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

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �لتقى 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �خاه �لفريق �أول �شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة يف �ملعمورة باأبوظبي �م�س. وجرى خالل �للقاء تبادل 
�لحاديث �لأخوية حول عدد من �لق�شايا �لتي تهم �لوطن و�ملو�طنني 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
�لدولة حفظه �هلل وتوجيهاته بت�شخري كافة �لإمكانيات من �جل رفعة 

�شاأن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�زدهارها وعزة مو�طنيها. 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �أك��د �شاحب �ل�شمو  من جهة �خ��رى 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي..�أن �شيا�شة �لدولة 
�خلارجية تقوم على �ل�شالم و�لتنمية و�لنفتاح على خيار�ت �ل�شد�قة 
م��ع �جل��م��ي��ع. وق���ال �شموه يف ه��ذ� �ل�����ش��دد �إن دول���ة �لإم����ار�ت �شديقة 
جهود  يف  و�مل�شاهمة  �خل��ارج��ي��ة  �شيا�شتنا  �أ���ش��ا���س  للجميع..و�ل�شالم 
�أجندة  تت�شدر�ن  و�ل�شعيف  و�ملحتاج  �لفقري  و�إعانة  �لدولية  �لتنمية 
جهود  يف  �لدولة  م�شاركة  �أن  �شموه  و�أ�شاف  �لإمار�تية.  �لدبلوما�شية 
�لد�ئمة  دبلوما�شيتنا  مالمح  من  هي  �لعامل  ح��ول  و�لإغ��اث��ة  �لتنمية 
�لتي �شرتثها �أجيال �مل�شتقبل بكل فخر وتقدير. جاء ذلك خالل تروؤ�س 

�شموه جل�شة جمل�س �لوزر�ء �لتي عقدت �م�س يف ق�شر �لرئا�شة.
)�لتفا�شيل �س2(

   

ا�ستئناف احلوار الوطني ال�سابع من ابريل:

النه�ضة: ال حرب وال حتالف مع نداء تون�س.!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�أفاد �لأمني �لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل ح�شني �لعبا�شي، �أن 
�جلاري  �أبريل  من  �ل�شابع  �شيكون  �لوطني  �حل��و�ر  جل�شات  ��شتئناف 
تز�منا مع جل�شات �ملجل�س �لتاأ�شي�شي. وقال ح�شني �لعبا�شي �إن جل�شات 
�لنتخابي  �ل��ق��ان��ون  ويف  عالقا  تبقى  فيما  �شتنظر  �ل��وط��ن��ي  �حل���و�ر 

وحتديد موعد لنتخابات �لقادمة. 
�لوطني  ن�شق �حل��و�ر  ت�شريع  �إىل  �إعالمي،  �لعبا�شي يف ت�شريح  ودعا 
لتجاوز كافة �لنقاط �خلالفية و�أبرزها م�شاألة �لقانون �لنتخابي يف 
فرتة ل تتجاوز 20 يوما، حمذر� من �لنعكا�شات �ل�شلبية على �مل�شار 

�لنتخابي يف حال تاأخر ح�شم �خلالفات.
وحتديد  لأو�شاعها  �لتون�شية  �لأح���ز�ب  ترتيب  يتو��شل  �لأث��ن��اء،  يف 
روؤ�ها ومو�قفها ��شتعد�د� لال�شتحقاقات �لقادمة، و�أبرزها �لنتخابات 

�لرئا�شية و�لت�شريعية.
�أ�شغال  ختام  يف  �لدميقر�طي  �لتحالف  ح��زب  ق��ّرر  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
من  موقفه  يف  �حل�شم  �أهّمها  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  جملة  �لوطني  جمل�شه 
�ملقبلة،  �لنتخابات  من  للتجمعيني  �ل�شيا�شي  بالعزل  �ملتعلق  �لف�شل 
د�خ��ل جمل�س �حل��زب ب39 �شوتا مع و27 �شّد  �لت�شويت  وق��د مت 
للحزب جنالء  �لتنفيذي  �ملكتب  �أّكدته ع�شو  ما  و9 حمتفظني وفق 
بوريال �أم�س. و�تخذ �لتحالف �لدميقر�طي موقفا يوؤّيد �لف�شل بني 

�لنتخابات �لرئا�شية و�لت�شريعية.
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  للتحالف  م��ر���ّش��ح  ت��ق��دمي  �ملجل�س  �أق���ر  ك��م��ا 
�ملقبلة، ومت �لتحفظ عن ذكر �لأ�شماء �ملرت�شحة للرئا�شية. )�لتفا�شيل  حممد بن ر��شد خالل لقائه حممد بن ز�يد بح�شور �شيف ومن�شور بن ز�يد  )و�م(

نائب رئي�س الدولة يرتاأ�س اجتماع جمل�س الوزراء ويوؤكد اأن الإمارات �سديقة للجميع..وال�سالم اأ�سا�س �سيا�ستنا اخلارجية

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنني 

املعار�ضة الرتكية تطعن بنتائج االنتخابات واأردوغان يتوعد خ�ضومه
•• اأنقرة-وكاالت:

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �أردوغان فوزه 
يف �لنتخابات �ملحلية �لتي �ل�شبت ، وقال �إنه �شيدخل 
عرين �لأعد�ء �لذين �تهموه بالف�شاد و�شربو� �أ�شر�ر 
حني  يف  �لثمن،  �شيدفعون  باأنهم  وتوعدهم  �ل��دول��ة 
قال حزب �ل�شعب �جلمهوري حزب �ملعار�شة �لرئي�شي 
يف تركيا �إنه �شيطعن على نتائج �لنتخابات �ملحلية يف 
�لتي هزمه فيها بفارق �شئيل حزب  �أنقرة  �لعا�شمة 

�لعد�لة و�لتنمية �لذي يتزعمه �ردوغان.

و�أل���ق���ى �أردوغ�������ان، �ل����ذي ي��و�ج��ه �أك����ر حت��د حلكمه 
�إحدى  م��ن  �ل��ف��وز  خ��ط��اب  ع��ام��اً،   12 م��ن��ذ  �مل�شتمر 
�آلف من  �أم��ام  �لعد�لة و�لتنمية،  �شرفات مقر حزب 
خاللها  و�شف  مريرة  �نتخابية  حملة  بعد  �أن�شاره، 
معار�شيه ب� �خلونة و�أنهم �شكلو� حتالفاً لل�شر و�ألقى 
�أردوغان، �لذي يو�جه �أكر حتد حلكمه �مل�شتمر منذ 
12 عاماً، خطاب �لفوز من �إحدى �شرفات مقر حزب 
�أن�شاره، بعد حملة  �آلف من  �أمام  �لعد�لة و�لتنمية، 
�خلونة  ب�  معار�شيه  خاللها  و�شف  مريرة  �نتخابية 

و�أنهم �شكلو� حتالفاً لل�شر.

مدفيديف خالل �جتماع مع م�شوؤولني يف �شبه جزيرة �لقرم  )� ف ب(

�ل�شي�شي يقود در�جة مبالب�س ريا�شية ويتحدث �ىل �أن�شاره

الفل�سطينيون يرف�سون متديد املفاو�سات ويعتربونه ابتزازا

م�ضروع ا�ضتيطاين جديد يف ال�ضفة تزامنا مع و�ضول كريي

•• كييف-مو�سكو-وكاالت:

�علنت وز�رة �لدفاع �لوكر�نية �ن 
�ن�شحابا  ب���د�أت  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت 
�لوكر�نية  �حل��دود  تدريجيا من 

لكن بدون حتديد عددها.
وجاء ذلك غد�ة لقاء يف باري�س بني 
وزيري �خلارجية �لمريكي جون 
كريي و�لرو�شي �شريغي لفروف 
وبالتز�من   ، �خ��رت�ق��ا  يحقق  مل 
مع �ت�شال هاتفي �جر�ه �لرئي�س 
ب�شكل  بوتني  فالدميري  �لرو�شي 
غري متوقع مع نظريه �لمريكي 
بار�ك �وباما وبحثا خالل �لزمة 

م�شاء �جلمعة �ملا�شي.
�ركان  هيئة  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
وز�رة �لدفاع �لوكر�نية �وليك�شي 
دميرت��شكيف�شكي يف مقابلة عر 
�لهاتف مع وكالة فر�ن�س بر�س يف 
�لي��ام �لخ��رية، �ن�شحبت �لقو�ت 

�لرو�شية تدريجيا من �حلدود.
بو�شعه  لي�س  �ن  �ملتحدث  و�و�شح 
حت����دي����د ع������دد �جل�����ن�����ود �ل���ذي���ن 
�شملتهم عملية �لن�شحاب �و عدد 
�لقو�ت �لتي ل تز�ل منت�شرة على 

�م�س  ج���رت  �ل��رو���ش��ي��ة  للحكومة 
�شبه  ���ش��ي��م��ف��روب��ول يف  يف م��دي��ن��ة 
�لرئي�س  �إن  �ل�����ق�����رم،  ج�����زي�����رة 
�ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني وّقع 
�إن�شاء  ح��ول  �أحدهما  مر�شومني 
و�لثاين  �ل���ق���رم،  ل�������ش���وؤون  وز�رة 
يف  �شافيلييف،  �أوليغ  تعيني  حول 

من�شب وزير �شوؤون �لقرم.
وذك����ر �أن����ه ���ش��ي��ت��م �إن�����ش��اء جامعة 
فيدر�لية جديدة يف �لقرم، م�شيفاً 
�جلامعات  ب��وج��ود  معنيون  نحن 
هنا.  و�لقوية  �ملعا�شرة  �لرو�شية 
لذلك �أعتر من �ل�شروري �إن�شاء 
جامعة فيدر�لية جديدة يف �لقرم 
�لرئي�شية  �جلامعات  قاعدة  على 

�ملوجودة.
�إنه  م��ي��دف��ي��دي��ف  ق���ال  ذل����ك،  �إىل 
�مل�شائل  �ل�����ش��روري ح��ل ك��ل  م��ن 
�خل���ا����ش���ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ك����ل �أج���ه���زة 
باأ�شرع  �جل��زي��رة  �شبه  يف  �لأم����ن 
وقت ممكن. ويرتبط ذلك ب�شكل 
و�لنظام  �لأم���ن  ب�شمان  مبا�شر 
�لعمليات  وم��ك��اف��ح��ة  �ل���ق���رم  يف 
�ل��ع��دو�ن��ي��ة م��ن ج��ان��ب �لقوميني 

و�ملتطرفني.

•• القاهرة-وكاالت:

ع�شية فتح باب �لرت�شح لنتخابات �لرئا�شة �مل�شرية، 
�ملر�شحني  ب��دء ح��م��الت  �شهر على  م��ن  �أك���ر  وق��ب��ل 
للم�شري  �شور�ً  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  تناقلت 
مبنطقة  ب��ج��ول��ة  ي��ق��وم  وه���و  �ل�شي�شي،  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 

�لتجمع �خلام�س م�شتقاًل در�جته �لهو�ئية.
�حلديث  �لريا�شية  جولته  خ��الل  �ل�شي�شي  وت��ب��ادل 
�لذين جتمعو� حوله، حيث  �ملو�طنني،  مع عدد من 
�لقادمة ت�شتلزم ت�شافر �جلهود  �أن �لفرتة  �أكد لهم 
ع��ن معنى  ي��ع��رف �شيئاً  مل��و�ج��ه��ة ح��رب �شد ع��دو ل 
�أن  يخ�شى  ل  �أن���ه  �إىل  �ل�شي�شي  ل��ف��ت  ك��م��ا  �ل��وط��ن. 
تتعر�س حياته للخطر فد�ء للوطن، موؤكد�ً �أنه حني 
لند�ء  تلبية  ج��اء  للدفاع  ك��وزي��ر  من�شبه  ع��ن  تخلى 
د�ئماً  يكون  �أن  به متمنياً  ثقته  �ل��ذي و�شع  �ل�شعب، 

�أهاًل لثقة �ل�شعب �مل�شري فيه.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى �ل���ر�غ���ب يف �ل��رت���ّش��ح مل��ن�����ش��ب رئي�س 
غري  �ل��رمل��ان  �أن  طاملا  للد�شتور  وف��ق��اً  �جلمهورية، 
قائم، �أن يح�شل على توكيالت من 25 �ألف مو�طن 
15 حمافظة  ع���ن  �مل��ح��اف��ظ��ات  ع���دد  ي��ق��ل  �أل  ع��ل��ى 

وبو�قع �ألف توكيل على �لأقل من كل حمافظة.
دت حمكمة جنايات �لإ�شماعيلية،  من جهة �خرى حدَّ

لبدء  �أي��ار مايو �ملقبل موعد�ً  �ل�شابع من  �م�س، يوم 
�ل�����ش��اب��ق لتنظيم �لإخ����و�ن  �ل��ع��ام  �مل��ر���ش��د  حم��اك��م��ة 
�لإرهابي حممد بديع، و190 �آخرين بتهمة حماولة 

�قتحام �شجن �لعرب يف مدينة بور�شعيد.

�حلدود بني �لدولتني.
وق�������در م���������ش����وؤول����ون �وروب�����ي�����ون 
�ليومني  خ������الل  و�م�����ريك�����ي�����ون 
�ملا�شيني �ن عدد �لقو�ت �لرو�شية 
مفاجئة  خطوة  يف  �نت�شرت  �لتي 
يف �ملنطقة �حلدودية ر�وح ما بني 

جندي. �لف  و40   30
تيم�شوك  دمي���رتو  �ملحلل  �ن  �ل 
�ن��ه مل  نقل �لث��ن��ني ع��ن م�شادر 
�شباح  بحلول  �حل���دود  على  يبق 
�آلف جندي   10 ���ش��وى  �لث��ن��ني 

رو�شي.

•• عوا�سم-وكاالت:

�علن م�شوؤول فل�شطيني �لثنني يف ر�م �هلل �ن �لفل�شطينيني 
�ل�شالم  مفاو�شات  بتمديد  �ل�شر�ئيلي  �لق��رت�ح  يرف�شون 
ني�شان  من   29 يف  �ملقرر  �لنهائي  موعدها  بعد  ملا  �ملتعرة 

تريل �ملقبل ويعترون هذ� �لمر �بتز�ز� لهم.
�مل�شوؤول ر�ف�شا ك�شف هويته لوكالة فر�ن�س بر�س �ن  وقال 
�طالق  قبولها  وت��رب��ط  �لب��ت��ز�ز  �شيا�شة  مت��ار���س  ��شر�ئيل 
�جلانب  �ع��الن  مقابل  �ل���ش��رى  من  �لر�بعة  �لدفعة  �شر�ح 

�لفل�شطيني قبوله بتمديد �ملفاو�شات.
�ىل ذل���ك ق��ط��ع وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �لأم���ري���ك���ي ج���ون كريي 
برناجمه لي�شل �ىل �لر��شي �لفل�شطينية و��شر�ئيل خالل 
�ل�شاعات �لقادمة للبحث يف خمارج �منة ملنع �نفجار �لو�شاع 

��شر�ئيل  و�ل�شر�ئيليني يف �شوء رف�س  �لفل�شطينيني  بني 
�لفر�ج عن ��شرى �لدفعة �لر�بعة من ��شرى �ملوؤبد�ت �لتي 

كانت مقررة يف �لتا�شع و�لع�شرين من �ل�شهر �جلاري.
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  ���ش��اك��ر  ج���ني  وو���ش��ف��ت 

�لأمريكية عودة �لوزير �لمريكي للمنطقة بالبناءة .
ومن �ملقرر �ن يعقد �لوزير �لمريكي فور و�شوله  �جتماعا 
�لرئي�س  يلتقي  �ن  قبل  �ل�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء   رئي�س  م��ع  
ر�م �هلل و�شيعقد موؤمتر� �شحفيا عقب  حممود عبا�س  يف 

�للقاءين للحديث عن �خر �لتطور�ت .
وتعقد �لقيادة �لفل�شطينية �جتماعا و�شف بالهام لدر��شة 
�ل�شر�ئيلي  �لرف�س  ���ش��وء  يف  و�ل�شيناريوهات  �خل��ي��ار�ت 

لالفر�ج عن �لأ�شرى.
�أن  �م�����س  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  �أعلنت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 

 300 �أ�شدرت قر�ر�ً مب�شادرة نحو  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات 
�إ�شتيطاين  �أر��شي �لفل�شطينيني لإقامة م�شروع  دومن من 

جديد يف �ل�شفة �لغربية.
�لغربية،  �ل�شفة  �شمال  �ل�شتيطان  ملف  م�����ش��وؤول  وق���ال 
غ�شان دغل�س، يف ت�شرييح نقلته وكالة �لأنباء �لفل�شطينية 
�إ�شر�ئيلية �شدرت عن  �أو�م��ر ع�شكرية  �إن  �لر�شمية )وف��ا(، 
�للجنة �لفرعية لال�شتيطان، لال�شتيالء على م�شاحات من 
نابل�س  حمافظة  جنوب  جالود  قرية  يف  �ملو�طنني  �أر����ش��ي 

بهدف �قامة م�شروع ��شتيطاين جديد.
وذكر �أن �لر��شي �لتي �أعلن عن م�شادرتها تقع يف حو�شي 

)13،14( يف منطقة ر��شم وي�س �خلفافي�س.
�إ�شر�ئيل تنوي �إقامة جممع تربوي ومزرعة  و�أ�شار �ىل �أن 
و�شائل  تناقلته  ما  بح�شب  �مل�شادرة  �لأر��شي  على  ومقرة 

القوات الرو�سية تن�سحب تدريجيا من احلدود الأوكرانية 

مدفيديف يزور القرم ويعلن عن وزارة جديدة ل�ضوؤونها

ال�ضي�ضي ي�ضتبق احلمالت االنتخابية بظهور ريا�ضي

رئي�س �حلكومة  �أع��ل��ن  ذل��ك،  �ىل 
ميدفيديف،  دم��ي��رتي  �ل��رو���ش��ي��ة 
جديدة  وز�رة  �إن�����ش��اء  ع���ن  �م�����س 

ل�شوؤون �لقرم.
رو�شية  �إع������الم  و����ش���ائ���ل  ون��ق��ل��ت 
جل�شة  يف  ق��ول��ه  ميدفيديف  ع��ن 

مواقــيت ال�صالة
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القوات ال�ضورية ت�ضيطر على نقطة ا�ضرتاتيجية يف ريف الالذقية 

اإدانة برويز م�ضرف بتهمة اخليانة العظمى 
•• ا�سالم اباد-اأ.ف.ب:

�م�س  خ���ا����ش���ة  حم���ك���م���ة  د�ن�������ت 
�ل�شابق  �ل��ب��اك�����ش��ت��اين  �ل��رئ��ي�����س 
�خليانة  بتهمة  م�����ش��رف  ب��روي��ز 
وه�����ي ج���رمي���ة ت�شل  �ل��ع��ظ��م��ى 
ي�شكل  ما  �لع���د�م،  �ىل  عقوبتها 
�شابق  ل��ق��ائ��د  ت��اري��خ��ي��ة  ���ش��اب��ق��ة 
ج�����د� يف هذ�  �ل����ق����وي  ل��ل��ج��ي�����س 

�لبلد.
�ىل  عاما(   70( م�شرف  وو�شل 
م�شددة  م��و�ك��ب��ة  و���ش��ط  �ملحكمة 
من ع�شر �شيار�ت ورجال �شرطة 
م�شلحني بعدما �رجئت حماكمته 
عدة مر�ت لأ�شباب �منية و�شحية 
حيث �دخل رجل باك�شتان �لقوي 
�مل�شت�شفى منذ كانون  �شابقا �ىل 
مب�شاكل  ل�شابته  يناير  �لثاين 

يف �لقلب.
�لباك�شتاين  �ل��وزر�ء  وكان رئي�س 
ن�����و�ز ����ش���ري���ف، �مل��ن��اف�����س �لك���ر 
لرويز م�شرف، �شكل يف ت�شرين 

�ملحكمة  ه����ذه  ن��وف��م��ر  �ل���ث���اين 
�خلا�شة ملحاكمة �لرئي�س �ل�شابق 
لفر�شه  �لعظمى  �خليانة  بتهمة 
�لعمل  وتعليق  �ل��ط��و�رىء  حالة 
و�قالة   ،2007 �لعام  بالد�شتور 

ق�شاة حني كان يف �ل�شلطة.
�شفد�ر  ط��اه��رة  �لقا�شية  وت��ل��ت 
�لذي  م�شرف  على  �لت��ه��ام  ن�س 
ت����وىل �ل�����ش��ل��ط��ة �ث����ر �ن���ق���الب يف 

•• دم�سق-اأ.ف.ب:

�علن م�شدر ع�شكري �شوري �لثنني �شيطرة �لقو�ت 
�لنظامية على نقطة ��شرت�تيجية يف ريف �لالذقية 
يف �شمال غرب �شوريا، كان مقاتلو �ملعار�شة ��شتولو� 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  �ن  �ل  �ي����ام.  ق��ب��ل  عليها 
�لن�شان ��شار �ىل تقدم للقو�ت �لنظامية �لتي ن�شرت 
عدة  ق��رى  على  �مل�شرفة  �لتلة  على  �شو�ريخ  ر�جمة 
تقطنها غالبية من �لعلويني، م�شري� �ىل �ن �ملعارك 

�لعنيفة م�شتمرة يف �ملنطقة.

م�شدر  ع��ن  )�شانا(  �لر�شمية  �لن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�ل�شوري  �ل��ع��رب��ي  �جل��ي�����س  م��ن  وح����د�ت  �ن  ع�شكري 
و�لدفاع �لوطني �أحكمت �شيطرتها ب�شكل كامل على 

�لنقطة 45 بريف �لالذقية �ل�شمايل.
�ل�شبوع  �لتلة  على  �شيطرو�  �ملعار�شة  مقاتلو  وك��ان 
مار�س  �آذ�ر   21 يف  ب�����د�أوه  ه��ج��وم  �ط���ار  يف  �مل��ا���ش��ي 
وجي�س  �لنظامية  �لقو�ت  طرد  من  خالله  ومتكنو� 
ومعرها  �حلدودية  ك�شب  بلدة  من  �لوطني  �لدفاع 
�حل����دودي م��ع ت��رك��ي��ا وم���ن ب��ل��دة �ل�����ش��م��ر� �ل��ت��ي هي 

مبثابة ممر جبلي مع منفذ على �لبحر.

 1999 نوفمر  �لثاين  ت�شرين 
�شيف  يف  �ق�����ال�����ت�����ه  ح������ني  �ىل 
تاريخ  يف  �شابقة  وه��ي   ،2008
باك�شتان �لدولة �ل�شالمية �لتي 
ح��ك��م��ه��ا ع�����ش��ك��ري��ون ع��ل��ى مدى 
يف  ��شتقاللها  منذ  ع��ق��ود  ث��الث��ة 

.1947
و�تهمت �لقا�شية ر�شميا �جلرن�ل 
فر�س  ب�شبب  باخليانة  م�شرف 
حالة �لطو�رىء وتعليق �لد�شتور 

و�قالة ق�شاة يف 2007.
ثم وقف م�شرف على �لفور ودفع 
بر�ءته و�لقى كلمة موؤثرة �مام 

�ملحكمة.
وقال م�شرف ي�شفونني باخلائن 
على  للجي�س  ق���ائ���د�  ك��ن��ت  ف��ي��م��ا 
م���دى ت�����ش��ع ���ش��ن��و�ت وخ��دم��ت يف 
45 عاما وخ�شت  �جلي�س طو�ل 

حربني. هل هذه هي �خليانة؟.
بالن�شبة  ل�شت خائنا،  �نا  و��شاف 
ينهبون  �ل���ذي���ن  ه���م  �خل���ون���ة  يل 
�لم�����������و�ل �ل����ع����ام����ة و����ش���ن���ادي���ق 

بعد الهزمية النتخابية
ا�ضتقالة رئي�س الوزراء الفرن�ضي وحكومته

•• باري�ص-اأ ف ب:

قدم رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي جان مارك �يرولت ��شتقالته �لثنني �ىل 
�لتي  �لهزمية  غد�ة  �ي�شا  و��شتقالة حكومته  فرن�شو� هولند  �لرئي�س 

مني بها �لي�شار يف �لنتخابات �لبلدية، كما �علن مكتبه يف بيان.
وقالت م�شادر متطابقة يف �لغالبية �ن وزير �لد�خلية �حلايل مانويل 
�ل��وزر�ء. و�شيو�شح  �يرولت يف من�شب رئي�س  �لذي �شيخلف  فال�س هو 
يف  �ل�شلطة  �ىل  و���ش��ول��ه  منذ  �شعبيته  ت��ر�ج��ع��ت  �ل���ذي  �ل��دول��ة  رئي�س 

�لفرن�شيني. �ىل  �شيوجهها  متلفزة  كلمة  يف  �لثنني  خياره   ،2012
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وزارة املالية وجمعية اأ�ضدقاء البيئة ت�ضاركان يف فعالية �ضاعة االأر�س
�لتي ت�شتهدف �ملحافظة على �لبيئة و�مل�شاهمة يف حتقيق 
و�لتقليل  �لطاقة  ��شتخد�م  وتر�شيد  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
��شتخد�م �لورق �ىل جانب �لعديد من �ملبادر�ت و�حلمالت 
�لتوعوية. و�شمل برنامج �لفعاليات �إطفاء جميع �لأنو�ر 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل���ارج���ي���ة وف�����ش��ل �ل��ت��ي��ار �ل��ك��ه��رب��ائ��ي عن 
ووز�رة   60 رق��م  كتابة  جانب  �إىل  �لإلكرتونية  �لأج��ه��زة 
�لثامنة و�لن�شف ف�شال  �ل�شاعة  �ملالية بال�شموع يف متام 
هام�س  على  �لفوتوغر�فية  لل�شور  معر�س  �ق��ام��ة  ع��ن 
�لثقايف  �ملركز  تكرمي  �لحتفال  نهاية  يف  ومت  �لحتفال. 
�ل�شالمي لتعاونه مع جمعية ��شدقاء �لبيئة يف فعالياتها 
�لبيئية و�مل�شاهمة يف ن�شر �لوعي �لبيئي �إىل جانب تبادل 

�لدروع �لتذكارية بني �جلمعية و�لوز�رة.

