل��اع��ز ع��ل��ى جانب 
مزرعة  �إىل  طريقهما  ���ش��ال  ب��اأن��ه��م��ا  ف�����اأدرك  �ل��ط��ري��ق، 

�شاحبهما. 
و�أدخل  �شيارته،  �أن ترجل من  �إل  �ل�شرطي  وما كان من 
حول  ج��ول��ة  يف  ي�شطحبهما  �أن  ق��ب��ل  �إل��ي��ه��ا  �مل��اع��ز  زوج 

�ملدينة بحثاً عن �شاحبهما. 
لوي�س  ب���  �مللقبان  �مل��اع��ز  ل��زوج  ���ش��ور�ً  �ل�شرطي  و�لتقط 
وموغلي وهما د�خل �شيارته، وقام بن�شرها على �شفحة 
ق�شم �شرطة بلف�شات على موقع في�س بوك �لإلكرتوين، 

بهدف �لبحث عن �شاحبهما. 

�شــيلينا غـومـيز بـلوك 
�شـعر جـديـد

�عتمدت �لنجمة �لعاملية �شيلينا غوميز �لبالغة من �لعمر 24 عاماً لوك �شعر 
�شورة  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �أح��د  على  �شفحتها  عرب  ون�شرت  جديد 

تظهر فيها ب�شعر ق�شري بعد �أن كان �شعرها بطول  متو�شط..
وت�شتمر موجة ق�س �ل�شعر بني �لنجمات �لعامليات.

�شيلينا كانت قد �شرحت ملوقع etonline: كنت قد بد�أت ��شتخد�م مكو�ة 
ل  ول��ك��وين  م��ف��روًد�،  و�أجعله  �لأم���ام  م��ن  �شعري  �أ�شفف  �أن  وتعلمت  �ل�شعر، 
�أ�شو�أ  كانت  ت�شفيف، هذه  دون  هكذ�  �أتركه  كنت  روؤيته من �خللف،  �أ�شتطيع 

�لفرت�ت، وحًقا �أنني غري فخورة بهذه �ملرحلة .
يذكر �ن �شيلينا تربطها حالياً عالقة بالنجم ذ� ويكند.

�صري�صتي كور من الهند تعرب عن �صعادتها لفوزها بلقب ملكة جمال �صن املراهقة يف الكون كما فازت باأف�صل زي يف امل�صابقة. )ا ف ب(

بقرة تت�شبب بخ�شائر 
اآلف اليوروهات

�أ���ش��ي��ب��ت ح��رك��ة �ل��ق��ط��ار�ت على 
�حلديدية  �ل�شكك  خطوط  �أح��د 
ب�شبب  بال�شلل  �أمل��ان��ي��ة  ولي���ة  يف 
ب��ق��رة ف���رت م��ذع��ورة م��ن عملية 
�أحدثت  ك��م��ا  �حل����و�ف����ر،  ت��ق��ل��ي��م 
�لبقرة خ�شائر مادية بقيمة �لف 

�ليوروهات.
وذك������رت �ل�����ش��رط��ة �لأمل���ان���ي���ة �أن 
تقليم  �أث��ن��اء  ف��ر  �لبقري  �لعجل 
�أو  م��ال��ك��ه  ي��ف��ل��ح  ح����و�ف����ره، ومل 
�أ���ش��دق��اء م��ال��ك��ه �أو �ل�����ش��رط��ة يف 
�أخذ  �ل�����ذي  ب��ال��ع��ج��ل  �لإم�������ش���اك 
وه��ن��اك على خط  ه��ن��اك  يتجول 
من  ب��ال��ق��رب  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك 
�شمال  ب��ولي��ة  بوبلنجن  م��دي��ن��ة 

�لر�ين في�شتفاليا.
ومت �إغ���الق �خل��ط �ل��و����ش��ل بني 
لفرتة  وه���رين���ربج  ن��وف��ري��ن��ج��ن 
حماطة  �شاحة  و�أوق��ف��ت  موؤقتة. 
�لبقرة  �ل�����ش��ي��ار�ت،  ل��رك��ن  ب�شياج 
�ل��ط��ائ�����ش��ة �ل���ت���ي ك���ان���ت ل ت���ز�ل 
قامت  حتى  �ل�شت�شالم،  ترف�س 
ط��ب��ي��ة ب��ي��ط��ري��ة ب��ت��خ��دي��ره��ا يف 
�ملزرعة  �إىل  �إعادتها  �لنهاية، ومت 