•• اأبوظبي -وام: 

�شاركت وز�رة �ملالية وجمعية ��شدقاء �لبيئة يف �لحتفال 
�حلد  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �لأر����س  �شاعة  بفعالية 
�لحتبا�س  و�لتقليل من  للطاقة  �ملفرط  �ل�شتهالك  من 
و�مل���و�رد  �لبيئة  وح��م��اي��ة  �ل�شتهالك  وتنظيم  �حل����ر�ري 
�لوز�رة  �أ���ش��و�ء مبنى  �إطفاء  خ��الل  وذل��ك من  �لطبيعية 
باأبوظبي ملدة �شاعة و�حدة من �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 

حتى �لتا�شعة و�لن�شف.
و�شهد �لفعاليات �شعادة مرمي �لأمريي وكيل وز�رة �ملالية 
علي  �ب��ر�ه��ي��م  و�ل��دك��ت��ور  �مل��ال��ي��ة  �لد�رة  ل�شئون  �مل�شاعد 
وعدد  �جلميعة  و�ع�شاء  �لبيئة  ��شدقاء  جمعية  رئي�س 

من موظفي �لوزر�ة. و�أكدت �لمريي يف ت�شريح لها على 
�هتمام وز�رة �ملالية بامل�شاركة يف هذه �لحتفالية �ل�شنوية 
�لتي جت�شد حر�شها على �مل�شاهمة يف هذ� �حلدث �لعاملي 
�لبيئة  على  باحلفاظ  �لتز�مها  ترجمة  على  وت��اأك��ي��ده��ا 
وتبني ودعم جميع  بها  تعمل  و�ن�شطة  بر�مج  من خالل 
�لعام يف  �لنفع  �لتي تنظمها جمعيات  �ملبادر�ت و�لر�مج 
�لدولة ومن �برزها جمعية ��شدقاء �لبيئة �لتي تو��شل 
جهودها بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة لن�شر 
�لوعي باهمية �لت�شدي لظاهرة �لتغري �ملناخي وتقلي�س 

�نبعاثات �لغاز�ت �لناجمة عن �لحتبا�س �حلر�ري.
هذ�  تنظيم  �إن  �بر�هيم علي حممد  �لدكتور  قال  ب��دوره 
�لحتفال ياأتي يف �إطار دور �جلمعية يف �جلهود و�ملبادر�ت 

ت�ضريعية الوطني االحتادي تنتهي من مناق�ضة مواد م�ضروع 
قانون تعديل بع�س اأحكام قانون االإجراءات املدنية 

•• دبي-وام: 
�لنعقاد  دور  �لعا�شر من  �جتماعها  �لوطني �لحت��ادي خالل  للمجل�س  و�لقانونية  �لت�شريعية  �ل�شوؤون  �نتهت جلنة 
�لعادي �لثالث للف�شل �لت�شريعي �خلام�س ع�شر �لذي عقدته �ليوم مبقر �لأمانة �لعامة للمجل�س بدبي برئا�شة �شعادة 
�أحمد علي �لزعابي رئي�س �للجنة من مناق�شة جميع مو�د م�شروع قانون �حتادي بتعديل بع�س �حكام �لقانون �لحتادي 
رقم 11 ل�شنة 1992 باإ�شد�ر قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية. و��شتكملت �للجنة خالل �لجتماع مناق�شتها مل�شروع �لقانون 
من خالل ��شتعر��س �جلدول �ملقارن وناق�شت كل من �ملادة �لثانية وحمتوياتها من �ملو�د 304 و 325 و 326 و�ملادة 
بع�س  �للجنة  و�أدخلت  و�ل�شاد�شة.  و�خلام�شة  �لر�بعة  و�مل��ادة  48 مكرر  و  42 مكرر  �مل��و�د  �لثالثة وحمتوياتها من 
مالحظاتها وبع�س �لتعديالت وبذلك تكون قد �نتهت من جميع �ملو�د على �أن ت�شتكمل مناق�شتها مل�شروع �لقانون يف 
�جتماعها �لقادم بح�شور ممثلي وز�رة �لعدل. ح�شر �لجتماع �شعادة كل من : �شلطان جمعه �ل�شام�شي مقرر �للجنة 

و�لدكتور حممد م�شلم �لعامري وم�شبح بالعجيد �لكتبي وحممد بطي �لقبي�شي �أع�شاء �للجنة.

حممد بن را�ضد وحممد بن زايد يبحثان الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطنني

خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء

حممد بن را�ضد: االإمارات �ضديقة للجميع..وال�ضالم اأ�ضا�س �ضيا�ضتنا اخلارجية
املجل�س يوافق على ان�ضمام الدولة اإىل جلنة امل�ضاعدات االإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية

م�ضاركة الدولة يف جهود التنمية واالإغاثة حول العامل هي من مالمح دبلوما�ضيتنا الدائمة

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �لتقى �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �خاه �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد 

كافة �لإمكانيات من �جل رفعة �شان دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�زدهارها 
وعزة مو�طنيها. ح�شر �للقاء �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
�لرئا�شة ومعايل حممد بن عبد�هلل  �ل��وزر�ء وزير�شوؤون  نائب رئي�س جمل�س 

�مل�شلحة يف  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�للقاء تبادل �لحاديث �لأخوية حول  باأبوظبي �م�س. وجرى خالل  �ملعمورة 
�ل�شمو  قيادة �شاحب  و�ملو�طنني يف ظل  �لوطن  تهم  �لتي  �لق�شايا  عدد من 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وتوجيهاته بت�شخري 

�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء ومعايل �لفريق م�شبح بن ر��شد �لفتان 
�ل��وزر�ء حاكم  �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  مديرمكتب �شاحب 
و�شعادة  عهد�أبوظبي  ويل  دي��و�ن  وكيل  �ملزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة  دبي 

خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�خلارجية  �لدولة  �شيا�شة  دب��ي..�أن 
و�لتنمية  �ل���������ش����الم  ع���ل���ى  ت����ق����وم 
�ل�شد�قة  خ��ي��ار�ت  على  و�لن��ف��ت��اح 
م��ع �جل��م��ي��ع. وق���ال ���ش��م��وه يف هذ� 
�لإم���ار�ت �شديقة  �إن دول��ة  �ل�شدد 
�شيا�شتنا  �أ�شا�س  للجميع..و�ل�شالم 
جهود  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �خل���ارج���ي���ة 
�لفقري  و�إع���ان���ة  �ل��دول��ي��ة  �لتنمية 
تت�شدر�ن  و�ل�����ش��ع��ي��ف  و�مل���ح���ت���اج 
 . �لإم��ار�ت��ي��ة  �لدبلوما�شية  �أج��ن��دة 
�لدولة  م�شاركة  �أن  �شموه  و�أ�شاف 
حول  و�لإغ���اث���ة  �لتنمية  ج��ه��ود  يف 
�لعامل هي من مالمح دبلوما�شيتنا 
�ل���د�ئ���م���ة �ل���ت���ي ���ش��رتث��ه��ا �أج���ي���ال 
جاء   . وتقدير  فخر  بكل  �مل�شتقبل 
ذل���ك خ���الل ت��روؤ���س ���ش��م��وه جل�شة 

�خلارجية  ب��امل�����ش��اع��د�ت  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�أف�����ش��ل �خل����ر�ت يف ه���ذ� �ملجال 
�ل����دول����ة من  ���ش��ت�����ش��ت��ف��ي��د  ف��ي��م��ا   ..
�لعاملية يف جمال  �ملمار�شات  �أف�شل 
وتتعزز  �لإمن����ائ����ي����ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
ع�شوية �لدولة يف �للجنة مكانتها 
يف �ل�شاحة �لدولية باعتبارها جهة 
�ملجل�س  و�فق  كما  رئي�شية.  مانحة 
�شعادة  تعيني  على  جل�شته  خ��الل 
وظيفة  يف  �مل��ن�����ش��وري  عبيد  ح��م��د 
مدير عام حكومة �لإمار�ت �لذكية 
تقدير�  �خل���ط���وة  ه����ذه  ..وت�����اأت�����ي 
لأه��م��ي��ة �مل�����ش��وؤول��ي��ات �مل��ل��ق��اة على 
�لذكية  �لإم��������ار�ت  ح��ك��وم��ة  ع��ات��ق 
�ل��دع��م �لالزم  وت��وؤك��د ك��ذل��ك منح 
لتحقيق �أهد�ف ومبادر�ت �حلكومة 
�ل��ذك��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �لحت����ادي 
ومب��ا ي�شهم يف �جن��از مهامها وفق 
�ملو�شوعة.  و�لأه��������د�ف  �خل���ط���ط 
�لدولية  �لت��ف��اق��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
�لنقل  �تفاقية  على  �ملجل�س  �شادق 

�م�س  عقدت  �لتي  �ل���وزر�ء  جمل�س 
يف ق�شر �لرئا�شة..بح�شور �لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة. وو�فق 
طلب  على  جل�شته  خ��الل  �ملجل�س 
�مل�شاعد�ت  للجنة  �لدولة  �ن�شمام 
�لتعاون  ملنظمة  �لتابعة  �لمنائية 
كع�شو  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �لق���ت�������ش���ادي 
م�شارك و ت�شم �للجنة �أهم �لدول 
للم�شاعد�ت  �مل��ان��ح��ة  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�ل��ع��امل م��ث��ل..�ل��ولي��ات �ملتحدة  يف 
�لأم���ريك���ي���ة و�لحت�������اد �لأوروب�������ي 
وغريها  و�ليابان  �ملتحدة  و�ململكة 
م���ن���ت���دى  �ل����ل����ج����ن����ة  وت����ع����ت����ر   ..
�خلا�شة  �مل��و����ش��ي��ع  ل��ط��رح  ع��امل��ي 
ب���ال���ت���ع���اون �لإمن������ائ������ي وحم����ارب����ة 
و�شياغة  �لنامية  �ل��دول  يف  �لفقر 
�ل�������ش���ي���ا����ش���ات و�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

�لبحري و�ملو�نئ بني دولة �لإمار�ت 
و�جلمهورية  �مل��ت��ح��دة  و�ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شعبية  �لدميقر�طية  �جلز�ئرية 
تعزيز  �إىل  �لتفاقية  تهدف  حيث 
�لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر 
و�لتجارية بني �لبلدين �ل�شقيقني 
بني  �لتعاون  ت�شهيل  على  و�لعمل 
�لبحري.  �لنقل  �لبلدين يف جمال 
�ن�شمام  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ف����ق  ك��م��ا 
قرطاجنة  ب��روت��وك��ول  �إىل  �ل��دول��ة 
و�إىل  �لأحيائية  بال�شالمة  �ملتعلق 
�لن�����ش��م��ام ل��روت��وك��ول ن��اغ��وي��ا - 
لروتوكول  �لتكميلي  ك��و�لمل��ب��ور 
�لأحيائية  ل��ل�����ش��الم��ة  ق��رط��اج��ن��ة 
�مل���ج���ل�������س على  ب���ج���ان���ب م���و�ف���ق���ة 
ناغويا  ب��روت��وك��ول  �إىل  �لن�شمام 
ب�شاأن �حل�شول على �ملو�رد �جلينية 
و�لتقا�شم �لعادل و�ملن�شف للمنافع 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ع���ن �إ���ش��ت��خ��د�م��ه��ا. ويف 
جمال �تفاقيات �لنقل �جلوي فقد 
تنظيم  �تفاقية  على  �ملجل�س  و�ف��ق 

خدمات �لنقل �جلوي بني حكومة 
جمهورية  وح����ك����وم����ات  �ل�����دول�����ة 
كو�شوفو  وج��م��ه��وري��ة  �لرج��ن��ت��ني 

و�مل�����ش��اع��دة �لإد�ري�������ة �مل��ت��ب��ادل��ة يف 
�لدولة  ب���ني  �جل��م��رك��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
هذه  �مل��ال��دي��ف..وت��اأت��ي  وجمهورية 

وجمهورية ز�مبيا وحكومة مملكة 
�مل��ج��ل�����س كذلك  ك��م��ب��ودي��ا..وو�ف��ق 
�لتعاون  �ت���ف���اق���ي���ة  ت���وق���ي���ع  ع���ل���ى 

�لتفاقيات خلدمة م�شالح �لدولة 
ك��اف��ة وت��ع��زي��ز �لتعاون  و�لأط����ر�ف 

�لدويل �مل�شرتك.

اأهم املحطات يف حياة حممد بن را�ضد ير�ضدها عمل بعنوان امل�ضرية  �ضيف بن زايد يفتتح املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر اآي�ضنار اأبوظبي 2014 اليوم

الداخلية تثقف األفني و 500 عامل بقواعد القانون

•• دبي -وام:

�أطلق �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي �م�س عمال م�شور� يرز �أهم �ملحطات 
يف حياة �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 وما ميزها من �إجناز�ت طموحة 
�شطرت بها دبي ودولة �لإم��ار�ت �أجم��اد� و�شعتها بجد�رة يف م�شاف �لدول 
�لكرى وجعلتها منوذجا للتطور و�لتنمية يف منطقتنا و�لعامل. �لعمل �لذي 
حمل عنو�ن �مل�شرية جاء على هيئة خارطة �إلكرتونية تنقل من يطالعها �إىل 
�عتماد  ب�شموه مع  �رتبطت  �لتي  �لأح��د�ث  �لتي كانت م�شرحا لأهم  �ملو�قع 
تزويده مبجموعة من  و�ل��ذي مت  �لأب��ع��اد  �ملج�شم ثالثي  تقنية �جلر�فيك 
�لتي  �لنادرة عالوة على لقطات ذ�ت �شلة بالأحد�ث  �ل�شور �لفوتوغر�فية 
�شملتها هذه �لرحلة �حلا�شدة بكل ما ت�شمنته من جناحات و�جناز�ت. وقد 
دقائق  �شبع  ح��و�يل  �إىل  م��دة عر�شه  ت�شل  �ل��ذي  �مل�شور  �لعمل  �إط���الق  مت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شمي  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  عر  �لدقيقة  ون�شف 
يوتيوب.  موقع  على  ب�شموه  �خلا�شة  و�لقناة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
حلكومة  �لإعالمي  للمكتب  �لعام  �ملدير  �ملري  غامن  منى  �شعادة  و�أو�شحت 
دبي �أن عر�س �لأحد�ث يتم وفق ت�شل�شلها �لزمني وقالت: ي�شتعر�س �لعمل 
�أهم �ملحطات و�لجناز�ت يف حياة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
�مل�شرية جولة ب�شرية ومعلوماتية تلقي �ل�شوء على  مكتوم وتقدم خارطة 
و�شمن  �شموه  ومتابعة  و�إ�شر�ف  توجيهات  بف�شل  حتققت  �لتي  �لنجاحات 
جمالت  ع��ن  عو�شا  و�لريا�شية  و�لثقافية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت  خمتلف 
�لعمل �لإن�شاين وغريها من �شاحات �لإجناز �لتي حققت فيها بالدنا متيز� 
نوعيا بف�شل روؤية م�شت�شرفة للم�شتقبل حيث روعي �ختيار �لأهم و�لأبرز 
بني  �مل�شتحقة  مكانتها  دبي  منحت  �لتي  �لنجاحات  من  طويلة  �شل�شلة  بني 
يف  و�لتنمية  للتطوير  كمنارة  موقعها  ور�شخت  تطور�  �لعامل  م��دن  �أ���ش��رع 
�ملنطقة . و�أ�شافت: تقدم �خلارطة وفق ت�شل�شل زمني ت�شاعدي �لجناز�ت 
�لتي حتققت يف �إطار روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�قت�شاد  ع�شر  دخ��ول  دب��ي  فيها  �ختارت  �لبناء  من  جديدة  ملرحلة  و�أ�ش�شت 
�ملعرفة من �أو�شع �أبو�به باإر�شاء �أ�ش�س جمموعة من �مل�شاريع �لنوعية جعلت 

دبي حمط �أنظار �لعامل كنموذج فريد للتطوير و�لتنمية يف �ملنطقة و�لعامل. 
وتتبع �خلارطة �ملنا�شب �لر�شمية �لتي تقلدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم بدء� من ت�شلمه من�شب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف 
دبي 1969 ثم من�شب وزير �لدفاع لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 1973 
ت�شلم �شاحب  �إىل  1995 و�شول  �لعهد لإم��ارة دبي  ت�شلم ولي��ة  ومن ثم 
�لإمار�ت  دول��ة  رئي�س  نائب  من�شب  وتوليه  دب��ي  يف  �حلكم  مقاليد  �ل�شمو 
ورئي�س جمل�س وزر�ئها 2006. وفيما يتعلق بال�شق �لقت�شادي و�لتنموي 
يو�شح �لعمل جمموعة من �لجناز�ت �لتي حققت دبي من خاللها نقالت 
��شرت�تيجية عميقة �لتاأثري يف م�شريتها مع �لتطوير و�لتحديث ومن �أبرز 
 1977 دب��ي  ج���د�ف  �إن�����ش��اء  1972و  ر����ش��د  ميناء  �فتتاح  �لجن����از�ت  تلك 
وت�شييد مركز دبي �لتجاري �لعاملي 1978 و�فتتاح ميناء جبل علي 1979 
 .1996 و�إطالق طري�ن �لإمار�ت 1985 وتد�شني مهرجان دبي للت�شوق 
ومن �ملحطات �ملهمة �لتي يعر�س لها �أي�شا �إطالق جائزة دبي للجودة 1994 
و جائزة دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز 1997 و�لإعالن عن تاأ�شي�س مدينة 
دبي لالإنرتنت و�فتتاح فندق برج �لعرب 1999 عالوة على �إطالق مدينة 
�إن�شاء  2001 ف�شال عن  2000 و منتدى �لإع��الم �لعربي  دبي لالإعالم 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�فتتاح مدينة 
دبي �لطبية 2002. وترز خارطة �مل�شرية كذلك �إطالق مركز دبي �ملايل 
�لعاملي 2002 و�فتتاح نخلة جمري� 2008 و مرتو دبي 2009 و�فتتاح 
�لذي   2013 �ل��ع��ام  �إىل  2010 و���ش��ول  �ل��ع��امل  �أع��ل��ى بناء يف  ب��رج خليفة 
�إعالن  ومنها:  �لأهمية  بالغة  �لجن��از�ت  فيه جمموعة من  لدبي  �جتمعت 
و�إطالق  دبي  �لإ�شالمي يف  �لقت�شاد  لتطوير قطاع  �لإ�شرت�تيجية  �خلطة 
�إب��ر�م طري�ن �لإم��ار�ت لأكر �شفقة يف تاريخ  �حلكومة �لذكية عالوة على 
�لطري�ن �ملدين. وياأتي فوز دولة �لإمار�ت با�شت�شافة �إك�شبو �لدويل 2020 
كاأهم �جناز�ت عام 2013 وبني �لأبرز يف قائمة �لنجاحات �لعاملية للدولة 
�أن ح�شمت ل�شالح دبي  �إىل  ��شتمرت ملدة عامني  عقب مناف�شة دولية قوية 
يف نوفمر من �لعام نف�شه لتكون بذلك دولة �لإمار�ت بو�بة �خلري ملنطقة 
�شا�شعة يقطنها نحو ملياري ن�شمة مبا يحمله �ملعر�س �لأكر و�لأع��رق يف 

�لعامل من فر�س تنموية غري م�شبوقة ل�شعوب �ملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار�لأمن �لوطني نائب 
�ل�شيخ �شيف بن  �لفريق �شمو  �أبوظبي يفتتح  �لتنفيذي لإمارة  رئي�س �ملجل�س 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �شباح �ليوم فعاليات 
�لذي   2014 �أبوظبي  �آي�شنار  �ملخاطر  �لوطني ودرء  �لدويل لالأمن  �ملعر�س 
�لد�خلية  وز�رة  وتنظمه  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي  مركز  يف  يقام 
�إبريل   3 حتى  وي�شتمر  �لأو�شط  �ل�شرق  للمعار�س-  ريد  �شركة  مع  بالتعاون 
�لقادم. وي�شتمل �ملعر�س يف دورته �ل�شاد�شة على �أجنحة متخ�ش�شة يف �لأمن 
�حليوية  �مل��ر�ف��ق  �أم���ن  وج��ن��اح  �ملعلومات  �أم���ن  وج��ن��اح  �ملخاطر  ودرء  �لوطني 
ومعر�شني متخ�ش�شني م�شاحبني هما معر�س مكافحة �حلر�ئق و�ل�شتجابة 
للطو�رئ �ل�شرق �لأو�شط ومعر�س �ل�شالمة و�ل�شحة �ملهنية - �ل�شرق �لأو�شط 
وذلك بح�شور وم�شاركة مئات �لعار�شني وكبار �خلر�ء �ملتخ�ش�شني يف �لأمن 
و�خلا�شة.  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  �لقطاعات  من  و�ل��ط��و�رئ  و�ل�شالمة 
وقال �للو�ء �لركن �لدكتور عبيد �لكتبي رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة لفعاليات 
معر�س وموؤمتر �آي�شنار �أبوظبي 2014 : حر�شنا على �شمولية هذه �لدورة 
من �ملعر�س بتغطية �ملجالت كافة �ملتعلقة بالأمن و�ل�شالمة و�لطو�رئ حتت 
لعر�س  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية  �ل�شركات  كبار  وم�شاركة  و�ح��دة  مظلة 

�أحدث تقنياتها ومعد�تها �ملتخ�ش�شة يف �ملجالت �لأمنية ف�شال عن نخبة من 
�أوجه  وتعميق  و�لأفكار  �خل��ر�ت  لتبادل  و�ملهتمني  و�ملخت�شني  �خل��ر�ء  �أب��رز 
و�أ�شاف  �ملنطقة.  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حتقيق  يخدم  مبا  و�لتعاون  �لتن�شيق 
�لكتبي �إن جدول فعاليات �ملعر�س و�ملنتجات �جلديدة �لتي �شيقدمها وجل�شاته 
�لتي من  �لفر�س  �لعديد من  �شتحمل  �ملزمع عقدها  �لعمل  �حلو�رية وور���س 
�شاأنها تعزيز �خلر�ت و�ل�شرت�تيجيات وتوفري فر�شة مثالية لعر�س �ملنتجات 
و�لعامليني.  �ملحليني  �مل�شرتين  �أبرز  �أمام  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  ذ�ت  و�لأعمال 
و�أو�شح �أن �لدورة �جلديدة من �ملعر�س �شت�شهد �إطالق ما يقارب 78 منتجا 
جديد� من �لآليات و�ملعد�ت �جلديدة من قبل �جلهات و�ل�شركات �لعار�شة �إىل 
جانب �لتو�شع بن�شبة 62باملائة يف م�شاحة �ملعر�س مقارنة مع دورة 2012..و 
ي�شارك يف فعاليات �ملعر�س ما يقارب 433 جهة عار�شة و15 �ألف ز�ئر من 
40 دول��ة يف  كبار خ��ر�ء و�خت�شا�شي �لأم��ن و�ل�شالمة و�ل��ط��و�رئ من نحو 
�ألف مرت مربع.   27 �إىل ما يقارب  �إجمالية ت�شل  �لعامل ويقام على م�شاحة 
جدير بالذكر �أن �ملعر�س �لدويل لالأمن �لوطني ودرء �ملخاطر �آي�شنار �أبوظبي 
2014 يعد �أحد �أبرز �ملحطات على قائمة �لفعاليات �لعاملية يف جمال �لأمن 
و�ل�شالمة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا ويوفر ل�شناع �لقر�ر من 
�أحدث مفاهيم وتكنولوجيا �لأمن وحماية �ملن�شاآت  �لقطاعني �لعام و�خلا�س 