على منت مقطورة.
و�أح��دث��ت �ل��ب��ق��رة �ل��ب��ال��غ عمرها 
و�ح��د، خالل رحلة هروبها،  عام 
�أرب���ع �شيار�ت،  م��ادي��ة يف  �أ���ش��ر�ر�ً 
وب���ل���غ���ت ق���ي���م���ة ه�����ذه �لأ������ش�����ر�ر 

5000 يورو. 

ع�شابة م�شلحة تنفذ "�شرقة القرن"
�أقدم ع�شر�ت �مل�شلحني �لذين يعتقد باأنهم ينتمون �إىل 
�لثنني  �أم���و�ل  نقل  �شركة  باقتحام  بر�زيلية  ع�شابة 
�مل��ا���ش��ي يف ج��ن��وب ���ش��رق �ل��ب��ار�غ��و�ي و���ش��رق��ة ماليني 
باأنه  م�شوؤولون  و�شفه  م��ا  يف  خزنتها،  م��ن  �ل����دولر�ت 

�لقرن". "�شرقة 
بالأ�شلحة  م���دج���ج���ني  م�����ش��ل��ح��اً   50 ح������و�ىل  وت������رك 
عملية  تنفيذ  بعد  ��شتي  دل  �شيد�د  مدينة  و�ملتفجر�ت 

�ل�شطو �لتي ��شتمرت ل�شاعتني وكاأنها �شاحة حرب.
و�أ�شفرت عملية �ل�شطو �إ�شافة �إىل �لتخريب عن مقتل 

�شرطي بار�غو�ياين، بح�شب �ل�شلطات و�شهود.
وقامت قوة �شرطة م�شرتكة من �لبار�غو�ي و�لرب�زيل 
�ل��ه��ارب��ني على �حل���دود بني  �لع�شابة  �أف����ر�د  مب��ط��اردة 
من  ومتكنت  �ل�شهرية،  �غ��و�زو  �شاللت  ق��رب  �لبلدين 
قتل ثالثة منهم و�عتقال "ما ل يقل عن �أربعة"، تبعاً 

لتغريدة لوزير د�خلية �لبار�غو�ي.
�أم����ام جثة  ي��ق��ف  ب�����ش��ورة ل�شرطي  �ل��ت��غ��ري��دة  و�أرف���ق���ت 

�أخرى  بالدماء، و�شور  رجل مبالب�س ع�شكرية مغطى 
ر�شا�شات  و�أ�شابتها  �لع�شابة  ��شتخدمتها  ل�شيار�ت 

�ل�شرطة وذخائر و�شرت�ت و�قية من �لر�شا�س.
و�أكدت �ل�شلطات �لرب�زيلية ح�شول مو�جهات لكنها مل 
تعط تفا�شيل �أكر، وقال م�شدر يف �ل�شرطة �لفدر�لية 
كان هناك تبادل لإطالق �لنار ... هناك قتلى وجرحى 
زلنا  م��ا  فنحن  �لآن،  �أك���ر  معلومات  نعطي  ل��ن  لكننا 

نطارد بع�س �لأ�شخا�س.
�شرطة  بدعم  تامر  مي�شال  �لرب�زيلي  �لرئي�س  وتعهد 

�لبار�غو�ي بكل �ملو�رد �لالزمة.
ع��ن ت�شامنها مع  ت��ع��رب  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  وق����ال �حل��ك��وم��ة 
�ل�شرطي  �أقارب  �لإجر�مي وخا�شة  �لعمل  �شحايا هذ� 
عملية  �ل���ب���ار�غ���و�ي  يف  �مل�����ش��وؤول��ون  و�ع��ت��رب  �لقتيل". 
�ل�شرقة يف �شيد�د دل ��شتي باأنها غري م�شبوقة، وتعترب 
�ملدينة مركز�ً جتارياً رئي�شياً قرب �حلدود مع �لرب�زيل 

و�لأرجنتني يف منطقة ترتبط بع�شابات �ملخدر�ت.