و�ملر�فق �حليوية و�لتاأهب و�ل�شتجابة حلالت �لطو�رئ ودرء �ملخاطر.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  �شمو  ملكتب  �لعامة  �لأمانة  �لقانون يف  �ح��رت�م  ثقافة  نفذ مكتب 
�لعليا  �ملوؤ�ش�شة  يف  للعمال  تثقيفيا  برناجما  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
حمود  �مل��ق��دم  و�أو���ش��ح   .2014 للعام  �أن�شطته  �شمن  �لقت�شادية  للمناطق 
بر�مج  �أه��م  �أح��د  هو  �لعمال  تثقيف  برنامج  �مل��ك��ت��ب..�أن  مدير  نائب  �لعفاري 
�أن خ�شو�شية  �إىل  تاأ�شي�شه..م�شري�  بد�ية  منذ  �ملكتب  ينتهجها  �لتي  �لتوعية 
�لفئة �ملخاطبة تفر�س طابعا مهما لرنامج �لتوعية �ملوجهة �إليهم . و�أ�شار �إىل 
�أن ن�شبة كبرية من �لعمال ل يتكلمون لغة �أخرى غري لغتهم �ملحلية �خلا�شة 
مما ي�شكل حتديا كبري� يف تعليم هوؤلء �لعمال وتثقيفهم بحقوقهم و�إي�شاح 
قو�عد �لقانون �ملطبق عليهم ب�شكل مب�شط ي�شتطيع �أي منهم ��شتيعابها خارج 

يرفع  مبا  �جلمود  وبع�س  باخل�شو�شية  تت�شف  �لتي  �لقانونية  �للغة  ح��دود 
بقو�نني  جهلهم  تبعات  من  كبرية  بن�شبة  ويخفف  �لقانوين  وعيهم  م�شتوى 
�لعمال حر�س  برنامج توعية  �لنقيب حمد�ن �حلفيتي من�شق  و�أكد   . �لدولة 
حتى  �إيجابيا  معهم  و�لتفاعل  �لعمالة  فئة  مع  �ل��د�ئ��م  �لتو��شل  على  �ملكتب 
فاعل لحتو�ئها  ب�شكل  للتوعية  �لقانونية  �لر�شالة  يكونو� مهيئني ل�شتقبال 
على �جلانب �حلقوقي قبل �شق �للتز�مات �لقانونية بحيث ي�شتوعب �لعامل 
خرق  على  يعاقبه  �أن  قبل  حقوقه  ويكر�س  ين�شفه  عليه  �ملطبق  �لقانون  �أن 
�أحكام �لقانون. و�أ�شاف �حلفيتي �أن برنامج �لتوعية �لقانونية للعمال يتطور 
�ملوجهة  �لدر��شات  �إليها  تنتهي  �لتي  و�لنتائج  �لتو�شيات  �أح��دث  مع  ويتفاعل 
للخروج  و�لقانونية  �لجتماعية  متطلباتهم  لدر��شة  و�ملخ�ش�شة  �لفئة  لهذه 

باأف�شل �لنتائج �لتي تنعك�س عليهم وعلى �ملجتمع �لذي يعي�شون فيه . 
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بدء فعاليات املوؤمتر الدويل للتحديات الأمنية

ال�ضعفار: املوؤمتر يج�ضد روؤية وتطلعات القيادة العليا باأن تكون دولتنا من اأف�ضل دول العامل اأمنا و�ضالمة
•• اأبوظبي-وام: 

عبد  �شيف  �لفريق  �شعادة  �فتتح 
�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
�ملوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  �م�������س  ���ش��ب��اح 
�لذي  �لأمنية  للتحديات  �ل��دويل 
�ملعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ي���ق���ام 
�ل���وط���ن���ي ودرء  ل���الأم���ن  �ل������دويل 
�لذي   2014 �آي�����ش��ن��ار  �مل��خ��اط��ر 
بالتعاون  �لد�خلية  وزر�ة  تنظمه 
مع �شركة ريد للمعار�س يف نادي 

�شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
�لدكتور  م��ع��ايل  �لإف��ت��ت��اح  ح�شر 
�أن������ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر 
�ل�����دول�����ة ل����ل���������ش����وؤون �خل���ارج���ي���ة 
عبيد  �ل����دك����ت����ور  رك�����ن  و�ل�����ل�����و�ء 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ك��ت��ب��ي  �حل����ريي 
�لدويل  للمعر�س  �ملنظمة  �لعليا 
�ملخاطر  ودرء  �ل��وط��ن��ي  ل���الأم���ن 
�ملطرو�شي  ث���اين  ر�����ش���د  و�ل���ل���و�ء 
بالإنابة  �مل��دين  �ل��دف��اع  ع��ام  قائد 
����ش���امل �حلنكي  ���ش��ع��ي��د  و�ل��ع��م��ي��د 
م���دي���ر ع�����ام �مل���ال���ي���ة و�خل����دم����ات 
�مل�شاندة يف وز�رة �لد�خلية رئي�س 
�لدويل  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 
ل��ل��ت��ح��دي��ات �لأم���ن���ي���ة وع�����دد من 
كبار �مل�شوؤولني يف وز�رة �لد�خلية 
�لدبلوما�شي  �ل�����ش��ل��ك  و�أع�������ش���اء 
وكوكبة  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملعتمدين 
م���ن �خل������ر�ء و�لأك�����ادمي�����ني من 
خمتلف دول �لعامل �ملخت�شني يف 

جمال �لتحديات �لأمنية.
و�أل�����ق�����ى �ل�������ش���ع���ف���ار ك���ل���م���ة ل���دى 
ن��ق��ل خاللها  �مل����وؤمت����ر  �ف��ت��ت��اح��ه 
�ل�شيخ  ����ش���م���و  �ل���ف���ري���ق  حت����ي����ات 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
للم�شاركني  ومتنياته  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
و�لنجاح  ب��ال��ت��وف��ي��ق  �مل����وؤمت����ر  يف 
و�لأكادمييني  ب���اخل���ر�ء  ورح����ب 
قدمو�  �ل����ذي����ن  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  ل��الط��الع 
�لأمن  حتقيق  جم��ال  يف  �لعاملية 
ومو�جهة  �ل�شالمة  ثقافة  ون�شر 

�لإقليمية  �لأم���ن���ي���ة  و�ل��ق�����ش��اي��ا 
و�لعاملية �ملعا�شرة.

ويف ختام كلمته �أعرب عن �أمله باأن 
يخرج �ملوؤمتر بالنتائج و�لتو�شيات 
�ملنا�شبة �لتي تخدم �لعمل �لأمني 
و�لأهد�ف �ملرجوة منه و�أن يحقق 
�لتطلعات �لتي ن�شبو �إليها و�أ�شكر 
�لقائمني على تنظيم هذ� �ملوؤمتر 
لكم  ر�جيا  فيه  �مل�شاركني  وجميع 
�لتوفيق و�لنجاح و�أن يدمي علينا 

نعمة �لأمن و�لأمان.
�لأوىل  �ل��ع��م��ل  ج��ل�����ش��ة  وع���ق���دت 
ب��رئ��ا���ش��ة �ل���ل���ورد ج���ون ري���د وزير 
�ل�شابق  �ل����ري����ط����اين  �ل�����دول�����ة 
ورئي�س  موؤ�ش�س  �ل��دف��اع  ل�����ش��وؤون 
للدر��شات  �شاأج  �إل  �شي  يو  معهد 
�جلل�شة  خ�����الل  ومت  �لأم����ن����ي����ة. 
�أور�ق  ث����الث  وم��ن��اق�����ش��ة  ع���ر����س 
ع��م��ل ح��ي��ث ق���دم م��ع��ايل �لدكتور 
�أن��ور حممد قرقا�س ورق��ة �لعمل 
مو�شوع  ع���ل���ى  ورك�������زت  �لأوىل 
ظل  يف  �لأم�����ن�����ي�����ة  �ل����ت����ح����دي����ات 
فيها  و����ش��ار  �لإقليمية  �لتغري�ت 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل 
�مل��ت��ح��دة ك��ان��ت د�ئ��م��ا ت��ب��ح��ث عن 
�ل�����ش��ب��ل �ل��ت��ي مي��ك��ن م��ن خاللها 
�أن ت�شاعد يف �حلفاظ على �ل�شلم 
�أن  �ل��ع��امل .. م���وؤك���د�  و�لأم�����ن يف 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ل��ي��ا ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
ت��ع��ط��ي �أول����وي����ة ق�����ش��وى حلفظ 
�لتز�مها  وتدرك  �لإقليمي  �لأمن 
�لدويل  و�ملجتمع  جري�نها  جت��اه 

فيما يتعلق بال�شالم و�ل�شتقر�ر.
�لعمل  ورق���ة  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
دولة  م��ب��ادئ  على  �ل�شوء  ت�شلط 
بالأمن  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  �لإم��������ار�ت 
�إىل  ت����ه����دف  �لإق���ل���ي���م���ي و�ل����ت����ي 
�مل�شتمرة  �جل��ه��ود  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
�لتي تبذلها �لإم��ار�ت يف �حلفاظ 
على �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة وتناولت 
�لر�هنة  �لتحديات  �أي�شا  �لورقة 
لبذل  و�حلاجة  �لإقليمي  لالأمن 
وتطرق  ملو�جهتها  تعاونية  جهود 
�لقليمي  �لأم�����ن  م�����ش��ت��ق��ب��ل  �إىل 

�جلرمية و�لوقاية منها.
�إن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  وق����ال 
�ن��ع��ق��اد ه���ذ� �مل���وؤمت���ر ع��ل��ى �أر����س 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
وطموحات  ل��روؤي��ة  جت�شيد�  ياأتي 
وتطلعات �لقيادة �لعليا باأن تكون 
دولتنا من �أف�شل دول �لعامل �أمنا 
و���ش��الم��ة ك��م��ا �أن���ه ي��ع��ر ع��ن ثقة 
�ل����ذي و�شلت  ب��امل�����ش��ت��وى  �ل���ع���امل 
�إليه �لإمار�ت يف تنظيم �ملوؤمتر�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة وي���وؤك���د م���دى �حلر�س 
يف  فاعلني  ���ش��رك��اء  ن��ك��ون  �أن  على 
و�لتو��شل  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ت��ع��اون 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  م��ع 
ومكافحة  �ل���ت���ح���دي���ات  مل���و�ج���ه���ة 
�نطالقا  و�لوقاية منها  �جلرمية 
من �إمياننا باأن مو�جهة �جلرمية 
بل  بعينها  جهة  م�شوؤولية  لي�شت 
م�شوؤولية جماعية تتطلب ت�شافر 
لها  للت�شدي  و�لإمكانات  �جلهود 
بكل  منها  و�ل��وق��اي��ة  ومكافحتها 
و�ل���و����ش���ائ���ل مب����ا يحقق  �ل�����ش��ب��ل 
�لأمن و�لأمان ويعزز من م�شرية 

�ل�شتقر�ر يف �لعامل.
�لعربية  �لإم����ار�ت  �أن دول��ة  و�أك���د 
على  كبرية  جهود�  تبذل  �ملتحدة 
م�شرية  لتعزيز  ك��اف��ة  �مل�����ش��ت��وي��ات 
و�لطماأنينة  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم���ن 
للمو�طنني و�ملقيمني على �أر�شها 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  بف�شل 
ووف��ق��ا ل��روؤي��ت��ه��ا ور���ش��ال��ت��ه��ا �لتي 
تخدم �لأمن و�ل�شلم �لعاملي لي�س 
يف ربوع منطقتنا و�إمنا يف �لعامل 
�أجمع. و�أو�شح �أن ما تقدمه دولة 
�لإمار�ت �ليوم من خدمات �أمنية 
ي��ع��د من��وذج��ا ف��ري��د� ي��ح��ت��ذى به 
للتحديات  �ل��دويل  �مل��وؤمت��ر  ويعد 
�لقيادة  لهتمام  �م��ت��د�د�  �لأمنية 
�ل�����ش��رط��ي��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق �مل���زي���د من 
�خلر�ء  بني  و�لتو��شل  �لتفاعل 
باأمور �لأمن و�ل�شالمة  و�ملعنيني 
يتناول  ح���ي���ث  ودول�����ي�����ا  حم���ل���ي���ا 
�مل�����وؤمت�����ر حم�������اور وم���و����ش���وع���ات 
�لتحديات  مبو�جهة  تتعلق  هامة 

و�خلطو�ت �ل�شرورية �لتي يجب 
و�لأمن  �ل�شالم  ل�شمان  �تخادها 

يف �ملنطقة.
�لثانية  �ل��ع��م��ل  ورق�����ة  وت���ن���اول���ت 
��شرت�تيجية  "روؤى  م���و����ش���وع 
�لأمنية"  �ل���ت���ه���دي���د�ت  مل��و�ج��ه��ة 
ق��دم��ه��ا ك��ل��ود ب����الن �مل��دي��ر �لعام 
ل��ل�����ش��رط��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة ود�ن����ي����ال 
بو�شطن  ���ش��رط��ة  م��دي��ر  ل��ن�����ش��ك��ي 
بينما تناولت �لورقة �لثالثة �إد�رة 
�لأع���م���ال يف حالت  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�لأزمات قدمها رت�شارد ريد نائب 
رئي�س �ل�شليب �لأحمر بالوليات 
موهينج  وجو  �لأمريكية  �ملتحدة 
��شتمر�رية  �إد�رة  م��ع��ه��د  رئ��ي�����س 

�لأعمال يف �شنغافورة.
�لثانية  �ل��ع��م��ل  ج��ل�����ش��ة  وت����ر�أ�����س 
قائد  ك���وب���ول  فين�شينزو  �ل���ل���و�ء 
يف  �ل���درك  فيلق  �ملتنقلة  �ل��ف��رق��ة 
جمهورية �إيطاليا وتناولت حمور 
وعاملية  �إق��ل��ي��م��ي��ة  �أم��ن��ي��ة  ق�����ش��اي��ا 
��شتعر��س  خاللها  ومت  معا�شرة 
عمل  �أور�ق  ث�����الث  وم���ن���اق�������ش���ة 
تخطيط  مو�شوع  تناولت  �لأوىل 
درو�����س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أم�����ن  و�إد�رة 
بو�شطن  م��ار�ث��ون  م��ن  م�شتفادة 
قدمها �إدو�رد كونرز رئي�س معهد 
�لوليات  يف  و�ل���ق���ان���ون  �ل��ع��د�ل��ة 
و�شيندي  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
�ل�شرطة  م��ع��ه��د  م����دي����رة  ����ش���ني 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  يف  �ملجتمعية 
�لم���ريك���ي���ة وق����دم ك���ل م���ن جون 
رئ��ي�����س خ��دم��ات �حلر�ئق  دي��ه��وج 
يف ك��ن��د� وب��ي��رت و�ج���رن م��ن مركز 
لإح�شائيات  باحلا�شوب  �ملحاكاة 
�أمل��ان��ي��ا ورق����ة �لعمل  �حل���ر�ئ���ق يف 
�لثانية وتناولت مو�شوع �حلر�ئق 

�لكرى �لوقاية و�ملكافحة.
�لثالثة  �ل��ع��م��ل  ورق�����ة  وت���ن���اول���ت 
�ملركبة  �شالمة  معايري  مو�شوع 
و���ش��ل��وك �ل�����ش��ائ��ق ق��دم��ه��ا ك��ل من 
مي�شيل فان ر�تينجن �لأمني �لعام 
بلجيكا  يف  �لأوروب�������ي  ل��ل��رن��ام��ج 
وب��ري��ت��ا لجن ب��اح��ث��ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 

بحوث  �لطرق يف خمتر  �شالمة 
�لنقل يف دولة �لمار�ت.

�لثالثة  �لعمل  جل�شة  وت�شمنت 
حم������ور �إج������������ر�ء�ت �����ش���ط���ر�ري���ة 
ومعايري ��شتباقية يف �لتعامل مع 
و�حليوية  �لكيميائية  �حل����و�دث 
و�ملعايري  و�لإ���ش��ع��اع��ي��ة  و�ل��ن��ووي��ة 
�ل��وق��ائ��ي��ة �مل��ق��رتح��ة ع��ن��د حدوث 
و�لبيولوجية  �لكيماوية  �لكو�رث 
وينفليد  جوين  برئا�شة  �لنووية 
رئ���ي�������س حت���ري���ر جم���ل���ة ع�����امل �ل� 
�����م( �ل���ري���ط���ان���ي���ة و����ش���ارك  )ك�����ْقَ
وهي  �ملتحدثني  م��ن  نخبة  فيها 
تناولت  حو�رية  جل�شة  عن  عبارة 
م����و�����ش����وع����ات ت���ت���ع���ل���ق ب�����الأم�����ن 
مع  �ل��ت��ع��ام��ل  وكيفية  و�ل�����ش��الم��ة 
و�لنووية  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �ل���ك���و�رث 
و�لوقاية منها. ويف �خلتام توجه 
عام  مدير  �حلنكي  �شعيد  �لعميد 
�مل��ال��ي��ة و�خل����دم����ات �مل�����ش��ان��دة يف 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
بخال�س  ل����ل����م����وؤمت����ر  �مل���ن���ظ���م���ة 
�ملتحدثني  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 
و�مل�������ش���ارك���ني و�خل�������ر�ء ع��ل��ى ما 
مهمة  ع��م��ل  �أور�ق  م���ن  ق���دم���وه 
�أثرو� �ملوؤمتر بخر�تهم وجتاربهم 

�ملميزة يف هذ� �ملجال.
�مل��وؤمت��ر �لدويل  �ن��ع��ق��اد  �إن  وق���ال 
تتويجا  ج��اء  �لأم��ن��ي��ة  للتحديات 
جلهود م�شنية وعمل �شاق جتلى 
ب��ا���ش��ت��ق��ط��اب ن��خ��ب��ة م���ن �خل���ر�ء 
مهمة  ل��ب��ن��ة  لي�شكل  و�ل��ب��اح��ث��ني 
�ل�شرطي  �ل��ع��م��ل  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 

�مل�شاهمات  وت���ع���زي���ز  و�لأم�����ن�����ي 
�لقيادة  ح��ر���ش��ت  �ل��ت��ي  �ل��ع��دي��دة 
�ل��ع��ل��ي��ا يف دول�����ة �لإم���������ار�ت على 
عامل  �إىل  ل���ل���و����ش���ول  ت��ق��دمي��ه��ا 
جمعاء  �لب�شرية  فيه  تنعم  �آم���ن 
و�أجنا�شها  �أل��و�ن��ه��ا  �خ��ت��الف  على 
و�ل�شتقر�ر  ب���الأم���ن  و�أع���ر�ق���ه���ا 
و�ل�شكينة. و�أ�شاف �ن �ملو�شوعات 
و�لباحثون  �خلر�ء  تناولها  �لتي 
ع��ل��ى ه��ام�����س ه����ذ� �مل����وؤمت����ر على 
درج������ة ع���ال���ي���ة م����ن �لأه���م���ي���ة ما 
�لتجمع  ه�����ذ�  ف���ع���ال���ي���ات  �أغ����ن����ى 
�ل��ف��ائ��دة �ملرجوة  �ل����دويل وح��ق��ق 
�ملو�شوعات  ت��ل��ك  �أث�������ارت  ح��ي��ث 
�حليوية  �ل���ن���ق���اط  م���ن  �ل���ع���دي���د 
و�ملتابعة  �لدر��شة  ت�شتدعي  �لتي 
من �شناع �لقر�ر وعلى �مل�شتويات 
كافة �لبحثية و�ملوؤ�ش�شية و�لأمنية 
�لأمني  بالعمل  �لرت���ق���اء  ب��ه��دف 
على  �ل�شتباقية  �لقدرة  وحت�شني 
جمابهة �لتحديات و�لو�شول �إىل 

جمتمع �أمن.
�أعماله  ختام  �مل��وؤمت��ر يف  و�أو���ش��ى 
ب����اله����ت����م����ام ب���ت���ط���وي���ر و����ش���ائ���ل 
ملو�كبة  �لأم��ن��ي  �لعمل  و�أ���ش��ال��ي��ب 
�ل��ت��ح��دي��ات �لأم��ن��ي��ة وم���د ج�شور 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  �لتعاون مع 
�لبحث  ل���ت���وج���ي���ه  و�ل���ب���ح���ث���ي���ة 
�لأمن  منظومة  خل��دم��ة  �لعلمي 
��شتمر�رية  و����ش���م���ان  �ل��������دويل 
�لأع��م��ال يف ح��ال �لأزم�����ات. ودعا 
ملر�جعة  �لإع���الم���ي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا م���ن �أج����ل خلق 

�إعالم م�شوؤول ي�شهم يف �حليلولة 
و�لأ�شاليب  �خل��ر�ت  و�شول  دون 
و�مل���ع���ل���وم���ات �ل���ت���ي ت�����ش��اع��د على 

�لتطرف و�لإجر�م.
�آلية  �إي��ج��اد  �إىل  �مل��وؤمت��ر  دع��ا  كما 
�إىل  �ل��ف��ردي�����ة  �مل���ب���ادر�ت  لتحوي�ل 
من  فيه  ت�شرتك  موؤ�ش�شي  عمل 
�أجل �إيجاد �آليات جديدة للتعامل 
بيئة  خلق  وبالتايل  �لتطرف  مع 
بني  ت��ع��اون  وخلق منظومة  �آم��ن��ة 
من  �لعامل  يف  �لأمنية  �ملوؤ�ش�شات 
وتعمي��م  �خل�����ر�ت  ت���ب���ادل  �أج�����ل 
�لناجحة  �لأم���ن���ي�����������ة  �ل����ت����ج����ارب 
�ملعلومات  ت��ب��ادل  �آل��ي��ات  وحت�شني 
بني �لدول من �أجل �لو�شول �إىل 
و�إد�رة  تخطيط  �أ���ش��ال��ي��ب  �أح���دث 
�أم�ن �لفعالي�ات و�ملر�فق �جليوية. 
ت�شجيع  �أه���م���ي���ة  �مل����وؤمت����ر  و�أك������د 
�لفاعلة  �مل�شاهمة  على  �لباحثي�ن 
�ملخاطر  ودرء  �لأم�����ن  جم���ال  يف 
م��ن خ���الل خ��ل��ق ح��و�ف��ز حملي��ة 
�لأبحاث  لأف�����ش��ل  متنح  ودول��ي��������ة 

�لأمني��ة.
وطالب �ملوؤمتر يف ختام تو�شياته 
����ش��ت�����ش��اري��ة عاملي�ة  ب��اإن�����ش��اء جل��ن��ة 
تابعة للموؤمتر �لدويل للتحديات 
�لأمنية ت�شم يف ع�شويتها خر�ء 
وع�شكريي�ن  �أمنيني  وم�شوؤولني 
�شابقني وحاليني ميثلون �لعدي��د 
�ل��ع��امل مم��ن لهم خرة  م��ن دول 
�ل��ع��م��ل �لأمني  ط��وي��ل��ة يف جم���ال 
م�����ن �أج�������ل �لرت������ق������اء ب���امل���وؤمت���ر 

و�إعطائه �ل�شبغ��ة �لعاملي��ة.

موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية توا�ضل حتقيقها اأماين االأطفال املر�ضي
•• اأبوظبي-وام:

�حتفت موؤ�ش�شة حتقيق �منية بالطفلة �لإمار�تية فاطمة 
�ل�شميلي حيث نظمت لها حفال يف فندق �ل�شاطئ روتانا 
يف �أبوظبي لتحقيق �أمنيتها يف �أن تتقم�س �شخ�شية باربي 
�لدمية �ل�شهرية. وو�شط ح�شور �أ�شرة �لطفلة - 8 �شنو�ت 
- �لتي تعاين من �شرطان �لدم �للوكيميا وح�شد كبري من 
�قلتها  �أن  بعد  �لفندق  �لأطفال و�شلت فاطمة �ىل ردهة 
ح�شد  ��شتقبالها  يف  وك��ان  �ل���وردي  باللون  مل��وزي��ن  �شيارة 
من �مل�شوريني و�لإعالميني و�لطفال. و�أقامت �ملوؤ�ش�شة 

عرو�شا ترفيهيا ��شتوحيت ديكور�تها من �شخ�شية باربي 
لل�شاحر  فقر�ت  ت�شمنت  بر�يد  �ند  ليو  �شركة  ونظمتها 
و�حللويات  �ل��ه��د�ي��ا  وت��وزي��ع  منوعه  وم�شابقات  و�مل��ه��رج 
�لطفلة  و�ل��د  �ل�شميلي  علي  خالد  وق��ال  �لأط��ف��ال.  على 
فاطمة �إن �بنته حتتاج �ىل زر�عة نخاع وهي يف حاج ملحه 
وو�شعها حرج..م�شيد� ب�شرعة جتاوب ديو�ن �لفريق �أول 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وحر�شهم على �جر�ء 
�ملتحده  �ل��ولي��ات  يف  �لطفلة  لعالج  �ل��الزم��ة  �لرتتيبات 
�لم��ري��ك��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه��ا وج��ه��ت ن��ه��ى �ل�����ش��ورب��ج��ي من 

�ل�شاطئ  لفندق  و�لتقدير  �ل�شكر  �منية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
روت��ان��ا �ل��ذي��ن ت��رع��و� مب��ائ��ة �ل���ف دره���م ل��دع��م �ن�شطة 
حتقيق  موؤ�ش�شة  �أن  يذكر  �لن�شانية.  �ملوؤ�ش�شة  وفعاليات 
 230 �أمنيات و�أح��الم حو�يل  �أمنية حققت �لعام �ملا�شي 
�أر�س  من �لأطفال �ملر�شى من �ملو�طنني و�ملقيمني على 
�لدولة. ويعد فرع �ملوؤ�ش�شة يف �لإم��ار�ت - �بوظبي ودبي 
- �لذي تاأ�ش�س عام 2003 �أحد �لفروع �لر�شمية ملوؤ�ش�شة 
�ملوؤ�ش�شات �خلريية  �أبرز  �لدولية وهي من  �أمنية  حتقيق 
فرعا   48 ومتتلك  �لأطفال  رعاية  جمال  يف  تعمل  �لتي 

منت�شر� يف قار�ت �لعامل.

اللجنة الوطنية ملكافحة االإجتار بالب�ضر تنظم ور�ضة 
خا�ضة بتح�ضني وتطوير تطبيق ا�ضرتاتيجيتها 

•• اأبوظبي-وام: 

بالب�شر  �لإجت������ار  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت 
تطبيق  وتطوير  بتح�شني  �خلا�شة  �لتدريبية  �لور�شة 
��شرت�تيجية �للجنة �لوطنية ملكافحة �لإجتار بالب�شر يف 
فندق �لهوليدي �إن يف �أبوظبي وذلك يف �شوء �ملقارنات 
�لعربية  و�ل�شرت�تيجية  �لعاملية  �مل��ب��ادرة  مع  �ملعيارية 
�لتدريبية  �لور�شة  يف  �شارك   . بالب�شر  �لجت��ار  ملكافحة 
و  �خل��ارج��ي��ة  و  �لد�خلية  و�ز�ر�ت  م��ن  ك��ل  م��ن  ممثلون 
�لعدل و �لعمل و �ل�شوؤون �لجتماعية و �ل�شحة ..و�إد�رة 
�لحتادية  و�لنيابات  دب��ي  و�شرطة  و�لأج��ان��ب  �لإق��ام��ة 
�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  وموؤ�ش�شة  �إي���و�ء  وم��ر�ك��ز  و�ملحلية 
و��شار  �لإن�����ش��ان.  حلقوق  �لإم����ار�ت  وجمعية  و�لأط��ف��ال 
���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �شعيد حم��م��د �ل��غ��ف��ل��ي وك��ي��ل �ل����وز�رة 
وز�رة  يف  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد 
�لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي وع�شو ومقرر 
�للجنة �لوطنية ملكافحة �لإجتار بالب�شر �ىل �ن �للجنة 
�خلم�س  خالل  بالب�شرعملت  �لجت��ار  ملكافحة  �لوطنية 
وطنية  ��شر�تيجية  تطبيق  خ��الل  من  �ل�شابقة  �شنو�ت 
�لنظر �ىل م��امت �جن���ازه من  وق��د ح��ان �لو�ن لإع����ادة 
هذه �ل�شرت�تيجية و�لعمل على حت�شني �ل�شرت�تيجية 
�لوطنية من خالل ��شر�ك ذوي �لعالقة و�لوقوف على 
�مل�شتوى  �ىل  بال�شر�تيجية  و�لو�شول  مبادر�تهم  �ه��م 
�ملطلوب . و�أكد �لدكتور �شعيد حممد �لغفلي �أن تنظيم 
�للجنة  با�شرت�تيجية  �خلا�شة  �لتدريبية  �لور�شة  هذه 
�لت�شدي لهذه  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  يتما�شى مع توجهات 
�لظاهرة و�تخاذ جميع �خلطو�ت و�لإجر�ء�ت �لتي حتول 
حقوقه  جميع  و�شون  وكر�مته  بالإن�شان  �مل�شا�س  دون 
به  تتميز  ما  وه��ذ�  و�لقو�نني  �ل�شر�ئع  له  تكفلها  �لتي 
دولة �لإم��ار�ت وح�شلت على تقدير دويل على جهودها 
�ل��ر�ئ��دة يف ه��ذ� �مل��ج��ال. وت��ن��اول��ت ور���ش��ة �لعمل ثالثة 
�لعربية  �ل�شرت�تيجية  ح��ول  ت���دور  رئي�شية  مو��شيع 
ملكافحة �لإجتار بالب�شر و�ملبادرة �لعاملية ملكافحة �لإجتار 
ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  ��شرت�تيجية  وتطبيق  بالب�شر 
وهي  حم��اور  خم�شة  من  تتاألف  و�لتي  بالب�شر  �لإجت���ار 
وحماية  و�لعقاب  �لق�شائية  و�ملالحقة  و�ملنع  �لوقاية 
�للجنة  و��شتعر�شت  �لدويل.  �لتعاون  وتعزيز  �ل�شحايا 

يف حمور �لوقاية و�ملنع �ملبادر�ت و�لر�مج و�لتي ترتكز 
يف حت�شني �آليات منع وقوع �جلرمية من خالل حتديد 
�أ�شباب �ل�شتغالل وحت�شني �آليات �إنفاذ �لقانون و�لتعامل 
مع �مل�شكلة مع دول �مل�شدر و�لتدريب �مل�شتمر للعاملني 
يف جم��ال �إن��ف��اذ �ل��ق��ان��ون وزي����ادة �ل��وع��ي �ل��ع��ام بجر�ئم 
و�لت�شالت  �ملعلومات  ت��ب��ادل  وتعزيز  بالب�شر  �لإجت���ار 
�لبحث  خ��الل  من  �ملعرفة  وتعزيز  �ملعنية  �جلهات  بني 
و�ملعلومات  �لبيانات  وجمع  و�لأمن���اط  �لجت��اه��ات  ع��ن 
�لدولية.  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  على  و�ل��وق��وف  وحتليلها 
�لتي  بر�جمها  �لق�شائية  �ملالحقة  حم��ور  يف  وتناولت 
تتعلق بتعزيز �آليات �لك�شف عن جر�ئم �لإجتار بالب�شر 
ورفع قدر�ت �لعاملني يف هذ� �ملجال وزيادة �لتو��شل بني 
و�إن�شاء  �ملعرفة  تبادل  لتعزيز  �لدولة  �ملعنية يف  �جلهات 
وتنمية  بالب�شر  �لإجت���ار  لق�شايا  م��وح��د  جنائي  ن��ظ��ام 
و�أم���ا يف جمال  �ملتاجرين  ب��ل��د�ن  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وتطوير 
�لعقاب فاأكدت على تر�شيخ �ملنظومة �لت�شريعية وترقية 
وحت�شني �لقو�نني �ملحلية و�ملحاكمة �ل�شريعة و�لعادلة 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ق��وق �ل�����ش��ح��اي��ا. ويف حم���ور حماية 
�للجنة بر�جمها و�لتي تقوم على  ��شتعر�شت  �ل�شحايا 
تخ�شي�س �ملو�رد و�لكو�در �ملوؤهله لدعم وتاأمني �حلماية 
و�لعناية  و�مل���اأوى  �لإغ��اث��ة  تقدمي  خ��الل  من  لل�شحايا 
و�إعادة  �لقانوين  بالو�شع  و�لتعريف  و�لنف�شية  �لطبية 
و�إع����ادة �لدمج  �ملهني و�ل��ت��وظ��ي��ف  �ل��ت��اأه��ي��ل و�ل��ت��دري��ب 
لبلد�نهم  �إع��ادت��ه��م  �أو  لهم  �لإق��ام��ة  ترتيب  طريق  ع��ن 
�لعاملني  وت��دري��ب  �ل�شحايا  دع���م  ���ش��ن��دوق  وت��اأ���ش��ي�����س 
و�إ�شر�ك  لل�شحايا  و�ل��دع��م  �لغ��اث��ه  ت��ق��دمي  جم��ال  يف 
�ملدين  �ملجتمع  وم��وؤ���ش�����ش��ات  �حلكومية  غ��ري  �ملنظمات 
و�ملعلومات  �لبيانات  وحتليل  وجمع  �خلا�س  و�لقطاع 
ويف  �مل��م��ار���ش��ات.  �أف�شل  على  و�ل��وق��وف  �ملعرفة  لتعزيز 
�أكدت بر�مج �للجنة على  جمال تعزيز �لتعاون �لدويل 
�أهمية �لتو��شل �لفعال بني �لدول و�ملنظمات �لإقليمية 
�لدولة  �لت�شويق و�لرتويج جلهود  و�لدولية من خالل 
وتوقيع  �لدولية  و�ل�شتبيانات  �لتقارير  مع  و�لتعامل 
�ملعلومات  تبادل  وت�شجيع  وتفعيلها  �لتفاهم  م��ذك��ر�ت 
بني �جلهات �ملعنية و�ل�شعي و�لتن�شيق لتنفيذ �للتز�مات 
�لدولية و�ل�شتعانه باخلر�ء �لدوليني لتدريب �لكو�در 

�لوطنية.

اأدنوك ت�ضارك يف اأعمال املعر�س الدويل لالأمن ودرء املخاطر اآي�ضنار
•• اأبوظبي-وام:

�ملعر�س  �أع��م��ال  يف  �أدن���وك  ت�شارك 
�ملخاطر  ودرء  ل���الأم���ن  �ل������دويل 
�آي�شنار �لذي تنظمه وز�رة �لد�خلية 
بالتعاون مع �شركة ريد للمعار�س 

وينطلق باأبوظبي �ليوم.

�لأزم���ات  �إد�رة  ف��ري��ق  وي�شتعر�س 
�دنوك  �شركة  ��شتعد�د�ت  ب��ادن��وك 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزم��ات و�حدث 
�لتقنيات �لتي ت�شتخدمها �ل�شركة 
و�ل�شتجابة  و�حل��م��اي��ة  للك�شف 
و�لكو�رث  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  للطو�رئ 
�لطبيعية �أو تلك �لتي يت�شبب بها 

�دن����وك جت�شيد�  م�����ش��ارك��ة  وت���اأت���ي 
ملو�كبة  �لر�مية  لال�شرت�تيجيتها 
�لعاملية  �لأم���ن���ي���ة  �مل��ع��اي��ري  �أع���ل���ى 
و�لط�����الع ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى �أح���دث 
�ملفاهيم و�لتكنولوجيا �ملتخ�ش�شة 
وحماية  �لأم����ن����ي����ة  �مل�����ج�����الت  يف 

�ملن�شاآت و�ملر�فق �حليوية.

�أهمية  �دن��وك  �لإن�شان حيث تويل 
يف  ط���ارئ  �أي  م��ع  للتعامل  ك��ب��رية 
ولدى  لديها  �لعمل  مو�قع  جميع 
عر  �لتابعة  �ل�����ش��رك��ات  جمموعة 
و�ل�شرت�تيجيات  �لر�مج  تطوير 
قد  �أزم���ات  �أي���ة  ملعاجلة  با�شتمر�ر 
حتدث عر فريق معاجلة �لأزمات 
و�لذي يتوىل �ي�شا و�شع �خلطط 
و�ل�شرت�تيجيات �لالزمة للتعامل 

مع حالت �لطو�رئ.
وت�شعى �دنوك من خالل م�شاركتها 
معر�س  يف  �مل���ق���ب���ل���ة  �ل���������دورة  يف 
�لتعريف  �إىل  �آي�����ش��ن��ار  وم���وؤمت���ر 
�إد�رة  فريق  و��شرت�تيجية  مبهمة 
�لأزمات و�ملتمثلة يف �شمان حماية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ى  وم��ن�����ش��اآت  �ل��ب��ي��ئ��ة 
و�مل��و�رد يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل����ت����ح����دة ع�����ر ت����ق����دمي خ���دم���ات 
جلميع  و�شريعة  فعالة  ��شتجابة 
ح���الت �ل���ط���و�رئ و�لأزم�����ات �لتي 
حتدث يف كل نطاق عمليات �أدنوك 
وجمموعة �شركاتها. كما �شتعر�س 
�دن�����وك م���ن خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�لتي  �لتجهيز�ت و�ملعد�ت  �ملعر�س 
لال�شتجابة  �دن����وك  ت�شتخدمها 
�لبنى  ومن�شاآت  �ل��ط��و�رئ  حل��الت 
�لتحتية �ملتكاملة �ملتوفرة لتقدمي 
�ل���دع���م جل��م��ي��ع ����ش���رك���ات �دن����وك 
و�لمكانيات  و�مل���ع���د�ت  و�لل���ي���ات 
و�ملتمثلة  �مل�����و�ق�����ع  يف  �مل����ت����وف����رة 
يف �ل���ق���وى �ل��ب�����ش��ري��ة و�مل����درب����ة و 
�آلية  �إىل  �إ�شافة  �ملنا�شبة  �مل��ع��د�ت 
فيما  �مل�شاعدة  لتقدمي  م�شرتكة 
و�شيعر�س  �ملجموعة.  �شركات  بني 
فريق �ل�شتجابة حلالت �لطو�ري 
�كت�شبها  �ل��ت��ي  �خل����ر�ت  ب���ادن���وك 
وبع�س �لعمليات �لتي �شارك فيها 
يف تقدمي �مل�شاعدة و�لدعم يف عدد 
�لطو�رئ  وح�����الت  �لأزم�������ات  م���ن 
�لنفط  ق����ط����اع  يف  ح����دث����ت  �ل����ت����ي 
و�لتعريف  وخارجها  �لدولة  د�خل 
ب�شورة  و�ملتدربة  �ملوؤهلة  بالكو�در 
ج��ي��دة و�مل����و�رد و�مل��ع��د�ت �حلديثة 

�ملتوفرة للفريق. 

�جلمعية  �جتماع  حل�شور  يدعوكم  �أن  )�ل�شركة(  )����س.م.خ(  كابيتال  �مل��ال  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ي�شر 
�لعمومية �لعادية لل�شركة �لذي �شوف ينعقد يف متام �ل�شاعة  �حلادية ع�شرة �شباحا من يوم  �لأربعاء 
�ملو�فق 23  من �شهر �إبريل لعام 2014 م وذلك يف قاعة �لريا ، فندق �جلر�ند ميلينيوم ، �لر�شاء جنوب 

- تيكوم يف دبي ملناق�شة �ملو��شيع �لتالية :
�شماع تقرير جمل�س �لد�رة عن ن�شاط �ل�شركة ونتائج �أعمالها ومركزها �ملايل لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 

2013/12/31 و�مل�شادقة عليه.
يف  �ملنتهية  �ملالية  لل�شنة  �مل��ايل  ومركزها  �ل�شركة  �أعمال  نتائج  عن  �حل�شابات  مر�جعي  تقرير  �شماع 

2013/12/31 و�مل�شادقة عليه.
مناق�شة ميز�نية �ل�شركة وح�شاب �لأرباح و�خل�شائر عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2013/12/31 و�مل�شادقة 

عليها.
�إبر�ء ذمة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2013/12/31.

�إبر�ء ذمة مر�جعي �حل�شابات من �مل�شوؤولية عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2013/12/31.
تعيني مر�جعي �حل�شابات لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2014/12/31 وحتديد �أتعابهم.

مو��شيع �أخرى.
ويف حال عدم �كتمال �لن�شاب، �شيكون �لإجتماع �لثاين يوم �خلمي�س �ملو�فق 24 �إبريل 2014  يف نف�س 

�ملكان و�لزمان ويكون �لجتماع �شحيحا مبن يح�شره.
للح�شور  كوكيل  �شخ�س  �أي  تعيني  م�شاهم  �أي  باإمكان  ف��اإن  لل�شركة  �لأ�شا�شي  �لنظام  م��و�د  وح�شب 
و�لت�شويت نيابة عنه ب�شرط �أل يكون ع�شو�ً من �أع�شاء جمل�س �لإد�رة و�أل يكون �لوكيل ب�شفته تلك 
�إنعقاد  وقت  قبل  �لكر�م �حل�شور  �مل�شاهمني  ونرجو� من  �ل�شركة.  ر�أ�شمال  5% من  ممثاًل لأكر من 

�لإجتماع بن�شف �شاعة على �لأقل.
و�إذ� كان لدى ح�شر�تكم �أي �إ�شتف�شار�ت فريجى �لإت�شال على هاتف رقم 1111 360 )971( +   �أو على 

فاك�س رقم 1122 360 )971( +  
وتف�شلو� بقبول فائق �لتقدير و�لحرت�م،،،

جمل�س اإدارة �سركة املال كابيتال  �س.م.خ..   

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
مل�ساهمي �سركة املال كابيتال �س.م.خ.
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ثقافة بال حدود يختتم دورة تدريبية حول اخلريطة الذهنية مب�ضاركة 60 موظفًا حكوميًا
�شرحاً موجز�ً للخر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية �ملتاحة من خالل بر�مج 
�لتعديل  عند  �ل�شتخد�م  يف  �أ�شهل  تعتر  و�ل��ت��ي  �ملختلفة،  �حلا�شوب 
و�لإ�شافة، وت�شمح بن�شخها وطباعتها وتبادلها مع �لآخرين ب�شكل �شهل 

و�شريع. 
بهدف  �إىل جمموعات  �مل�شاركني  تق�شيم  �لتدريبية مت  �لور�شة  وخالل 
�ل��ت��ع��ّرف على م��ه��ار�ت ر���ش��م �خل��ري��ط��ة �ل��ذه��ن��ي��ة، وت��ب��ادل �لأف��ك��ار مع 
نظر�ئهم يف هذ� �ملجال، وحماولة جتاوز �لعو�ئق �لتي جتعل �خلريطة 
وعدم  تد�خلها،  �أو  �ملعلومات  و�شوح  عدم  و�أهمها  فعالة،  غري  �لذهنية 
�مل�شاحة  �لكتابة، وعدم ترتيب �ملعلومات، وعدم تو�زن  �أو  و�شوح �خلط 
�أو  �لن�شو�س  تت�شمنها  قد  �لتي  �لأل���و�ن  توزيع  و�شوء  �لعنا�شر،  بني 

�ل�شور. 

وربط  لتدوين  ناجح  �أ�شلوب  �أنها  معتر�ً  �لذهنية  �خلريطة  تعريف 
�شكل  على  و�لر�شوم  �لكلمات  بو��شطة  و�مل�شموعة  �مل��ق��روءة  �ملعلومات 
يف  كاملة  حما�شرة  �أو  �أو  كتاب  �خت�شار  خاللها  من  وميكن  خريطة، 
عديدة،  ��شتخد�مات  �لذهنية  للخريطة  �أن  �إىل  م�شري�ً  و�ح��دة،  ورق��ة 
�ملالحظات،  وكتابة  و�لتدوين  �لذهني،  و�لع�شف  �لتلخي�س،  بينها  من 

وحت�شني �لذ�كرة، وكتابة �ملقالت و�لبحوث، وحتليل �لحتمالت.
��شتخد�م  على  تعتمد  باتت  �لعاملية  �ل�شركات  ك��ري��ات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لإب���د�ع  على  موظفيها  مل�شاعدة  �ل��ع��م��ل،  بيئة  يف  �لذهنية  �خل��ري��ط��ة 
وبي  دي��زين،  وو�ل��ت  مايكرو�شوفت،  �ل�شركات  ه��ذه  بني  وم��ن  و�لتميز، 
�أن  بي �لريطانية للنفط، و�آي بي �أم، وبنك �إت�س �إ�س بي �شي، م�شيفاً 
مع  �لتعامل  يف  �أ�شا�شية  مبادىء  �أربعة  على  تعتمد  �لذهنية  �خلريطة 

طاقة  و��شتخد�م  و�لرتتيب،  و�لكلمة،  �ل�شورة،  هي:  و�لأفكار  �لكلمات 
�لعقل بالكامل، وميكن من خاللها �لإنطالق يف ر�شم هذه �خلريطة، 
و�ل�شتفادة منها عند �لتفكري بحل م�شكلة ما، �أو تنظيم رحلة �أو حفلة 
يف  �لذ�كرة  لتقوية  حتى  �أو  حما�شرة  تلخي�س  �أو  جماعية،  منا�شبة  �أو 

حفظ �لدرو�س و�لكتب و�لعلوم. 
وق���دم �مل��ح��ا���ش��ر من���اذج م��ن ط���رق �لخ���ت���ز�ل �ل��ك��ت��اب��ي �لأك����ر �شهولة 
ب�شكل  ي�شتيجب  �لعقل  لأن  نظر�ً  �لرموز  على  تعتمد  و�لتي  و�نت�شار�ً، 
�إىل  وتقود  و�لرتكيز،  و�ل�����ش��وؤ�ل  �لف�شول  من  تزيد  لأنها  لها،  �أف�شل 
�شرعة �لتف�شري و�لفهم. كما قام بتعريف �مل�شاركني على مهار�ت تدوين 
و�حدة،  �شاعة  يف  كامل  كتاب  ق��ر�ءة  وكيفية  �شريع،  ب�شكل  �ملالحظات 
�أو رمزياً. وقدم  وطرق �لتخّل�س من �لكلمات �ملكررة و�ملفهومة �شمنياً 

•• ال�سارقة-الفجر:

�ختتم م�شروع ثقافة بال حدود يوم �أم�س )�لثنني( �لدورة �لتدريبية 
 ، �لذهنية  وتناولت مو�شوع �خلريطة  يومني،  م��د�ر  �لتي نظمها على 
مب�شاركة �أكر من 60 موظفاً من خمتلف �لدو�ئر �حلكومية يف �إمارة 
ت�شاعدهم  جديدة  طرق  على  �مل�شاركني  تعريف  �إىل  وهدفت  �ل�شارقة، 

على ترتيب �لأفكار ورفع كفاءة �لتعّلم و�ل�شتيعاب.
�لدكتور  �ل�شارقة،  �أقيمت يف غرفة جت��ارة و�شناعة  �لتي  �ل��دورة  وق��دم 
و�لتنمية  �لإد�رة  �ملعروف يف  �لكويتي  و�مل��درب  يو�شف �خل�شر، �خلبري 
و�لت�شويرية  �ل�شريعة  �ل��ق��ر�ءة  دور�ت  ت��ق��دمي  رو�د  و�أح���د  �لب�شرية، 
بد�يتها  يف  ��شتعر�س  و�ل���ذي  �ل���ذ�ك���رة،  وت��ق��وي��ة  �لذهنية  و�خل��ري��ط��ة 

بتوجيهات في�سل بن �سقر القا�سمي

جائزة راأ�س اخليمة لالإبداع والتميز التعليمي تطلق حملة الثقافة واالإبداع 2014

انطلقت حتت �سعار �سكرا خليفة 

فعاليات ملتقى الرثيا لنادي تراث االمارات ، ن�ضاطات تراثية وريا�ضية وح�ضور للهوية الوطنية

الت�ضجيل لربنامج منحة �ضم�ضة بنت حممد اآل نهيان متطوعات جامعة زايد يعززن القدرات املهارية للطالبات ال�ضوريات يف املخيم االإماراتي االأردين
للرتبية املبكرة يبداأ اأول مايو

ب��ت��وج��ي��ه��ات �ل�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل بن 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر 
�مناء جائزة ر�أ�س �خليمة لالإبد�ع 
و�لتميز �لتعليمي �طلقت �لأمانة 
ل��ل��ج��ائ��زة ح��م��ل��ة ثقافة  �ل��ع��ام��ة 
تت�شمن  و�ل��ت��ي   2014 �لب���د�ع 
�قامة �لن�شخة �لثالة من معر�س 
يف   2014 �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�������ش���اري���ع 
وتنظيم  �مل���ق���ب���ل  م����اي����و  م���ط���ل���ع 
م�شابقة  م��ن  �خلام�شة  �لن�شخة 
يف  هو�يتي2014«  »ق����ر�ءت����ي 

�بريل �ملقبل. 
ج������اء ذل������ك يف ت�������ش���ري���ح �ل���ي���وم 
�بر�هيم  حممد  �لدكتور  ل�شعادة 
�ملن�شور �أمني عام �جلائزة خالل 
م�شابقة  حتكيم  جلنة  �عتمادها 
طرحتها  �لتي  هو�يتي«  »قر�ءتي 
�لرتبوي  �مل���ي���د�ن  ع��ل��ى  �جل���ائ���زة 
�لثاين  �ل��در����ش��ي  �لف�شل  ب��د�ي��ة 

�شمن مبادر�ت �جلائزة .
و��شاد بتوجيهات ومتابعة و�هتمام 
�ل�شيخ في�شل بن �شقر �لقا�شمي 
ملجل�س  �لخ������ريه  ل��ق��ائ��ه  خ����الل 
�لم�����ن�����اء ودع����م����ه �ل����الحم����دود 
ل��ل��ج��ائ��زة وح��ر���ش��ه �ل��ك��ب��ري على 
تفعيل مبادر�ت �جلائزة ت�شجيعا 

رع������اي������ة �ل����ط����ل����ب����ة �مل���ت���ف���وق���ني 
ل�شمان  و�مل��ب��دع��ني  و�مل��ت��م��ي��زي��ن 
�����ش���ت���ث���م���ار �أف���������ش����ل ل���ل���ك���ف���اء�ت 
�ملو�طنة و حتفيز وتنمية �لطلبة 
و�لأ���ش��ات��ذة و�خل��رج��ني م��ن �جل 
يف  و�جل��ودة  �لتميز  قيمة  تعميق 
�لتطوير  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �ل��ع��م��ل. 
�لب�شرية  ل����ل����م����و�رد  �ل����ن����وع����ي 
�لتنمية  م��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ل��ب��ي  مب����ا 
�جلائزة  تهدف  كما   ، �مل�شتد�مة 
�ىل ت�شجيع �ملتفوقني و�ملتميزين 
و�ملبدعني من �لطلبة و�لأ�شاتذة 
و�خلريجني و�ىل حتقيق �شر�كة 
�جلائزة  ب���ني  وف��اع��ل��ة  ح��ق��ي��ق��ي��ة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
و�لبد�ع  �لثقافة  حملة  �ن  وق��ال 
م�����ه�����ار�ت  ت���ن���م���ي���ة  �ىل  ت�����ه�����دف 
�لعلمي.  و�ل���ش��ت��ق�����ش��اء  �ل��ب��ح��ث 
و�لتعلم  �ملعنى  ذو  �لتعلم  وتعزيز 
دور  وت���ف���ع���ي���ل  ب���ال����ش���ت���ك�������ش���اف 
كجهات  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
تهدف  ك���م���ا  ل������الإب������د�ع.  ر�ع����ي����ة 
�حلملة �ىل �إعد�د �لطلبة كعلماء 
على  �لطلبة  و�مل�شاعدة  وباحثني 
هادفة.  تطبيقية  م�شاريع  تنفيذ 
�مل���ن���اف�������ش���ة يف جم���ال  وحت���ق���ي���ق 

و�لطالبات  �ل���ط���ال���ب���ة  لب����ن����اءه 
وحتقيقا لهد�ف �جلائزة .

�خليمة  ر�������س  ج���ائ���زة  �ن  و�ك�����د 
لالبد�ع و�لتميز موؤ�ش�شة حكومية 
غ���ري رب��ح��ي��ة ت��ع��ن��ى ب��ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
�إم�����ارة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة وذل����ك من 
خالل رعاية �ملبدعني و�ملتميزين 
م�������ن �ل����ط����ل����ب����ة و�خل�����ري�����ج�����ني 
و�لتعليمية  �لإد�ري�����ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�إ�شهامات  لها  �لتي  و�ل�شخ�شيات 
يف �حلقل �لرتبوي �شعياً لتحقيق 

منو متو�زن بني �ملو�رد .
و�����ش���اف: �ن روؤي����ة �جل��ائ��زة هي 
حت���ف���ي���ز ل���ل���م���ت���م���ي���زي���ن، رع���اي���ة 
جمتمعية  ن��ت��اج��ات  ل��ل��م��ب��دع��ني، 
و�ع�������دة ور�����ش����ال����ة �جل�����ائ�����زة هي 
ت�شجيع  �إىل  خاللها  من  �ل�شعي 
وحتفيزهم  و�ملبدعني  �ملتفوقني 
قيمة  تعميق  �أجل  من  وتنميتهم 
ورفع  �لعمل  يف  و�جل���ودة  �لتميز 
�ل��ع��ام��ل��ة لتحقيق  �ل��ق��وى  ك��ف��اءة 
�أهد�ف �ملجتمع، وذلك من خالل 
ب��ني �جلائزة  �ل��ف��اع��ل��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 

و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية.
ت���ه���دف �ىل  �جل����ائ����زة  �ن  و�ك������د 

م�شاعدة  ب����دون  و  �ل��ط��ال��ب  م���ن 
من �أحد. على �ن يختار �لطالب 
باللغة  ���ش��ي��ق��ر�أه  �ل�����ذي  �ل��ك��ت��اب 
ر�شمية  ر�شالة  تر�شل  و  �لعربية 
�لطالب و��شم  با�شم  �ملدر�شة  من 
من  �عتماده  ليتم  �ملختار  �لكتاب 
�إد�رة �جلائزة. وتر�شل ن�شخة من 
بحيث  �جلائزة  �إد�رة  �إىل  �لكتاب 
بالكتاب  �لتالية  �ل�شروط  تتوفر 
�ل��ك��ت��اب ذو طبعة  ي��ك��ون  �أن  وه��ي 
ف����وق.و�ن  2008 و م��ا  ج��دي��دة 
يحتوي على جمال يهم �لطالب 
�لإبد�ع  على  يحث  ج��ان��ب  فيه  و 
ت�شتبعد  و  �لقيادة  و  �لتطوير  و 
ق�شرية  �ل����رو�ي����ات  و  �ل��ق�����ش�����س 
يقل  ل  ط����وي����ل����ة.و�ن  �أم  ك���ان���ت 
 250 عن  �لكتاب  �شفحات  ع��دد 
�شفحة و ذلك حتى تت�شح معامل 
�ل��ك��ت��اب و حم�����اوره و �أه���د�ف���ه و 
ميكن  علمية  م��ادة  هناك  لتكون 
�ن  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا.  �مل��ت��ق��دم  مناق�شة 
�لرت�شيح  طلبات  ����ش��ت��الم  �شيتم 
ب��ع��د ن��ه��اي��ة �إج������ازة ن�����ش��ف �لعام 
�ل��در����ش��ي ب��اأ���ش��ب��وع��ني.و�ن يذكر 
�لرت�شيح  ورق�������ة  يف  �ل����ط����ال����ب 
هذ�  يختار  جعلته  �لتي  �لأ�شباب 

�لبتكار�ت �لعلمية .
�جلائزة  �إد�رة  ك��ان��ت   : و�����ش���اف 
�عتمدت هذه �مل�شابقة يف �لدور�ت 
�ل�������ش���اب���ق���ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع �ل����ع����اد�ت 
�لتعليمية �حلميدة كالقر�ءة بني 
طالب وطالبات �ملد�ر�س وتاأكيد� 
ع���ل���ى ������ش����ت����م����ر�ري����ة �لرت�����ب�����اط 
�ُشكلت  ،وق���د  �ل���رتب���وي  ب��امل��ي��د�ن 
قر�ءتي  م�شابقة  لتحكيم  جلنة 
هو�يتي بالتعاون مع منطقة ر�أ�س 
�شمت  و�لتي  �لتعليمية  �خليمة 
�لعربية  �للغة  عدد� من موجهي 
حتكيم  ن���ت���ائ���ج  ت���ع���ل���ن  �ن  ع���ل���ى 
 . �حل��ايل  �ل�شهر  خ��الل  �مل�شابقة 
�بر�هيم  حممد  �لدكتور  م�شري� 
�مل��ن�����ش��ور �أم�����ني ع����ام �جل����ائ����زة : 
للم�شابقة  �مل�شتهدفة  �ل��ف��ئ��ة  �ن 
ه���ي ك���ل ط��ال��ب م���و�ط���ن يدر�س 
يف �إح�����دى م���د�ر����س �إم�����ارة ر�أ����س 
�خليمة حكومية كانت �أم خا�شة. 
ويحق لكل طالب مو�طن يدر�س 
يف �إح�����دى م���د�ر����س �إم�����ارة ر�أ����س 
�أم خا�شة  كانت  �خليمة حكومية 
�لثانية  �حل��ل��ق��ة  ط����الب  ���ش��م��ن 
�ل�شرت�ك  �ل��ث��ان��وي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أو 
�ل�شتمارة  تعباأ  بحيث  باجلائزة 

•• ابوظبي-الفجر:

�إنطلقت  خليفة  كلنا  �شعار  حت��ت 
جزيرة  يف  �لأول  �أم�������س  ���ش��ب��اح 
�لريا  ملتقى  فعاليات  �ل�شمالية 
�ل�شنوي �ل�شبابي ، و�لتي تنظمها 
ت����ر�ث  ب����ن����ادي  �لأن�������ش���ط���ة  �إد�رة 
�إبريل  �لعا�شر من  �لم��ار�ت حتى 
�جلاري بتوجيهات ورعاية كرمية 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  من 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  �آل 
تر�ث  ن��ادي  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�إفتتاح  ح��ف��ل  ح�����ش��ر   ، �لم������ار�ت 
مدير  �ملناعي  علي  �شعيد  �مللتقى 
�إبر�هيم  و�أحمد   ، �لأن�شطة  �إد�رة 
�ل�شمحة  م��رك��ز  م��دي��ر  �حل��م��ادي 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي وع����دد ك��ب��ري من 

�ملجتمع  �ملرتبطة بحياة  �لبحرية 
�لبحري . 

�لأول  �ل���ي���وم  ب���رن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
برية  رح��ل��ة  تنظيم   ، �مللتقى  م��ن 
يعرف  م����ا  حت����ت   ، �جل�����زي�����رة  يف 
�أتيحت  حيث   ، �لك�شتات  ب�  حمليا 
للم�شاركني فر�شة ممار�شة �حلياة 
 ، �ل�شعر  لبيت  ن�شب  م��ن  �ل��ري��ة 
 ، �ل�����ش��ح��ر�وي  طعامهم  وجتهيز 
هذه  على  تعويدهم  منطلق  م��ن 
�ملدينة،  رفاهية  بعيد� عن  �حلياة 
�جلديد  �ل��رن��ام��ج  ه��ذ�  وي�شتمر 

يوميا حتى نهاية �حلدث . 
�لأن�شطة  �إد�رة  م��دي��ر  و�أو�����ش����ح 
�شعيد علي �ملناعي �أن برنامج دورة 
بني  �مللتقى يجمع  �لعام من  ه��ذ� 
، لق�شاء  و�ملتعة  و�ملعرفة  �ل��رت�ث 

�أولياء �أمور �لطلبة �مل�شاركني. 
�مللتقى  من  �لأول  �ليوم  و�أ�شتهل 
�ل�شمحة  مركز  لطلبة  �ملخ�ش�س 
، مب�����ش��ارك��ة م���ا ي��زي��د ع���ن 100 
ط���ال���ب م����ن خم��ت��ل��ف �لأع�����م�����ار ، 
ملختلف  �مل�شاركني  مم��ار���ش��ة  على 
ري����ا�����ش����ات �مل����ي����ادي����ن �ل���رت�ث���ي���ة 
و�شباحة  وه���ج���ن  ف��رو���ش��ي��ة  م���ن 
 ، رملي  و�شر�ع   ، تقليدية  ورماية 
�لبحرية  �لن�شاطات  م��ن  وجملة 
كما   ، �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة  و�ل���ري���ا����ش���ات 
بحرية  رح���ل���ة  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ن��ظ��م��ت 
�لرت�ثية  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  م����ن  ع���ل���ى 
ور�فقهم خاللها عدد من نو�خذة 
مبا  تعريفهم  ج��رى  حيث  �لبحر 
 ، �ل�شمالية  جزيرة  مياه  حتتويه 
، و�ملهن  �لتقليدية  �ل�شيد  وطرق 

�لبحري  �لن�شاط  وبخا�شة  درجة 
�أن �لأي��ام �ملقبلة �شت�شهد  ، موؤكد� 
و�ملناف�شات  �لبطولت  من  �ملزيد 

�لريا�شية و�لرت�ثية . 
�أك����د �لطالب  ث��ان��ي��ة  ن��اح��ي��ة  م���ن 
عاما   13 – بطي  �شلطان  ز�ي���د 
بريا�شة  للم�شاركة  �شعادته  - عن 
�لفرو�شية و�لتدرب على قو�عدها 
�لطالب  و�ع���رب   ، وعمليا  نظريا 
�ملن�شوري  �هلل  ج��ار  خمي�س  خالد 
– 12 عاما – عن تقديره لتنوع 
�لرماية  دورة  وبخا�شة  �ل��ر�م��ج 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل���ت���ي ي�������ش���ارك ب��ه��ا ، 
�لت�شويب  دق��ة  تعلم  �أن��ه  و�أو���ش��ح 
�ل�شمالية  ج���زي���رة  �أج�����و�ء  و�أن   ،
م���ث���ال���ي���ة ح���ي���ث ت����ت����و�ف����ر ل����ه كل 
ممكنات تعلم �لريا�شات �لرت�ثية 

م�شري�  مثالية،  مدر�شية  عطلة 
�أن �لرنامج يت�شمن �لعديد من 
و�لرحالت  �لرتفيهية  �ل��ف��ق��ر�ت 
وبخا�س   ، �لريا�شية  و�لن�شاطات 
ريا�شة �ل�شباحة يف �مل�شبح �لأوملبي 
�أن م�شاركة  ، م��وؤك��د�  يف �جل��زي��رة 
�لرنامج  يف  �لطلبة  �أم��ور  �أولياء 
ي��وؤك��د ع��ل��ى �أو�����ش���ر �ل��ع��الق��ة بني 
�أن  كما   ، �ملحلي  و�ملجتمع  �لنادي 
وثر�ءه  بتنوعه  �لرنامج  جممل 
�لهوية  مفهوم  تعزيز  �إىل  يرمي 

�لوطنية لدى �مل�شاركني . 
م����ن ج���ان���ب���ه ع����ر م����دي����ر مركز 
�إبر�هيم �حلمادي  �ل�شمحة �أحمد 
عن تقديره حلجم �مل�شاركة وتنوع 
�مل�شاركني  وح���م���ا����ش���ة  �ل����ر�م����ج 
�أق�شى  �إىل  م��ن��ه��ا  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 

•• عمان-وام:

ور�س  ز�ي���د  ع��ق��دت ط��ال��ب��ات جامعة 
�ملخيم  �ل�شوريات يف  عمل للطالبات 
مبريجيب  �لأردين  �لإم�������ار�ت�������ي 
برنامج  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  �ل���ف���ه���ود 
�ل��ت��ط��وع��ي �شاهم  �ل���ه���الل �لأح���م���ر 
يف  دور�ت  على  �ل��ور���س  ��شتملت  و   .
تعلم �شناعة �لك�ش�شو�ر�ت و �حلرف 
فنون  جانب  �إىل  �ل�شغرية  �ليدوية 
�ل�شن  ل�����ش��غ��ار  �ل��ت��ل��وي��ن  و  �ل��ر���ش��م 
. وي���ه���دف ب���رن���ام���ج �ل����ور�����س �ل���ذي 
�لطالبي  �ل��ه��الل  جمموعة  تنفذه 
�لقدر�ت  تعزيز  �إىل  ز�ي��د  يف جامعة 
و�شائل  تقدمي  و  للطالبات  �ملهارية 
�لدعم �لنف�شي لالجئات �ل�شغري�ت 
و رف����ع �ل������روح �مل��ع��ن��وي��ة ل��دي��ه��ن و 
�للجوء عن كاهلهن  تخفيف معاناة 
زي�������ارة وفد  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن   .
ط���ال���ب���ات ج���ام���ع���ة ز�ي������د ع������دد� من 
�خلدمات  و  �لتطوعية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لقادمة  �لأي������ام  خ���الل  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�شعفا  �لأ�����ش����د  �ل���ف���ئ���ات  ت�����ش��ت��ه��دف 
و���ش��ط �ل��الج��ئ��ني خ��ا���ش��ة �لأي���ت���ام و 
وفور  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
طالبات  قامت  عمان  �إىل  و�شولهن 
د�خل  تفقدية  بجولت  ز�يد  جامعة 
برفقة  �لأردين  �لإم����ار�ت����ي  �مل��خ��ي��م 
مر�فق  على  خاللها  تعرفن  �إلإد�رة 
�خل����دم����ات  و  م���ك���ون���ات���ه  و  �مل���خ���ي���م 
�ل��ت��ي ي��وف��ره��ا ل��الج��ئ��ني يف �لإي����و�ء 
و �ل�����ش��ك��ن و �لإع��ا���ش��ة و �ل�����ش��ح��ة و 
�لتعليم وغريها من �لحتياجات . و 
��شتمعن �إىل �شرح حول �جلهود �لتي 
رعاية  لتوفري  �ل��دول��ة  بها  ت�شطلع 

•• اأبو ظبي-وام: 

ب��رن��ام��ج منحة  ب���  �لل��ت��ح��اق  ق��ب��ول طلبات  �ملقبل  م��اي��و  �شهر  �أول  ي��ب��د�أ يف 
لل�شنة  للطفولة  �ملبكرة  �ملرحلة  يف  للرتبية  نهيان  �آل  حممد  بنت  �شم�شة 
�آل  ح��م��د�ن  بنت  �شالمة  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت   .2016  -  2014 �لأك��ادمي��ي��ة 
�ملبكرة  �ملرحلة  تنمية  جم��ال  يف  للمتخ�ش�شني  موجهة  �ملنحة  �إن  نهيان 
�ملهتمني  �أو  ع��دة قطاعات  م��ن  و�ل��رج��ال  �لن�شاء  م��ن  ���ش��و�ء  �لطفل  حلياة 
�إىل  بالن�شمام  �لر�غبني  على  و��شرتطت  �لوظيفي.  م�شو�رهم  مبو��شلة 
�ملوؤ�ش�شات  ع��دد من  �شنو�ت يف  ث��الث  تقل عن  �لتمتع بخرة ل  �لرنامج 
مر�كز  و  �لأطفال  ريا�س  مر�حل  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملد�ر�س  بينها  من 
�لتعليم  ووز�رة  للتعليم  �أبوظبي  وجمل�س  و�مل�شت�شفيات  �ليومية  �لرعاية 
�أو  �ملحلية  �جل��ام��ع��ات  يف  �لتعليم  و�أق�����ش��ام  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  ووز�رة 
�ل�شحافة . و�أو�شحت �أنه �شيتم �إعالن �ملقبولني خالل �لأ�شبوع �لأول من 
�لدرو�س  �ملتحدة وح�شور  �لوليات  بالدر��شة يف  للبدء  �لقادم  �شهر يوليو 
�لتي يقدمها �أ�شاتذة من جامعة ييل يف �أبو ظبي وكذلك �لعمل يف م�شروع 
�لأوىل من  �ل�شنة  �كت�شبوها خالل  �لتي  �ملعرفة  �أ�شا�س تطبيق  يقوم على 
 18 بالتعاون مع جامعة ييل وت�شتغرق  �لدر��شة تتم  �إن  �لدر��شة. وقالت 
و�أكدت   .  2016 وتنتهي يف مايو  �لعام  �أكتوبر هذ�  �شهر  ب��دء� من  �شهر� 
�ل�شيخة �شم�شة بن حممد �آل نهيان موؤ�ش�شة ورئي�شة برنامج تنمية �ملرحلة 
�ملبكرة حلياة �لطفل يف �ملوؤ�ش�شة �إننا ن�شجع �لد�ر�شني يف هذه �ملنحة على 
�لعمل يف م�شاريع تعود بنتائج هادفة و�إيجابية على �ملجتمع . و�أ�شارت �ىل 
�أن �لهدف هو بناء قاعدة من �ملخت�شني يف جمال تنمية خمرجات �لتعليم 
لدى �لأطفال يف �ملر�حل �ملبكرة وتقدمي م�شاهمة عظيمة يف خدمة �ملجتمع 
�ل�شر�كة  �ن  �ىل  ولفتت  �لطفل.  �ملرحلة من حياة  ه��ذه  تنمية  خ��الل  من 
نهيان  �آل  ح��م��د�ن  بنت  �شالمة  موؤ�ش�شة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية 
وجامعة ييل للدر��شني يف هذ� �لرنامج تتيح �كت�شاب �خلرة �لدولية من 
�شتعمل على  �نها  و�ك��دت  �ملتحدة.  �لوليات  �لعمل مع مدر�شني يف  خالل 

م�شاعدة �لدر��شني خالل فرتة در��شتهم يف �لإم��ار�ت على تطبيق �لأفكار 
�ملرحلة  تنمية  جم��ال  يف  رو�د�  باعتبارهم  مكانتهم  وتعزيز  لديهم  �لتي 
�آل نهيان لتنمية  �لطفل. وجنح برنامج �شم�شة بنت حممد  �ملبكرة حلياة 
�ملر�حل �ملبكرة حلياة �لطفل منذ �إطالقه خالل �شهر �شبتمر عام 2013 
يف تلقي ��شتجابة �يجابية من جانب �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لطبية و�ملجتمع 
�أ�شتاذ طب  م�شاعد  و�ل��رت جليوم  �لدكتور  �أك��د  �شو�ء. من جهته  على حد 
�لأطفال وعلم �لنف�س ومدير مركز �إدو�رد زيغلر لتنمية �لطفل و�ل�شيا�شة 
�لرنامج  ييل..�إن  جلامعة  �لتابع  �لأطفال  در��شات  مركز  يف  �لجتماعية 
مبجال  و�ملعرفة  �مل��ه��ار�ت  لكت�شاب  متكاملة  جتربة  فيه  �مل�شاركني  مبنح 
ممار�شات و�شيا�شات تنمية �ملرحلة �ملبكرة حلياة �لطفل . وتهدف موؤ�ش�شة 
�شالمة بنت حمد�ن �آل نهيان منذ تاأ�شي�شها يف عام 2010 �إىل �ل�شتثمار 
ودعم  تطوير  �ل��ب�����ش��ري..ع��ر  �لعن�شر  خ��الل  م��ن  �لإم����ار�ت  م�شتقبل  يف 
�ملبادر�ت �خلريية يف جمالت �لتعليم و�لفنون و�لثقافة و�لرت�ث و�ل�شحة. 
�أما برنامج منحة �شم�شة بنت حممد �آل نهيان لتنمية �ملرحلة �ملبكرة حلياة 
�لطفل فيمثل مبادرة من موؤ�ش�شة �شالمة بنت حمد�ن �آل نهيان بالتعاون 
مع مركز �دو�رد زجلر لتنمية �لطفل و�ل�شيا�شة �لجتماعية يف جامعة ييل. 
ويقدم �لرنامج فر�شة فريدة لال�شتفادة من �ملز�يا �لعديدة �لتي يتيحها 
مثل ح�شور درو�س م�شممة خ�شي�شا من قبل جامعة ييل و تنفيذ م�شروع 
عمل يتم �ل�شر�ف عليه من قبل خمت�شني و�لدر��شة يف �لوليات �ملتحدة 
�لطفل.  حلياة  �ملبكرة  �ملرحلة  مبجال  در����ش��ة  برنامج  �إك��م��ال  �إىل  �إ�شافة 
بينما تتمحور مهمة مركز �إدو�رد زيغلر لتنمية �لطفولة �لذي يتخذ من 
�لأط��ف��ال و�لعائالت من خ��الل نقل  جامعة ييل مقر� له يف حتقيق رف��اه 
�لأبحاث �ملتعلقة بتنمية �لطفولة �إىل �شاحات �لتطبيق �لعملي. ويتم ذلك 
عر �إجر�ء بحوث معمقة وحتليل �ل�شيا�شات �ملتعلقة بالتعامل مع �لطفل 
و�ملجالت  �لكتب  خالل  من  �ملعرفة  ن�شر  و  �لجتماعية  �لأ�شرية  و�مل�شائل 
و�ملوؤمتر�ت وو�شائل �لإعالم و�لعمل �ملبا�شر مع �حلكومات وتدريب �ملهنيني 

�ملخت�شني بتنمية �لطفولة. 

�لعمل  يف  وريادتها  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�لإن�شاين .. وقال �إن للمر�أة �ملتطوعة 
�ختها  �حتياجات  دور� مهما يف فهم 
�لالجئة و �لتو��شل معها و حت�شني 
 . �لج��ت��م��اع��ي��ة  و  �لنف�شية  ح��ال��ت��ه��ا 
�لنظاري  فتحية  �أك���دت  جانبها  م��ن 
يف  ت��اأت��ي  �ل���زي���ارة  �أن  �ل��وف��د  رئي�شة 
�لهالل  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  �إط��ار 
�لأح��م��ر و جامعة ز�ي��د و �ل��ذي توج 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  بالعديد  موؤخر� 
�أن حتدث فرقا يف جهود  �شاأنها  من 
�لهالل �لأحمر �لتطوعية وقالت �إن 
من  يعتر  �لتطوعي  �شاهم  برنامج 
�ملتطوعني  لإد�رة  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادر�ت 
�لفر�شة  يتيح  و  �لأحمر  �لهالل  يف 
�ملختلفة يف جمتمع  �لقطاعات  �أمام 
�لإم��ار�ت��ي خا�شة ط��الب �جلامعات 
�ل����ذي����ن ل���دي���ه���م ق�������در�ت ك���ب���رية يف 
�لن�شاط و �حلركة يف �ملجال �لإن�شاين 

متطلباتهم  تلبية  و  لالجئني  �أك��ر 
�ل�شرورية يف �ملجالت كافة . وقدم 
ه�����ادي ح��م��د �ل��ك��ع��ب��ي م���دي���ر فريق 
للطالبات  تنوير�  �لإمار�تي  �لإغاثة 
ح���ول �مل���ر�ح���ل �ل��ت��ي م��ر ب��ه��ا �إن�شاء 
�ملخيم منذ �أن كان فكرة حتى �أ�شبح 
�آلف  حقيقة وو�قعا معا�شا ينعم به 
�لأ���ش��ق��اء �ل�����ش��وري��ون �ل��ذي��ن وجدو� 
�أن  م��وؤك��د�  ر�ح��ة و�طمئنان  ك��ل  فيه 
�لإمار�ت كانت �شباقة يف هذ� �لعمل 
د�ئما لتطوير مر�فق  �لنيل وت�شعى 
رعاية  و  �أك��ر  عناية  لتوفري  �ملخيم 
خا�شة لالجئني . ورحب بزيارة وفد 
�مل�شاركة  على  وحر�شهن  �لطالبات 
يف �جلهود �لتي تبذل من �أجل ر�حة 
�ملخيم  ب���ر�م���ج  وت��ع��زي��ز  �ل��الج��ئ��ني 
�لتي  �لأف����ك����ار  و  �لآر�ء  خ����الل  م���ن 
مبادرة  مثمنا  �ل��ط��ال��ب��ات  طرحتها 
طالبات جامعة ز�يد �لتي توؤكد دور 

و  �إليهم  �لتوجه  �لهيئة  ر�أت  لذلك 
ت�شخري �مكاناتهم خلدمة �لإن�شانية 
�لطائي  �شم�شة  �أو�شحت  ذلك  �إىل   .
مدير �شوؤون �لطالبات بجامعة ز�يد 
د�خل  م��ه��م��ة ط��ال��ب��ات �جل��ام��ع��ة  �أن 
يف  ت��اأت��ي  �لأردين  �لإم���ار�ت���ي  �ملخيم 
على  �جل��ام��ع��ة  �إد�رة  ح��ر���س  �إط�����ار 
�لإنخر�ط  على  �لطالبات  ت�شجيع 
يف �لأعمال �لتطوعية و �لإن�شانية و 
تعزيز �لتنمية �ملجتمعية يف �ملناطق 
. وقالت  �ل�شاحات �لأكر ه�شا�شة  و 
كبري�  حر�شا  �أب��دي��ن  �ل��ط��ال��ب��ات  �إن 
على �مل�شاركة يف هذ� �لعمل �مليد�ين 
�لذي يعزز قدرتهن على �لتعامل مع 
�شحايا �لأزم��ات يف حالت �لطو�رئ 
�أن �لطالبات  �إىل  و �لكو�رث م�شرية 
خ����ط����ط����ن ب����اأن����ف���������ش����ه����ن وو�����ش����ع����ن 
�شتنفذ  �لتي  �ل��ر�م��ج  و  �ملقرتحات 

لالجئني من �لأطفال و �لطالب. 

ورقة  �لطالب  يقدم  و�ن  �لكتاب. 
جلنة  �أم��ام  بالكتاب  خا�شة  عمل 
مدة  ع��ن  ي��زي��د  ل  مب��ا  �لتحكيم 
�لرت  �مل��ح��اور  ت�شمل  �شاعة  ن�شق 
وردت يف �ل�شتمارة و ت�شمل �لقيم 
�ملو�عيد  �مل�شتفادة منه. و�شتحدد 
مو�عيد  و  ب���اجل���ائ���زة  �خل���ا����ش���ة 

�لتحكيم. 
و��شاف �لدكتور �ملن�شور : يجوز 
لكل طالب �ل�شرت�ك يف �مل�شابقة 
�شنويا �إل يف حالة فوزه باجلائزة 
فال يحق له �ل�شرت�ك مرة ثانية. 
حيث يتناف�س �لطالب �مل�شاركون 
�لبع�س.ومينع  ب��ع�����ش��ه��م  م����ع 
تلخي�س  يف  ط��ال��ب��ني  ������ش����رت�ك 
للطالب  ي��ح��ق  و  �ل��ك��ت��اب  ن��ف�����س 

�ملتقدم �أول �مل�شاركة بهذ� �لكتاب 
�أمناء  جمل�س  م��ن  �ع��ت��م��اده  بعد 
�جلائزة.ويجب �للتز�م باملو�عيد 

�ملحددة للرت�شيح و �لتحكيم.
حملة  و���ش��م��ن  �خ����ر  ج���ان���ب  ويف 
تبنتها  �ل��ت��ي  و�لإب������د�ع  �ل��ث��ق��اف��ة 
ت�شتعد   ، �جل����ائ����زة  و�أط���ل���ق���ت���ه���ا 
معر�س  لإق���ام���ة  �جل���ائ���زة  �إد�رة 
و�ملزمع  �لثاين  �ملبتكرة  �مل�شاريع 
�ملقبل،  م���اي���و  ���ش��ه��ر  يف  �ق���ام���ت���ه 
وت�شجيع  لتعزيز  ي��ه��دف  و�ل���ذي 
و�لتفكري  �لب��ت��ك��ار  على  �لطلبة 
وحتفيزهم على �مل�شاركة بفعالية 
يف �مل��ع��ر���س لإع��د�ده��م يف جمال 
كانت  وقد   ، و�لدر��شات  �لبحاث 
�إد�رة �جلائزة قد طرحت مبادرة 

م��ع��ر���س �مل�����ش��اري��ع �مل��ب��ت��ك��رة على 
�لف�شل  يف  �ل�����رتب�����وي  �مل�����ي�����د�ن 
. وحت���دث �مني  �ل��در����ش��ي �لول 
عام �جلائزة عن جناحات مبادرة 
�مل�شابقة  �ط�������الق  يف  �جل�����ائ�����زة 
حا�شنة  ل���ل���م���د�ر����س  �ل�����ش��ن��وي��ة 
�لإبد�ع �لطالبي 2014 كو�حدة 
من مبادر�ت �جلائزة �لت�شجيعية 
و�لتي ت�شاهم يف حتفيز �ملوؤ�ش�شات 
�أعلى  ن��ح��و حت��ق��ي��ق  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
معايري �جلودة ، وعليه مت �ختيار 
لالإبد�ع  ح��ا���ش��ن��ة  م���د�ر����س  ع���دة 
يف  �لتميز  ملعيار  طبقاً  �لطالبي 
�حلا�شلني  ن�شبة  وه���و  �مل��در���ش��ة 
على %90 وما فوق ن�شبًة لعدد 

طالب �ملدر�شة �لإجمايل.

��شامة في�شل بن  �لطالب  ، وبني 
– �مل�����ش��ارك يف  – 13 �شنة  ع��م��ر 
ريا�شة �لهجن ، �أن هذه �لريا�شة 
�إكت�شف  و�أن�����ه   ، ومم��ت��ع��ة  ج��م��ي��ل��ة 
و��شار   ، خاللها  من  �لب��ل  جمال 
�ل���ط���ال���ب ����ش���ع���ود ع���ل���ي �حل���ارث���ي 
يف  �ل�شباحة  ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  �أن 

غاية  �جلزيرة  �لأومل��ب��ي يف  �مل�شبح 
�لتدريب  و�أن  �إليه،  ي�شعى  كان  ما 
وتاأمني �لتجهيز�ت �خلا�شة بهذه 
من  �لنهاية  يف  �شتمكنه  �لريا�شة 

�أن يكون �شباحا ماهر� . 
وتتو��شل �ليوم �لثالثاء فعاليات 
�مل��ل��ت��ق��ى يف ي��وم��ه �ل��ث��ال��ث مبزيد 

�لرت�ثية  �مل��ي��ادي��ن  ن�����ش��اط��ات  م��ن 
و�لرماية  و�ل��ه��ج��ن  �ل��ف��رو���ش��ي��ة 
و�لبيئة  و�ل�����ش��ق��ارة  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
و�لرملي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  و�ل�������ش���ر�ع 
ون�������ش���اط���ات ب���ح���ري���ة خم��ت��ل��ف��ة ، 
�لريا�شية  �لن�شاطات  من  وجملة 

و�لثقافية و�ملخيم �لري . 
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الهوية على في�ضبوك االأوىل على م�ضتوى اجلهات احلكومية االحتادية 
•• اأبوظبي-وام: 

موقع  على  �شفحتها  متابعي  ع��دد  �أن  للهوية  �لإم�����ار�ت  هيئة  �أع��ل��ن��ت 
�لتو��شل �لجتماعي في�شبوك تخطى حاجز �ل� 100 �ألف متابع نهاية 
�ملتابعني على  �لأ�شبوع �ملا�شي لتحتل بذلك �ملركز �لأول من حيث عدد 
م�شتوى �جلهات �حلكومية �لحتادية يف �لدولة. و�أكدت �لهيئة �أن متكنها 
من ت�شجيل هذ� �لرقم �لقيا�شي خالل عامني جاء كنتيجة حلر�شها على 
�لتي  باخلدمات  لالرتقاء  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  من  �ل�شتفادة 
�لتي  �مل�شكالت  وحل  و�شكاو�هم  مالحظاتهم  وتلقي  ملتعامليها  تقدمها 
�إىل حتقيق ر�شاهم ور�شم �لبت�شامة على وجوههم.  تعرت�شهم و�شول 

وتعزيز  �لرتقاء مب�شتوى �خلدمات  �لأخ��رى يف  �لتو��شل  قنو�ت  جانب 
ر�شا  م��ع��دلت  زي����ادة  ���ش��اه��م يف  �ل���ذي  �لأم����ر  �لهيئة  �لتميز يف  م�����ش��رية 
ومتابعة  ��شتف�شار�تهم  على  و�ل��ف��وري  �ملبا�شر  �ل��رد  بف�شل  �ملتعاملني 
م�شكالتهم وحلها. و�أ�شار �ملعمري �إىل �أن �لهيئة و��شلت تطوير �شفحتها 
على في�شبوك بحيث �أ�شبحت تقدم للمتعاملني من خاللها �لعديد من 
بينها متابعة  �ملجال ومن  �شابقة يف هذ�  �شكلت  �لتي  �لريادية  �خلدمات 
�حلمالت  من  �لعديد  �إط��الق  جانب  �إىل  �لهوية  بطاقات  طلبات  حالة 
�ملو�طنني  ل���دى  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ه��دف��ت  �ل��ت��ي  �لتفاعلية 
و�لنتماء للدولة يف �شفوف �ملقيمني من خالل تعريفهم برت�ث �لإمار�ت 
ومبا حققته من منجز�ت يف خمتلف �ملجالت حتى �حتلت موقعها �ملتقدم 

�إد�رة �لت�شال �حلكومي و�ملجتمعي يف  �لعزيز �ملعمري مدير  وقال عبد 
يف  فاعل  ب�شكل  �شاهمت  في�شبوك  موقع  على  �لهوية  �شفحة  �إن  �لهيئة 
�لدولة على  �شكان  و�أهميتها وحث  �لهوية  �لوعي و�ملعرفة ببطاقة  ن�شر 
�لت�شجيل يف �ل�شجل �ل�شكاين منذ �أن قامت �لهيئة بتفعيلها يف منت�شف 
�إىل �شريحة �ملتعاملني �لذين ي�شتخدمون  2012 بهدف �لو�شول  عام 
هذ� �ملوقع. و�أ�شاف �أن �لهيئة و�شعت يف �لعام 2012 خطة ��شرت�تيجية 
للتو��شل �لجتماعي حتت �شعار تعزيز ولء �ملو�طنني و�نتماء �ملقيمني 
ت�شمنت �لعديد من �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي �شاهمت يف حتويل �شفحاتها 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ومن بينها في�شبوك من جمرد من�شات 
�إىل  لت�شاهم  �ملتعاملني  مع  تفاعلية  خدمات  قنو�ت  �إىل  �لأخ��ب��ار  لن�شر 

بني دول �لعامل ومن بينها حمالت �شخ�شيات �أ�شهمت يف تطور �لإمار�ت و 
�لحتاد هويتي و نعاهد خليفة . و�أكد �ملعمري حر�س �لهيئة �لد�ئم على 
�إطار  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �شفحاتها  مب�شتوى  �لرتقاء 
�لرتقاء  يف  و�ملتمثل  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  �أب��رز  �أح��د  لتحقيق  �شعيها 
 . تقدمها  �ل��ت��ي  ب��اخل��دم��ات  �ملتعاملني  وتوعية  ومكانتها  �لهيئة  با�شم 
�لهيئة  بثتها  �لتي  �لر�شائل  حققتها  �لتي  �مل�شاهد�ت  عدد  �أن  �إىل  ولفت 
عر �شفحتها على في�شبوك خالل �لأ�شبوع �ملا�شي و�شل �إىل نحو 277 
�ألف م�شاهدة بينما و�شل عدد �ملتابعني �لذين تفاعلو� مع تلك �لر�شائل 
وقامو� مب�شاركتها �أو �لتعليق عليها �أو ت�شجيل �إعجابهم بال�شفحة خالل 

نف�س �لفرتة �إىل �أكر من 41 �ألف �شخ�س.

حاكم ال�ضارقة ي�ضهد العر�س االأول للملحمة الفنية التاريخية عناقيد ال�ضياء
•• ال�سارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ملا�شية  �لليلة قبل  �ل�شارقة  حاكم 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
ع��ه��د ون���ائ���ب ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة يف 
م�شرح �ملجاز على كورني�س بحرية 
�لتاريخية  .. �مللحمة �لفنية  خالد 
عناقيد �ل�شياء �لتي ت�شطر �شرية 
خري �لب�شر و خامت �لأنبياء حممد 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  عبد�هلل  بن 
.. وذلك �شمن �إحتفالت �ل�شارقة 
�لثقافة  عا�شمة  بلقب  بتتويجها 
�لإ�شالمية 2014. ويعك�س �لعمل 
�أكر  �لأول  �لذي ح�شره يف يومه 
م�شاهد   500 و  �آلف  ثالثة  م��ن 
د�خل  م��ن  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن 
وخارج �لدولة ومن خالل لوحاته 
�ملتنوعة..قيم  �لإب��د�ع��ي��ة  �لفنية 
و�لعدل  باملحبة  �ملتمثلة  �لإ���ش��الم 
فنية  معايري  مت�شمنا  و�لت�شامح 
ح�شر  �مل�شتوى.  رفيعة  و�إب��د�ع��ي��ة 
�لتاريخية  �لفنية  �مللحمة  عر�س 
�شمو   .. م��ن  ك��ل  ف�شولها  �شهد  و 
�ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل 
ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان  عهد 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 
و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
وتنمية �ملجتمع و�ل�شيخ ع�شام بن 
مبكتب  �مل�شت�شار  �لقا�شمي  �شقر 
بن  �شلطان  و�ل�شيخ  �حل��اك��م  �شمو 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  �لقا�شمي  �أح��م��د 
�للجنة  رئي�س  ل��الإع��الم  �ل�شارقة 
عا�شمة  ل���ل�������ش���ارق���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
خالد  و�ل�شيخ  �لإ�شالمية  �لثقافة 
�لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ب��ن 
�لعمر�ين  �لتطوير  جمل�س  رئي�س 
�شلطان  ب���ن���ت  ب������دور  �ل�����ش��ي��خ��ة  و 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�شة  �لقا�شمي 

وعلي  ب��و���ش��ن��اق  ول��ط��ف��ي  �جل�شمي 
يقودون  ع�شاف  وحم��م��د  �حل��ج��ار 
ممثل..  200 م��ن  موؤلفا  طاقما 
�إب��د�ع��ي��ة حتاكي  وذل��ك يف مقاربة 
فجر �لإ�شالم �ملجيد وتروي �شرية 
�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم منذ 
ولدت���ه وحتى وف��ات��ه . ويف جتو�ل 
�مل�شرحي  �ل��ع��ر���س  �أخ���ذن���ا  م��ه��ي��ب 
�للحظة  م�����ن  �مل���ل���ح���م���ي  �ل���ف���ن���ي 
�ل��ر�ه��ن��ة ح��ي��ث �ل�����ش��ارق��ة حتتفي 
�حتفاليتها  يف  �لإ����ش���الم  ب��ج��وه��ر 
�ملقد�شة  �لأر������ش����ي  �إىل  �ل��ك��ب��رية 
ح���ي���ث ت��ف��ت��ح��ت ����ش���ج���رة �لإ�����ش����الم 
�جلاهلية  ب��زم��ن  م����رور�  �مل��ب��ارك��ة 
و�لبطولت  �لن���ت�������ش���ار�ت  وزم����ن 
�ملجيد  �لإ�شالم  فجر  �شنعت  �لتي 
فامللحمة تنطلق من هنا خماطبة 
�ل���������ش����ارق����ة..�إم����ارة �خلري  �إم�������ارة 
�ل��ت��ي ب��زغ��ت ع��ن��اق��ي��د �ل�����ش��ي��اء يف 
�شمائها ثم ت�شتح�شر روح �لتاريخ 
وه���ي ت��ر���ش��د �أه���م �لأح�����د�ث �لتي 
�لإنبياء  خ����امت  ���ش��رية  ت�شمنتها 
ولدة  م��ن  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه 
ومن  �ل���وح���ي  ن����زول  �إىل  �ل���ه���ادي 
غار حر�ء �إىل رحاب �لأر�س كلها . 
وتناجي �مللحمة يف م�شتهلها بروح 
�شعرية د�فقة وعر جمموعة من 
�ل��ل��وح��ات..ف�����ش��اء �ل�����ش��ارق��ة �لذي 
ثناياه  يف  �ل�شياء  عناقيد  تتك�شف 
وهي مت�شح �لعتمة باإ�شعاع �لإ�شالم 
�لرحبة..هكذ�  �آف��اق��ه��ا  م��الأ  �ل��ذي 
ب��و�ب��ات �خل��ري لينهل  ح��ني تتفتح 
�لإن�����ش��ان م��ن وح���ي �ل�����ش��م��اء ومن 
نبينا  بها  ب�شر  �ل��ت��ي  �حل��ق  ر�شالة 
حم��م��د ���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م..
ف����م����ن ه�������ذه �لأر�������������س �ل���ك���رمي���ة 
ن�����ش��ي��ده��ا حمتفية  �مل��ل��ح��م��ة  ت���ب���د�أ 
للثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  بت�شمية 
لها.. م�شيئا  وح�شنا  �لإ�شالمية 

بنور  ي�شع  �ل�شارقة  فجر  �أن  ذل��ك 
�حلميمية  ف�شاء�تها  و�أن  �لإ�شالم 
تاألقت  وق��د  �لبت�شام  ع��ن  تكف  ل 
ب�����الأن�����و�ر: �أ�����ش����رق �ل��ف��ج��ر جتلى 
�شاحكا..فال�شباحات هنا مبت�شمة 
و ف�شاء�ت �ملدى مللمها..�أفق �لنور 
�شارقة �خلري  �لكلمة مللمت  ووحي 

ل��ال���ش��ت��ث��م��ار و�ل��ت��ط��وي��ر ����ش���روق و 
�ل�شيخة حور بنت �شلطان �لقا�شمي 
للفنون  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
و�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي 
�لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  رئي�س 
و�لأوقاف و�ل�شيخ خالد بن ع�شام 
�لطري�ن  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لقا�شمي 
�مل�����دين و�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن عبد 
�لإح�شاء  د�ئ��رة  ثانريئي�س  �آل  �هلل 
�شامل  و�ل�شيخ  �ملجتمعية  و�لتنمية 
رئي�س  �لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن 
و�ل�شيخ  �حل����اك����م  ����ش���م���و  م���ك���ت���ب 
نائب  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر  ب��ن  �شعيد 
رئ���ي�������س م��ك��ت��ب ���ش��م��و �حل����اك����م يف 
م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان و�ل�����ش��ي��خ هيثم 
رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ق��ا���ش��م��ي  �شقر  ب��ن 
مدينة  يف  �حل���اك���م  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب 
كلباء و�ل�شيخ فاهم بن �شلطان بن 
خالد �لقا�شمي و�ل�شيخ حممد بن 
حميد بن حممد �لقا�شمي و�ل�شيخ 
�آل  مبارك  بن  نهيان  بن  �شخبوط 
نهيان . كما ح�شر مر��شم �لفتتاح 
ع��دد م��ن �أ���ش��ح��اب �مل��ع��ايل �لوزر�ء 
�لثقافة يف  وزر�ء  �ملعايل  و�أ�شحاب 
�لدول �لعربية و�لإ�شالمية ومعايل 
�لتويجري  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  �ل��دك��ت��ور 
�لإ�شالمية  �مل��ن��ظ��م��ة  ع����ام  م���دي���ر 
�لأي�شي�شكو  و�ل���ع���ل���وم  ل��ل��رتب��ي��ة 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شعادة  و�أ�شحاب 
روؤ�شاء  �ل�شارقة  لإم��ارة  �لتنفيذي 
�ل��دو�ئ��ر �حلكومية وم��در�ء عموم 
و�لهيئات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل����دو�ئ����ر 
غفري  وج��م��ع  و�لحت���ادي���ة  �ملحلية 
من ممثلي و�شائل �لإعالم �ملختلفة 
من  و�ل��ف��ن��ان��ني  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
ومطربني  وم���ل���ح���ن���ني  مم���ث���ل���ني 
�لعربي  �لإع��الم  وجنوم وم�شاهري 
ون���خ���ب���ة م����ن �مل���ث���ق���ف���ني و�ل���ن���ق���اد 
هذه  يف  وت�������ش���اف���رت   . و�لأدب����������اء 
�ل�شياء  عناقيد  �ل�شعرية  �مللحمة 
لل�شاعر  �ل����و�����ش����اءة  ..�ل���ك���ل���م���ات 
عبد�لرحمن  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ع��ودي 
ع���������ش����م����اوي و�مل�����وه�����ب�����ة �ل���ك���ب���رية 
�لبحريني  و�مل��ل��ح��ن  ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ار 
خ���ال���د �ل�����ش��ي��خ م����ع �أرب����ع����ة جنوم 
م���ن �ل���ع���امل �ل���ع���رب���ي ه���م ح�شني 

�ملدى..كخيوط من حرير مرمة 
و�أ�شو�ت  �ملو�شيقى  �إي��ق��اع  وعلى   .
تاأخذنا  �ل�شجية  و�جل��وق��ة  �ملغنني 
�أم  �إىل  �خل���ري  �إم����ارة  م��ن  �مللحمة 
�ل��ق��رى ح��ي��ث ك���ان م��ق��در� ل��ه��ا �أن 
�لنبيني  وخ��امت  �لوحي  ن��ور  ت�شهد 
وحتوز بذلك �ملجد �لعظيم وت�شبح 
قبلة للم�شلمني يف كل مكان وزمان 
يف  �لإ�شالم  �شم�س  �أ�شرقت  �أن  بعد 
ياأخذنا  ذلك  غ�شون  �شمائها..ويف 
حيث  �جلاهلية  زم��ن  �إىل  �لن�شيد 
�ل���ر�وي  ب�����ش��وت  �ملو�شيقى  مت��ت��زج 
ي��ق�����س ع��ل��ي��ن��ا ك��ي��ف نق�شت  وه����و 
�أ�ش�س �لتوحيد يف �لكعبة �ل�شريفة 
عليه  �ب��ر�ه��ي��م  �شيدنا  بناها  �ل��ت��ي 
�ل�����ش��الم وول����ده ����ش��م��اع��ي��ل يف ظل 
�آنذ�ك  �ل��ق��وم  �ألهها  �لتي  �لأوث����ان 
�ل��ذي �شهد  �لفيل  �إىل عام  و�شول 
�ل�شريفة  �ل��ك��ع��ب��ة  ه����دم  حم���اول���ة 
�ل�شالة  ع��ل��ي��ه  �ل����ه����ادي  وولدة 
و�ل���������ش����الم. ول�����د �ل���ه���ادي..ب���ه���ذه 
�مل�شرقة ت�شدح �جلوقة يف  �لعبارة 
هذ� �مل�شهد..ولد �لهادي �إنه ميالد 
لتاريخ جديد ميالد �لإ�شالم �لتي 
�لظالم..هنا  ع�شور  �شم�شه  ب��ددت 
ن���رى ك��ي��ف حت��ت��ف��ي �لأر�������س كلها 
�لكون  ي�شدو  �ملر�شلني حيث  ب�شيد 
ويفوح �أريج �لورود وتروي �لينابيع 
�لتي جرت كل ظماآن وحيث يفتح 
�لقادم �أبو�ب �لنور ماد� يده باخلري 
كانت  �أج����م����ع����ني..�آن����ذ�ك  ل��ل��ن��ا���س 
و كانت  ك��ل��ه  و�مل����دى  �لأر�����س كلها 
نبينا  م��ي��الد  تنتظر  �مل��ك��رم��ة  مكة 
للر�شا وميالد�  كان ميالد�  �ل��ذي 
�لقرى  �أم  ���ش��ع��دت  �ل����ذي  ل��ل��ه��دى 
�ملباركة  باأثو�به  وتدثرت  معارجه 
�لكون  ون��وره يف  �ل�شباح  ول��د  فقد 
و�نطالقا  ب��ع��ده��ا  م���ول���د  �أح�����ش��ن 
�ل���ت���ي ن�شجت  �ل��ي��ت��م  م���ن ح��ك��اي��ة 
�مللحمة قلب  �مل�شو�ر حتاكي  بد�ية 
�لنور  ينب�س يف جبل  �ل��ذي  ح��ر�ء 
و�لذي �نت�شى بذلك �ل�شياء حيث 
�ل�شالة  عليه  حممد  �شيدنا  ك��ان 
و�ل�شالم ميكث يف غار حر�ء منزل 
وحي  �ت�����ش��ل  ح��ي��ث  �لأول  �ل��وح��ي 
�ل�شماء بالأر�س فجاءت �أوىل �آيات 

•• ال�سارقة-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �ف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم �ل�شارقة �لليلة قبل �ملا�شية..

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
�ل�شارقة..  ح���اك���م  ن���ائ���ب  �ل���ع���ه���د 
�لر�شمي  �ملقر  �ملجاز  م�شرح  مبنى 
عا�شمة  �ل�������ش���ارق���ة  لح����ت����ف����الت 
..2014 �لإ����ش���الم���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لتحفة �ملعمارية �لأوىل من نوعها 
�ل�شمو  �شاحب  وك���ان  �ملنطقة.  يف 
�ل�شتار عن  �أز�ح  قد  �ل�شارقة  حاكم 
�للوحة �لتذكارية �لتي نق�شت على 
قاعدة  تو�شطت  نحا�شية  �شفيحة 
�ل�شرح  هذ�  ذكرى  لتخلد  حجرية 
�ل���ك���ب���ري. ح�شر  �ل���ف���ن���ي  �ل���ث���ق���ايف 
مر��شم �لفتتاح �إىل جانب �شاحب 
ويل  و�شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
عمار  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  �لعهد..كل 
عهد  ويل  �ل���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د  ب����ن 
ع��ج��م��ان و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر�����ش���د بن 
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال  �شعود 
بن  بن حممد  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو 
�ل�شيخ  وم���ع���ايل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
وزير  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 
و �ل�شيخ ع�شام بن �شقر �لقا�شمي 
���ش��م��و �حلاكم  �مل�����ش��ت�����ش��ار يف م��ك��ت��ب 
و�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي 
لالإعالم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
لل�شارقة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س 
ع���ا����ش���م���ة �ل���ث���ق���اف���ة �لإ����ش���الم���ي���ة 
و�ل�������ش���ي���خ خ���ال���د ب����ن ���ش��ل��ط��ان بن 
حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�لتطوير �لعمر�ين و�ل�شيخة بدور 
رئي�س هيئة  �لقا�شمي  �شلطان  بنت 
و�لتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �ل�����ش��ارق��ة 
�شلطان  بنت  و�ل�شيخة حور  �شروق 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي 
حممد  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  للفنون 
�ل�شوؤون  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لإ�شالمية و�لأوقاف و�ل�شيخ خالد 

�ل�شركة من �أعلى م�شتويات �خلرة 
�لرتقاء  فى  �شت�شهم  فاإنها  �لعاملية 
مب�شتوى فعاليات �مل�شرح وخدماته. 
يذكر �أن �مل�شرح يحت�شن نخبة من 
�ل��ع��رو���س �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ن��وع��ي��ة من 
�ملنطقة و�لعامل �لتى تلبي تطلعات 
�لإمار�ت  دولة  �أر���س  �ملقيمني على 
و�إم�������ارة �ل�����ش��ارق��ة وزو�ره����م����ا من 
تكلفة  وبلغت  و�ل�����ش��ي��اح.  �ل�شيوف 
�مل��ج��از نحو  �إن�����ش��اء م�����ش��روع م�شرح 
ت�شمن  حيث  دره���م  مليون   140
على  �شخم  مل�����ش��رح  مبنى  �مل�����ش��روع 
طريقة �ملدرج �لروماين ميتد على 
مرت�   238 و  �آلف  �شبعة  م�شاحة 
مربعا ويت�شع لأربعة �آلف و 500 
متفرج وي�شت�شيف �ملدرج �لفعاليات 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة �ل��دول��ي��ة. كما 
قاعات  �ملجاز  م�شرح  مبنى  ت�شمن 
للموؤمتر�ت و�شالت فنية ومر�فق 
متنوعة  م��ت��اج��ر  لإق����ام����ة  �أخ������رى 
فيما تنت�شر يف �ل�شاحات �خلارجية 
و�لتي حتيط  �مل�شطحات �خل�شر�ء 
و  �جلزيرة  وجو�نب  �مل�شرح  مببنى 
ترتبط  جزيرة  و�شط  �مل�شروع  يقع 
ب�����ش��ارع ب���ح���رية خ���ال���د ع���ن طريق 
ج�شر مت ت�شييده بكلفة 13 مليون 
�آخر  جماليا  ط��اب��ع��ا  �أ���ش��ف��ى  دره���م 
�لتي  �ملعدنية  �ملكان بحو�جزه  على 
ه��ن��د���ش��ي��ة حتاكي  ن��ق��و���ش��ا  حت���م���ل 
�لتي  وباإنارته  �لإ�شالمية  �لعمارة 
�أعلى  م��ن  تتدىل  كعناقيد  ت�شكلت 

�أعمدة زينت با�شكال نباتية. 

د�ئرة  رئي�س  �لقا�شمي  ع�شام  ب��ن 
�ل���ط���ري�ن �مل����دين و�ل�����ش��ي��خ حممد 
د�ئرة  رئي�س  ث��اين  �آل  �هلل  عبد  بن 
�ملجتمعية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإح�������ش���اء 
ب��ن ع��ب��د �لرحمن  ���ش��امل  و�ل�����ش��ي��خ 
�لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو �حلاكم 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعيد  و�ل�شيخ 
�حلاكم  �شمو  مكتب  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
هيثم  و�ل�شيخ  خورفكان  مدينة  يف 
ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب رئي�س 
مدينة  يف  �حل����اك����م  ���ش��م��و  م��ك��ت��ب 
كلباء و�ل�شيخ فاهم بن �شلطان بن 
بن  و�ل�شيخ حممد  �لقا�شمي  خالد 
حميد بن حممد �لقا�شمي و�ل�شيخ 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  ب��ن نهيان  �شخبوط 

نهيان. كما ح�شر مر��شم �لفتتاح 
عدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء يف 
يف  �لثقافة  ووزر�ء  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لدول �لعربية و�لإ�شالمية ومعايل 
�لتويجري  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور 
�لإ�شالمية  �مل��ن��ظ��م��ة  ع����ام  م���دي���ر 
�لأي�شي�شكو  و�ل���ع���ل���وم  ل��ل��رتب��ي��ة 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شعادة  و�أ�شحاب 
روؤ�شاء  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي 
عموم  وم���در�ء  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
و�لهيئات  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل����دو�ئ����ر 
غفري  وج��م��ع  و�لحت���ادي���ة  �ملحلية 
من ممثلي و�شائل �لإعالم �ملختلفة 
من  و�ل��ف��ن��ان��ني  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
ممثلني وملحنني ومطربني وجنوم 

ونخبة  �لعربي  �لإع��الم  وم�شاهري 
م���ن �مل��ث��ق��ف��ني و�ل���ن���ق���اد و�لأدب�������اء. 
�أحد  �مل��ج��از  ج��زي��رة  م�شرح  ويعتر 
فى  و�أهمية  طموحا  �مل�شاريع  �أك��ر 
�ل�شارقة كما �أنه �أ�شبح مركز� لأهم 
�لفنية  �لثقافية  �لفعاليات  و�أك��ر 
فى �لإمارة ف�شال عن كونه حمطة 
�ل�شارقة  لح����ت����ف����الت  حم����وري����ة 
ومت  �لإ�شالمية.  �لثقافة  عا�شمة 
ت�شميم مبنى �مل�شرح ليكون و�حد� 
من �أكر �مل�شارح �ملتميزة و�ملتطورة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل�����ش��رق �ل��و���ش��ط و 
�ل�شركات  �إح������دى  �إد�رت�������ه  ت���ت���وىل 
�لتى متتلك �شهرة عاملية و��شعة يف 
�أنحاء �لعامل كافة ونظر� ملا متتلكه 

�لإ�شالم  ولدة  م��ع��ل��ن��ة  �ل���ف���رق���ان 
هناك   .. �جلامعة  ر�شالته  وبد�ية 
ح��ي��ث ���ش��ه��دت �لأر������س حل��ظ��ة من 
�أج���ل و�أع���ظ���م حل��ظ��ات �ل��ت��اري��خ .. 
�قر�أ  بكلمة  �ل��وح��ي  ن���زول  حل��ظ��ة 
�شلى  حم��م��د  �شيدنا  �أ���ش��م��اع  ع��ل��ى 
�مللحمة  وت�شري  و�شلم.  عليه  �هلل 
�لعبارة وهي تر�شم  �ملاء يف  �شريان 
�شرى  و�ملعر�ج حني  �لإ�شر�ء  رحلة 
ن��ب��ي��ن��ا يف ج��ن��ح �ل���دج���ى ع��ل��ى من 
�ل�������ر�ق م����ن م���ك���ة �مل���ك���رم���ة يرى 
�لأر���س و�ل�شماء  �لآي��ات فيما بني 
ح��ت��ى �ن��ت��ه��ى �إىل ب��ي��ت �مل��ق��د���س ثم 
ياأخذنا �إىل رحلة �ملعر�ج حني خرج 
عليه �ل�شالة و�ل�شالم مع جريل 
�إىل �ملالأ �لأعلى عند �شدرة �ملنتهى..

ففي هذ� �لتطو�ف تتندى �مللحمة 
باملعر�ج قربت  �أنت  �ل�شماء:  بندى 
�لفلك  �ل�شدرة ج��اوزت  �ملدى و�إىل 
وب��ه ف��ارق��ت �أه���ل �لأر����س يف رحلة 
بنا  وتنتقل   . �مللك  ور�فقت  �لكون 
�ل��ه��ج��رة �لأوىل  ل��ت�����ش��ور  �مل��ل��ح��م��ة 
من  ت��خ��رج  �مل�شلمني  ج��م��وع  حيث 
�مل�شهد.. يتبدى  �أبو�ب مكة..هكذ� 

�مل�شلمون  يحمل  فيما  ت��ع��ول  ري��ح 
�لهجرة  �لإمي���ان..�إن���ه���ا  م�شابيح 
�مللحمة.. ت�شورها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رى 

رحلة �ملنجاة �لتي �أذن بها �لر�شول 
للم�شلمني حني ��شتد عليهم ظلم 
وب��ط�����س ق��وم��ه��م..ت��رق��ب��ه��م عني 
يقطعون  وه����م  ج���الل���ه  ج���ل  �هلل 
�ل�����ش��ح��ر�ء م��ن م��ك��ة �مل��ك��رم��ة �إىل 
�لرحلة  �مل����ن����ورة..�إن����ه����ا  �مل���دي���ن���ة 
�ل���ك���رى �لتي  �مل���ب���ارك���ة و�آف���اق���ه���ا 
ت�شرد  �ل���روح..ث���م  ب�شناها  ت��ت��األ��ق 
�ل���ر����ش���ول �شلى  �ل��ك��ل��م��ات ه���ج���رة 

�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
زمن  ومنذ  مبكر�  �ل�شارقة  حاكم 
ط��وي��ل وع��م��ل وف��ق��ه��ا وك���ل م��ا قام 
به �شموه يف �شبيل دعمها ورعايتها 
�لثقايف  �ل�شارقة  تاريخ  يف  و�شطر 
و�ل���ع���ل���م���ي و�لإن���������ش����اين �إمن������ا هو 
منظم  لعمل  وح�شاد  مثمر  جني 
�إ�شرت�تيجية  وف��ق  �شار  وم��درو���س 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  خ��ط��ه��ا  مم��ن��ه��ج��ة 

حاكم �ل�شارقة بنف�شه .
�مل�شتحق  �ل��ت��ت��وي��ج  ه���ذ�  �أن  و�أك�����د 
و�شهدنا  ع��ل��ي��ن��ا  �هلل  م����ن  �ل������ذي 
�أو  �شدفة  حم��ظ  يكن  مل  حتققه 
يف  لبنات  ه��ي  ب��ل  عابر  عمل  وليد 
و�شعت  �لفا�شلة  �شلطان  مدينة 
�أك��ر من  �م��ت��د�د  لبنة لبنة وعلى 
ثالثني عاما �شاعدت على تر�شيخ 
مكانة �إمارة �ل�شارقة على �خلارطة 
�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية ثقافيا 
لت�شهد  و�إ�����ش����الم����ي����ا  وت���اري���خ���ي���ا 
�ل�������ش���ارق���ة �ل���ي���وم ح���دث���ا و�إجن������از� 
�ل�شياء  عناقيد  ملحمة  ب�شخامة 
ح�شارة  على  �شاهد�  �شتبقى  �لتي 
لأجيال  وث��ق��اف��ت��ه��ا  �لإم������ارة  ه���ذه 

و�أجيال . 
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه ل��ي�����س �أ���ش��م��ى من 
���ش��ل��ى �هلل عليه  �مل�����ش��ط��ف��ى  ح��ي��اة 
و�شلم ودلئل نبوته ور�شالته �لتي 
�ل�شماوية  ر���ش��ائ��ل��ه  ب��ه��ا  �هلل  خ��ت��م 
ق�شة تروى وحتكى وي�شلط �ل�شوء 
للعامل  �ل�����ش��ارق��ة  وتقدمها  عليها 
لتتويجها  �ح��ت��ف��الت��ه��ا  يف  �أج���م���ع 
كعا�شمة للثقافة �لإ�شالمية للعام 
وتو�شح  �لإ���ش��الم  لتخدم   2014
�ل�����ش��م��ح��ة وت���ع���زز قيمه  ح��ق��ي��ق��ت��ه 

وي���ر�ف���ق���ه ثاين  و���ش��ل��م  ع��ل��ي��ه  �هلل 
�ل�شديق ر�شي �هلل  بكر  �أب��و  �ثنني 
�أي��ام يف غار  عنه حني مكثا ثالثة 
تعاىل  �هلل  ع���ني  ث���ور..حت���ر����ش���ه���م 
وين�شرهم عز وجل بقدرته..فيما 
�لعر�ء دون  تخب خيول قري�س يف 
جدوى غري مب�شرين �شوى ظلمة 
�لأ�شباح . �إنها �لرحلة �لتي حفظت 
كان  �ل��ذي  �لبط�س  من  �ملهاجرين 
يتعقبهم على �أ�شنة �لرماح ون�شال 
باأ�شو�ت  �مل�شرح  �ل�شيوف..و�شدح 
�شارقة  �ل���ه���دى  ���ش��م�����س  �مل����وؤدي����ن: 
و�ل�شحب  ����ش���ارق  ف��ي��ن��ا  و�ل���ف���ج���ر 
بارق  فيها  و�ل���رق  رع��ده��ا  ي�شدو 
ه���ذ� �حل��ب��ي��ب حم��م��د ه���ذ� �لنبي 

�ل�شادق.
وق�����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
ع��ه��د ون���ائ���ب ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة يف 
ت�����ش��ري��ح ل��ه ب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة نحن 
�ليوم وبعد �شنة من �لعمل �لدوؤوب 
وح�شد �جلهود وت�شخري �لإمكانات 
�أم��ام حدث  نقف وبكل فخر وزه��و 
����ش��ت��ث��ن��ائ��ي و���ش��خ��م وح��ف��ل وبكل 
ج��������د�رة ي���د����ش���ن ك���اإ����ش���اف���ة ن���رية 
�ل�شارقة  �إم��ارة  �شجل  يف  وم�شرفة 
�لد�عمة و�لنا�شرة لر�شالة �لإ�شالم 
تكوينه  و�أ���ش��ا���س  وف��ك��ره  �ل�شمحة 

�لو�شطي//. 
�ليوم  �ل�شارقة  �إم��ارة  �أن  و�أ�شافت 
�لثاين  �لثقايف  لقبها  حت�شد  وهي 
خ�������الل �أق���������ل م������ن ع����ق����دي����ن من 
�لثاقبة  �أن �لنظرة  �لزمان ترهن 
�لأمة  ل��و�ق��ع  �مل�شتقبلية  و�ل��روؤي��ة 
و�أدو�ره����ا  ومنجز�تها  �لإ�شالمية 
�ل�شمو  �شاحب  ��شت�شرفها  و�ل��ت��ي 

و�ملحبة  بالعدل  �ملتمثلة  �لإن�شانية 
و�ل�شالم وهي قيم نحن �أحوج �إىل 
مع  �ليوم  بها  و�لتعريف  �لتذكري 
ما مير به �لعامل �أجمع وما ت�شهده 
�أمتنا �لإ�شالمية خا�شة من �لكثري 
و�ملاآ�شي  و�لتغري�ت  �لتبدلت  من 
�لوعي  �جلميع  م��ن  تقت�شي  �لتي 
�لدين  ع���ن  �مل��غ��ل��وط��ة  ب��احل��ق��ائ��ق 
�لثقة  زع��زع��ة  بها  وي���ر�د  وبا�شمه 

بثو�بتنا وعقيدتنا .
خ���ت���ام حديثه  ���ش��م��وه يف  وت���ق���دم   
�إىل مقام  �ل�شكر و�لعرفان  بجزيل 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
لحتفالت  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
للثقافة  ع����ا�����ش����م����ة  �ل���������ش����ارق����ة 
على   2014 ل��ل��ع��ام  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لفني  �لعمل  لهذ�  ودعمه  رعايته 
وك���اف���ة ب��رن��ام��ج �لح���ت���ف���الت كما 
�شلطان  �ل�شيخ  �إىل  بال�شكر  تقدم 
�للجنة  رئي�س  �لقا�شمي  �أحمد  بن 
و�ل�شيخة  لالحتفالت  �لتنفيذية 
�لقا�شمي  ����ش���ل���ط���ان  ب���ن���ت  ب�������دور 
لال�شتثمار  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س 
و�ل��ت��ط��وي��ر و�ل�����ش��ي��خ��ة ح����ور بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي  �شلطان 
�ل�شارقة للفنون و�أ�شحاب �ل�شعادة 
�أع�شاء  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  روؤ���ش��اء 
لالحتفالت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�شكر  ك��م��ا  �ملختلفة  �ل��ع��م��ل  وف���رق 
وجميع  و�ل�����د�ع�����م�����ني  �ل������رع������اة 
�مل�شاهمني يف �إجناح ورفع م�شتوى 
هذ� �لعمل �لفني �لر�قي و�لهادف 
ل��ي��ق��دم ك��ر�ئ��ع��ة م��ن رو�ئ����ع �إم����ارة 

�ل�شارقة �ملتعددة للعامل باأ�شره . 

حاكم ال�ضارقة يفتتح احلديقة االإ�ضالمية 
مبنتزه ال�ضحراء على طريق الذيد

حاكم ال�ضارقة يفتتح مبنى م�ضرح املجاز التحفة املعمارية االأوىل من نوعها يف املنطقة

•• ال�سارقة -وام: 

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
قبل  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �م�����س  ظهر 
�ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
على  �ل�شحر�ء  مبنتزه  �لو�قعة  �لإ�شالمية  �حلديقة 

طريق �لذيد.
�مل�شاريع  �شمن  �لإ���ش��الم��ي��ة  �حل��دي��ق��ة  �ف��ت��ت��اح  وي���اأت���ي 
�ل�شارقة مبا يعزز مكانتها كعا�شمة  �إم��ارة  تبنتها  �لتي 
�نتماء  على  وي��وؤك��د   2014 لعام  �لإ�شالمية  للثقافة 
وتوجه �لإمارة خلدمة �لدين �لإ�شالمي وربط �لن�سء 

بتعاليمه �ل�شمحة.
�ل��ت��ي بنيت ع��ل��ى روؤية  وت��ع��ت��ر �حل��دي��ق��ة �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لأوىل  للمرة  �ل��ز�ئ��ر  فيها  يتعرف  جوهرية  �إ�شالمية 
على �لنباتات �ملذكورة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية 
�لقر�آنية وتعزز لديه  �لآي��ات  و�لتاأمل يف  �لتدبر  بهدف 
�مل��ع��رف��ة �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��رب��ط ب��ني �لإ����ش���الم و�حلفاظ 
�لإ�شالم  ب��روؤي��ة  �مل�شلمني  غ��ري  وت��ع��ري��ف  �لبيئة  ع��ل��ى 

للمخلوقات �لأخرى.
لدى  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  يف  ك��ان 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل�شالمية  �حلديقة  ملقر  و�شوله 
�أحمد �لقا�شمي رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة لالإعالم رئي�س 
�للجنة �لتنفيذية لل�شارقة عا�شمة �لثقافة �لإ�شالمية 
رئي�س  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  بن  خالد  و�ل�شيخ 
جم��ل�����س �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ين و�ل�����ش��ي��خ��ة ب����دور بنت 
لال�شتثمار  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  رئ��ي�����س  �لقا�شمي  �شلطان 
و�لتطوير �شروق و�ل�شيخة حور بنت �شلطان �لقا�شمي 
رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون و�ل�شيخ �شقر بن حممد 
و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �لقا�شمي 
و�ل�شيخ خالد بن ع�شام بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
ثاين  �آل  �هلل  بن عبد  و�ل�شيخ حممد  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن 
رئي�س د�ئرة �لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية و�ل�شيخ �شامل 
�حلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  �لرحمن  عبد  بن 
مكتب  رئي�س  نائب  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعيد  و�ل�شيخ 
�شمو �حلاكم يف مدينة خورفكان و�ل�شيخ هيثم بن �شقر 
مدينة  يف  �حل��اك��م  �شمو  مكتب  رئي�س  ن��ائ��ب  �لقا�شمي 
كلباء و�ل�شيخ حممد بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ فاهم 

بن �شلطان بن خالد �لقا�شمي.
ح�شر �لفتتاح �شعادة هنا �شيف �ل�شويدي رئي�س هيئة 
�أع�شاء  �ل�شعادة  و�أ�شحاب  �لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة 

�أع�شاء  م��ن  وع��دد  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لبلدية  �ملجال�س  و�أع�شاء  وروؤ�شاء  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 

بالإمارة وعدد من و�شائل �لإعالم �ملختلفة.
�إيذ�نا  �ملعدين  �لتذكاري  �للوح  �ل�شتار عن  �ز�ح��ة  وبعد 
بالفتتاح �لر�شمي للحديقة تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�أروقة  و�حل�شور  �لقا�شمي  بن حممد  �شلطان  �لدكتور 
يف  منها  ذك��ر  خمتلفا  نباتا   50 ت�شم  �ل��ت��ي  �حل��دي��ق��ة 
و�لنخل  و�ل�شدر  �لأث��ل  منها  نباتا   30 �لكرمي  �لقر�آن 
و�لكافور  و�لريحان  و�لزيتون  و�لتني  و�لعنب  و�لرمان 
و�لزجنبيل و��شتمع �شموه من �مل�شرفني على �حلديقة 

�إىل ��شتخد�مات هذه �لنباتات وفو�ئدها �لطبية.
ماحتويه  ح��ول  �شرحا  �حلديقة  على  �لقائمون  وق��دم 
�إىل  بالإ�شافة  تعريفية  ولوحات  �حلديقة من خدمات 
�لتي مت فيها ذكر هذه  �لآي��ات  �لتعريفية عن  �للوحات 
و�ل�شدر لقد  �لأث��ل  �لنباتات ومنها قوله تعاىل يف ذكر 
و�شمال  مي��ني  ع��ن  ج��ن��ت��ان  �آي���ة  م�شكنهم  يف  ل�شباإ  ك���ان 
ورب غفور  بلدة طيبة  له  و��شكرو�  ربكم  رزق  كلو� من 
وبدلناهم  �لعرم  �شيل  عليهم  فاأر�شلنا  فاأعر�شو�   15
بجنتيهم جنتني ذو�تي �أكل خمط و�أثل و�شيء من �شدر 
�شبحانه  للنخل و�لرمان فقال  16 وذكره تعاىل  قليل 

فيهما فاكهة ونخل ورمان .
وز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ق�شم �لنبات �لتي مت ذكرها يف �ل�شنة �لنبوية 
و�لأر�ك  �ل�������ش���ود�ء  ك��احل��ب��ة  ن��ب��ات��ا خم��ت��ل��ف��ا   42 وه���ي 
على  �لقائمون  وق���دم  و�خل����ردل  و�ل�شبار  و�ل��زع��ف��ر�ن 
�لطبية  وف��و�ئ��ده��ا  �لنباتات  ه��ذه  ع��ن  �شرحا  �حلديقة 
�لقر�آن  يف  ذك��ره��م��ا  مت  نبتتني  ��شتثناء  ومت  �ملختلفة 
و�شجرة  جهنم  يف  �شجرة  وه��ي  �ل��زق��وم  وه��م��ا  و�ل�شنة 

�لغردق �لتي ل تزرع �إل يف فل�شطني.
بعني  �لأخ���ذ  �لإ���ش��الم��ي��ة  �حلديقة  ت�شميم  وروع���ي يف 
�لعتبار فئة ذوي �لحتياجات �خلا�شةحيث مت توفري 
خ��دم��ات ول��وح��ات تعريفية ع��ن �ل��ن��ب��ات��ات �مل���ذك���ورة يف 
�لفئة  ه��ذه  �حتياجات  مع  يتو�فق  مبا  و�ل�شنة  �ل��ق��ر�آن 
وحتوي �حلديقة �لإ�شالمية على مقهى يقدم خمتلف 
�لع�شائر للنباتات �لتي ذكرت يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة 
�لنبوية وتفتح �حلديقة �أبو�بها للجمهور يوميا ما عد� 

�لثالثاء من 9 �شباحا حتى 6 م�شاء.
و�أق�����ام ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة م���اأدب���ة غد�ء 
ع��ل��ى ���ش��رف ���ش��ي��وف �لإم�����ارة �ل���ذي ق��دم��و� للم�شاركة 
�لثقافة  كعا�شمة  �ل�شارقة  �إم���ارة  تتويج  �حتفالت  يف 

�لإ�شالمية لعام 2014.

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ حم��م��د يار 
ح�������ش���ني �����ش����روج م������ي������اه    - 
بنغالدي�س  �جلن�شية    جو�ز 
    )0907678( رقم  �شفره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/6662355

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  �مل���دع���و/ غ���زل ه�شام 
حممد حم��م��ود ح��ل��ب��ه      - 
م�����ش��ر  �جل���ن�������ش���ي���ة    ج���و�ز 
رقم )2322128(     �شفره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   055/4579262

فقدان جواز �سفرت
ليلى  �مل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
�لهز�مية         خ���ل���ف  حم���م���د 
- �لردن  �جلن�شية    جو�ز 
�شفرها رقم )591925(    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5661639

فقدان جواز �سفرت
فقد  �ملدعو/ حممد عمر�ن 
�شيخ حممد ر�شيد �شيخ       - 
بنغالدي�س  �جلن�شية    جو�ز 
رقم )9154648(     �شفره 
ت�شليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
�شرطة  م���رك���ز  �ق������رب  �ىل 
بنغالدي�س  �ل�������ش���ف���ارة  �و 

م�شكور�ً.
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شينو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيتك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س
رخ�شة رقم:CN 1295450  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنجم لت�شليح �لذهب
رخ�شة رقم:CN 1112592  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�لفر�شة  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شعيدة رخ�شة رقم:CN 1190070  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد حممد �ملطوع �ل�شحي )%100(
تعديل وكيل �خلدمات/حذف �شامل �شليمان �شامل حممد �جلنيبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد فريوز �حلاج حفيظ �لرحمن

فعلى كل من له حق �لعرت��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 حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لهدف  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالن�شاء�ت �لهند�شية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1014394  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
VENUS LIMTED شافة فينو�س ليمتد��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
Target Foresight corp حذف تارغت فور�شايت كورب

فعلى كل من له حق �لعرت��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 حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طريق �خلليج 

للنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1049166  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/طريق �خلليج 

لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
رخ�شة رقم:CN 1675005  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة حممد �بر�هيم هدوف �حلمادي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لبو�دي  �ل�ش�����ادة/رمال  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �جلب�س
رخ�شة رقم:CN 1488620  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل خلفان مطر حممد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �لعبد �ل�شاعر �لعبد عو�س �لدرمكي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاير ماركت نا�س �ملدينة ذ.م.م - فرع1 

رخ�شة رقم:CN 1206944-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يو�شف �حمد حممد بنوريه �ل�شام�شي )%51(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �نور كوروت كونهامد )%49(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر �لنتولن - فيتيل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�للطيف �ورنكول - كونييل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ل�شالم تياتيل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك علو�ن �شعيد مبارك �لدرعي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 4*1.5 �ىل 1*22
تعديل ��شم جتاري:من/هاير ماركت نا�س �ملدينة ذ.م.م - فرع1   

NAS AL MADINA HYPER MARKET LLC - BRANCH  1
�ىل/ هاير ماركت نا�س �ملدينة ذ.م.م

NAS AL MADINA HYPER MARKET LLC
�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

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

العدد 11060 بتاريخ 2014/4/1   

اإعــــــــــالن
�لحرت�فية  �ل�ش�����ادة/�ملختر�ت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملركزية ذ.م.م   رخ�شة رقم:CN 1190689 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/�ملختر�ت �لحرت�فية �ملركزية ذ.م.م   
PROFICIENY CENTRAL LABORATORIES LLC

�ىل/خمتر�ت �لرعاية �ل�شحية �لحرت�فية للت�شخي�س ذ.م.م 
PROFICIENCY HEALTHCARE DIAGNOSTIC LABORATORIES LLC

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11060 بتاريخ 2014/4/1   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موبي كري للهو�تف �ملتحركه ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1088171 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فهد عبد�هلل �شالح ف�شل �لريكي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فهد عبد�هلل �شالح ف�شل �لريكي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ف�شل ن�شر �شحاده من�شور

تعديل ر��س �ملال/من 150000 �ىل 0
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 1*5.25 �ىل 2.53*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/موبي كري للهو�تف �ملتحركه ذ.م.م   

MOBI CARE MOBILE PHONES LLC
�ىل/موبي كري للهو�تف �ملتحركه 

MOBI CARE MOBILE PHONES
فعلى كل من له حق �لعرت��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 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11060 بتاريخ 2014/4/1   

اإعــــــــــالن
و�لنحا�س  �لملنيوم  لتجارة  ماد�  خان  �ل�ش�����ادة/وليت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لبطاريات �مل�شتعملة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1178712 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شفيان �شامل حممد �شفيان �لعامري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شفيان �شامل حممد �شفيان �لعامري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وليت خان ماد� مريجان

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

تعديل ��شم جتاري:من/ 
وليت خان ماد� لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�شتعملة ذ.م.م   

WILAYA KHAN MADA USED ALUMINIUM COPPER & BATTEREIS TRADING LLC
�ىل/�ل�شهم �لذهبي لتجارة �ل�شكر�ب 

GOLDEN ARROW SCRAP TRADING
�لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة  �لعالن مر�جعة  �لعرت��س على هذ�  له حق  فعلى كل من 
��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11060 بتاريخ 2014/4/1   

اإعــــــــــالن
وتلميع  لتنظيف  كار  �ل�ش�����ادة/�شايني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:CN 1360399  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد مهدي طالب ح�شن �لكثريي)%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حارب خلفان حممد �لنعيمي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*3.75

�شعيد  ح�شني  بناية:علي  �لعني  �شناعية  �لعني  �لعني  عنو�ن/من  تعديل 
�لحبابي �ىل �لعني �لعني �شناعية �لعني بناية:ح�شن هادي مهمل �لحبابي

فعلى كل من له حق �لعرت��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 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11060 بتاريخ 2014/4/1   

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

للمقاولت �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1268834  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد يو�شف حممد �ملرزوقي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ح�شني عبد�هلل �شلطان �ملرزوقي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية غ م 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�بوظبي خلدمات �لطباعة ذ.م.م - �دبرينت  
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:addprint a �دبرينت

�ملودعة بالرقم:195205       بتاريخ:2013/7/21 م
با�ش��م:�بوظبي خلدمات �لطباعة ذ.م.م - �دبرينت

وعنو�نه:�أبوظبي - �شارع �مليناء - �س.ب:7809 - هاتف:026769600 - فاك�س:026769601.
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16 �ختام عناوين ، علب لقالم �حلر علب �لختام ، حمافظ 
�لختام ، حر ختامات حتبري ، مطبوعات ، �ختام )طبعات( ، ختامات ، حو�مل �ختام ، علب لالختام ، ل�شقات 

)قرطا�شية( .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن م�شتطيل باللون �ل�شفر د�خله �دبرينت باللون �ل�شود و�ل�شكل علي ي�شار 
�ل�شكل يف منت�شف �ل�شعار حرف a على خلفية باللون �ل�شفر وعلى ي�شارها د�خل م�شتطيل باللون �ل�شفر 

. �ل�شود  باللون   addprint
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  ابريل 2014 العدد 11060

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:علي حممد حبيب حممد م�شربك  
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:S SARA �شاره بالز�

�ملودعة بالرقم:200934       بتاريخ:2013/11/14 م
با�ش��م:علي حممد حبيب حممد م�شربك

وعنو�نه:�أبوظبي - �لوحدة مول - �س.ب: - هاتف:024455845 - فاك�س:
.alisaifee55@yahoo.com لريد �للكرتوين�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س .
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن حرف s باللونني �لخ�شر �لفاحت من �لعلى و�لزرق �لفاحت من �ل�شفل 
��شفلها �شارة بالز� باللون �لحمر بخط كبري و�ل�شكل على  �لفاحت  SARA باللون �لزرق  �ل�شكل  ويدنو 

خلفية باللون �لبي�س .
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  ابريل 2014 العدد 11060

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:جوكاليا للمجوهر�ت ذ.م.م  
de grisogono geneve:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:205255       بتاريخ:2014/1/28 م
با�ش��م:جوكاليا للمجوهر�ت ذ.م.م

وعنو�نه:�لعنو�ن - �بر�ج �لحتاد - �س.ب:131119 - هاتف:026711075 - فاك�س:026711070
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:14 �ملجوهر�ت و�مل�شنوعات من �لملا�س و�لحجار �لكرمية .

باللون �ل�شود ويدنوها    de grisogono تاج ذهبي ويدنوها  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �شكل  و�شف 
.  geneve

�ل�ش��رت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة GENEVE مبعزل عن �لعالمة لعتبارها 
منطقة جغر�فية . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  ابريل 2014 العدد 11060

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م  
ALMAS:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:182440       بتاريخ:2012/11/25 م
با�ش��م:ماجد �لفطيم �لعقارية �س.ذ.م.م

وعنو�نه:بور �شعيد - بني يا�س - برج ماجد �لفطيم �لعقارية.
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 �لعالن و�لعمال �لتجارية .

و�شف �لعالمة:�لكلمة ALMAS باللون �لزرق باللغة �لجنليزية .
�ل�ش��رت�طات:. 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  1  ابريل 2014 العدد 11060

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:204255                         بتاريخ: 2014/1/13
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:  ��س �ك�س دي للهو �تف �ملتحركة ) �س.ذ.م.م(
وعنو�نه : دبي/ ديرة  �س. ب: 10237  هاتف: 04/2359628 فاك�س: 2359629 /04

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لهاتف �ملتحرك و�دو�ت �لهاتف متحرك ، م�شتقبالت �شمعية وب�شرية ، �شماعات هو�تف ، �أجهزة   لالأقمار 
مع  ت�شتخدم  طابعات    ، �ليل  حا�شب  �دو�ت   ، �ليل  حا�شب    ، �لعلمية  للغايات   �شناعية  �أق��م��ار   ، �شناعية 
�أجهزة �حلا�شوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة  حا�شوب ، ذ�كر�ت حا�شوب ، بر�مج م�شجلة  لت�شغيل �حلا�شوب ، 
�أجهزة ملحق باحلا�شوب ، بر�مج   حا�شوب م�شجلة ، بر�مج حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل (، برجميات 
فئات  �شمن  �ل���و�ردة  ول��و�زم��ه،)غ��ري   �ليل  �حلا�شب  �أجهزة   ، حا�شوب  �لعاب  بر�مج  )م�شجلة(،  حا�شوبية  
�خري ( ، م�شتلزمات �حلا�شب �ليل  ومعاجلة �لبيانات ، بر�مج �لعاب حا�شوب ،  تلفيزون ، ر�ديو ، �أجهزة  
ر�ديوللمركبات ، يف �شي دي ، دي يف دي ، �لت ت�شوير ) فوتو غر�فية و�لكرتو�شتاتية ، وحر�رية ( �لت  فاك�س 
، كامر�ت فيديو ، كامري�ت ت�شوير �شينمائى ، م�شغالت �أقر��س �لفيديو �لرقمية ، �أ�شرطة فيديو ، لفافات 

تخزين �ألعاب �لفيديو .
�لو�ق�عة بالفئة: 9

�لأ�شود، بطريقة متميزة، وقد  باللون  �لبارزة  �لالتينية  PMZ باحلروف  �مل�شمى  �لعالمة: كتبت  و�شف 
كتب د�خل �شكل بي�شاوي باللون �لأ�شود، توجد نقطة د�ئرية باللون �لأ�شود �أعاله، حيث متثل نقطة ف�شل 

لالإطار �لبي�شاوي.
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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•• ال�سارقة-الفجر:

ل�شرطة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ك���رم���ت 
��شفاق  علي  �شجاد  �ملدعو  �ل�شارقة 
باك�شتاين �جلن�شية تقدير�ً لأمانته 
�لغري  م���ال  جت���اه  ت�شرفه  وح�����ش��ن 
�لريامي  �مل���ق���دم ح��م��د  ق���دم  ح��ي��ث 
رئ���ي�������س م����رك����ز ����ش���رط���ة �مل���دي���ن���ة 
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �جلامعية 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��م��ذك��ور ���ش��ه��ادة تقدير 
وهدية رمزية با�شم �لقيادة �لعامة 
�شكره  عن  معرباً  �ل�شارقة  ل�شرطة 
بت�شليم  �مل���ذك���ور  ل��ق��ي��ام  وت��ق��دي��ره 
حمفظة م��ال��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى عدد 
م��ن �ل��ب��ط��اق��ات �لئ��ت��م��ان��ي��ة ومبلغ 
و�أور�ق  �ألف درهم  5000 خم�شة 
بو�بة  �ىل  دخ��ول��ه  �ث��ن��اء  �شخ�شية 
�إىل  وت�شليمها  �جل��ام��ع��ي��ة  �مل��دي��ن��ة 
���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة يف ت�����ش��رف يدل 
خلق  من  �مل��ذك��ور  به  مايتمتع  على 

كرمي و�أمانة ورعاية حلقوق �لغري. 
ودع���ا �مل��ق��دم �ل��ري��ام��ي ك��اف��ة �أف���ر�د 
به  ق���ام  �لق���ت���د�ء مب��ا  �إىل  �ملجتمع 
�ملذكور و�لذي يقدم مثاًل يحتذى 

لالآخرين ودلياًل على ح�شن �خللق 
�لكثريين  بني  �ل�شلوك  و��شتقامة 
و�أبناء �جلاليات  �ملجتمع  �أفر�د  من 

�ملقيمني على �أر�س �لدولة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�لتي  �لتفتي�شية  �حل��م��الت  �أ���ش��ف��رت 
�ل��ت��اب��ع��ة لد�رة  �ل����دوري����ات  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
�ملرور يف �شرطة ر�أ�س �خليمة خالل 
 134 ع��ن �شبط  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع 
يف  �شالعة  �شاحنة   33 بينها  �شيارة 

خمالفة للنظم �ملرورية .
وقالت م�شادر مرورية �ن �حلمالت 

�مل�شاعي  ���ش��م��ن  ت���ق���ع  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
�ملرور  �د�رة  حت��ر���س  �ل��ت��ي  �حلثيثة 
من  م�شتمرة  ب�شورة  تنفيذها  على 
�أج���ل ت��وف��ري �لأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي ت�شاهم 
�ملرورية  �حل����و�دث  ع���دد  تقلي�س  يف 
و�حل����د م���ن �أخ���ط���اره���ا م�����ش��ري� �ىل 
�ل���ت���ي حتققت  �ل��ن��ت��ائ��ج �لي��ج��اب��ي��ة 
جر�ء تلك �حلمالت �لتفتي�شية حيث 
�نخفا�شا  �مل��روري��ة  �حل��و�دث  �شجلت 

و����ش��ت��ه��دف��ت حمالت     . م��ل��ح��وظ��ا 
�لنفتي�س �ملروري �لتي تنتهج ��شلوب 
باأنو�عها  �مل��رك��ب��ات  ج��م��ي��ع  �مل��ب��اغ��ت��ة 
و�ثناء  و�ل�شالون  �لثقيلة  �ل�شاحنات 
�ملخالفات  ع��ن  �لتفتي�س  ي��ت��م  ذل���ك 
على  للحركة  �ملركبة  �شاحلية  مثل 
و�أجهزة  �لط���ار�ت  �لطرق من حيث 
�ل����ش���اءة و�ل��ف��ر�م��ل و�أ���ش��ي��اء �خرى 

تتعلق بال�شائقني .

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعمال  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ب���د�أت 
�لطرق  مل�������ش���اري���ع  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل���رح���ل���ة 
�لتحتية و�حلد�ئق يف مدينة  و�لبنية 
 2.2 قدرها  �إجمالية  وبكلفة  خليفة 
�ملدينة  تق�شيم  دره��م، حيث مت  مليار 
�إىل ثالث مناطق عمل �شمن جدول 
ط���م���وح ل���رف���ع م�������ش���ت���وى �حل����ي����اة يف 

�ملدينة. 
و�أكد م�شدر م�شوؤول يف بلدية مدينة 
�إن���ارة  تت�شمن  �لأع��م��ال  �أن  �أب��وظ��ب��ي 
�لأر�شفة  و�إن�شاء  �لد�خلية،  �ل�شو�رع 
وم���و�ق���ف �ل�����ش��ي��ار�ت، ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 
�لأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكة  تطوير 
�جلوفية،  �مل���ي���اه  م��ن�����ش��وب  وخ��ف�����س 
وكذلك تطوير طرق �ملدينة �لرئي�شية، 
،بالإ�شافة  م��ن��ه��ا  �ل��ع��دي��د  وت��و���ش��ع��ة 
�ىل حت��وي��ل �ل�������دو�ر�ت �حل��ال��ي��ة �ىل 

تقاطعات باإ�شار�ت �شوئية. 
�إن�شاء ممر�ت  وت�شمل �لأعمال كذلك 
لر�كبي  و�أخ����رى  للم�شاة،  خم�ش�شة 
�ملدينة  �شو�رع  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات 
لفلل  �ملحاذي  �ل�شارع  مثل  �لرئي�شية 
�ملحاذي  و�ل�������ش���ارع  �ل����ر�ح����ة  ح���د�ئ���ق 
للمركز �لتجاري يف �ملدينة، بالإ�شافة 

�ىل �ل�شارعني )20( و )26(.
كما تت�شمن �لأعمال يف جزئها �لأكر 
بعد  للمدينة  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
وحاجتها  فيها  �ل��ب��ن��اء  �أع��م��ال  تو�شع 
�لكهربائية،  �ل���ط���اق���ة  زي��������ادة  �ىل 
و�ل�شرف  �ملياه  �شبكة  تو�شعة  وكذلك 
�ل�شحي، و�شيتم �شمن نطاق تطوير 
�شبكة �لطاقة �لكهربائية �إ�شافة 72 
حم��ط��ة حت��وي��ل ف��رع��ي��ة م��وزع��ة على 

�مل��دي��ن��ة، وتغطي هذه  �أح��و����س  ك��اف��ة 
للخدمات  �لفعلية  �حل��اج��ة  �لأع��م��ال 
�ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شكنية  �مل��ن��اط��ق  يف 

�ملناطق �لتجارية.
تنفيذ جميع  �شيتم  �أنه  �مل�شدر  و�أ�شار 
ت��وؤث��ر على �حلياة  �لأع��م��ال بحيث ل 
تق�شيم  خ��الل  م��ن  لل�شكان  �ليومية 
�أعمال  مناطق  �إىل  �مل��دي��ن��ة  ق��ط��اع��ات 
بعد  منطقة  يف  بالتنفيذ  و�مل��ب��ا���ش��رة 
�أخرى،  �أع��م��ال منطقة  م��ن  �لإن��ت��ه��اء 
�ل�شو�رع،  ب��ع�����س  �جت���اه���ات  وحت��وي��ل 

و�إبقاء معظم طرق �ملدينة مفتوحة.
�لأر�شفة  �أع���م���ال  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �أم�����ا 
�ل�����ش��ي��ار�ت وت��ط��وي��ر �شبكة  وم���و�ق���ف 
�إجنازها  �لأمطار ف�شيتم  �شرف مياه 
و�شيتم  ك��م��ا  ذ�ت����ه����ا،  �ل���ف���رتة  خ����الل 
�لتحتية  �لبنية  �أع��م��ال  م��ن  �لإن��ت��ه��اء 
�لأول  �ل��رب��ع  م��ن  م��ر�ح��ل متتد  على 

�لثاين  �لربع  2015 �ىل نهاية  لعام 
من عام 2019.

يف  �ل�شكانية  �لكثافة  ل��زي��ادة  ون��ظ��ر�ً 
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  �شملت  فقد  �مل��دي��ن��ة 
جديدين  وخمرجني  مدخلني  �إن�شاء 
E10 بني  �ل��ط��ري��ق  ع��ل��ى  �أح���ده���م���ا 
�أب��وظ��ب��ي ودب����ي و�لآخ������ر ي��ت��ق��اط��ع يف 
تو�شعة  و���ش��ي��ت��م  ك��م��ا  �مل����ط����ار،  ����ش���ارع 
جلعله  م�شدر  ملدينة  �ملحاذي  �ل�شارع 

�أربعة م�شار�ت بالجتاهني.
�لأع��م��ال للحاجة  ه��ذه  �أهمية  وت��اأت��ي 
ل�شتكمال  �مل���دي���ن���ة  ل�����ش��ك��ان  �مل���ا����ش���ة 
�أعمال �لبنية �لتحتية وبالأخ�س �إنارة 
�شت�شتخدم  و�ل��ت��ي  �لد�خلية  �ل��ط��رق 
من  �لت�شميمية  �ملعايري  �ح��دث  فيها 
حيث �رتفاع �لأعمدة �لبالغ 10 �أمتار 
 LED ����و�إدخ������ال ن��ظ��ام م�����ش��اب��ي��ح �ل
�أق���ل بكثري عن  و�ل��ت��ي تتطلب ط��اق��ة 

�لأن��ظ��م��ة �ل��ق��دمي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ت��اأث��ري �لإن����ارة  ت��وزي��ع��ه��ا ب�شكل ي��رك��ز 
على �لطريق وممر�ت �مل�شاة، وحتديد 
م�شاحة �لتاأثري على �لبيوت �ملجاورة. 
�إنارة  �أعمال  من  �لإنتهاء  و�شيتم  هذ� 
�أحو��س  كافة  يف  �لد�خلية  �ل�����ش��و�رع 

�ملدينة خالل عام 2015.
�ل�شيار�ت،  م����و�ق����ف  جم�����ال  يف  �أم������ا 
�إن�������ش���اء مو�قف  �مل�������ش���روع  ف�����ش��ي�����ش��م��ل 
�لفلل  ج���م���ي���ع  م���ق���اب���ل  ل���ل�������ش���ي���ار�ت 
وب�شكل  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل��ب��اين  �ل�شكنية 
م�����و�ز ل��ل��ط��ري��ق ل���ت���اليف ت���اأث���ري هذه 
�مل�شتخدمة  �ل�����ش��ي��ار�ت  ع��ل��ى  �مل��و�ق��ف 
ح�����ش��اب هذه  �ل���ط���ري���ق. ومت  ل���ذل���ك 
 4 ب�شكل يوفر ما يفوق على  �ملو�قف 
�ملدينة.  يف  �شكنية  �أر���س  لكل  مو�قف 
�أما يف �لأر��شي �لتجارية ف�شيتم �إتباع 
�ملقايي�س �لتي ت�شعها د�ئرة �لنقل يف 

هذ� �خل�شو�س.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �هتمام  وياأتي 
�جلوفية  �مل��ي��اه  من�شوب  م�شكلة  حل��ل 
حيث  �ول��وي��ات��ه��ا  يف  خليفة  مدينة  يف 
قامت بالدر��شات �لالزمة لإيجاد حل 
ل��ه��ذه �مل�شكلة.  ن��اج��ح وط��وي��ل �لأم���د 
�ملياه  �نابيب لت�شريف  �إ�شافة  و�شيتم 
ت�شريف  �شبكة  خ��الل  م��ن  �جل��وف��ي��ة 
مياه �لأمطار. وبذلك �شيتم تخفي�س 
�حلدود  �إىل  �جل��وف��ي��ة  �مل��ي��اه  من�شوب 
�ملباين  على  ت��وؤث��ر  ل  و�ل��ت��ي  �ملقبولة 
�ملدينة.  يف  و�ل���ت���ج���اري���ة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة 
نف�س  �شمن  �شيتم  ل��ذل��ك  ب��الإ���ش��اف��ة 
مياه  ت�شريف  �شبكة  تطوير  �مل�شروع 
�لأم����ط����ار م���ن خ����الل �إ����ش���اف���ة ثالث 
حم��ط��ات ل��رف��ع �مل���ي���اه وحم��ط��ة �شخ 
ل���ه���ذه �مل���ي���اه م���ن �أج�����ل �ل��ت�����ش��ري��ع يف 
وي���ن���درج هذ�  �لم���ط���ار.  م��ي��اه  �شحب 
�لبلدية  ��شرت�تيجية  �شمن  �مل�شروع 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  �إىل  �لهادفة 
للمو�طنني باأف�شل �ل�شبل، ومن هذ� 
للم�شاة  مم��ر�ت  �إن�شاء  �شيتم  �ملنطلق 
�شمن  �مل���دي���ن���ة  �أح�����و�������س  ج��م��ي��ع  يف 
بالإ�شافة  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  �أع���م���ال 
على  �لطبيعي  �لتجميل  �أع��م��ال  �ىل 
جو�نب �لطرق وبطول يزيد على 70 
جميع  رب���ط  �مل�����ش��روع  ويت�شمن  ك���م، 
مبمر�ت  و�لتجارية  �ل�شكنية  �ملناطق 
لت�شهيل  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  لر�كبي 
�لتنقل د�خل �ملدينة.  �أما على �شعيد 
�حلد�ئق �لعامة و�لتي مت �إن�شاء ثالث 
حد�ئق منها حتى �لآن ، �أكدت �لبلدية 
�أن �أعمال �ملرحلة �لثانية �شت�شتمر يف 
ت�شييد �حلد�ئق وبو�قع 3-4 حد�ئق 

�شنوياً حتى �إجناز �مل�شروع �ملتكامل.

االأر�ضيف الوطني ينظم ور�ضة عمل يف مبادئ اإدارة الوثائق يف ال�ضارقة

طلب تر�سيح اأ�سفر عن 39 فائزًا   500

من�ضور بن زايد يعتمد اأ�ضماء الفائزين بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها ال�ضابعة
اأمل العفيفي: دور حيوي للفائزين يف النهو�س يف العملية التعليمية حمليًا وعربيًا 
خالد العربي : جوائز هذا العام تقدر بـ 3 مليون و600 األف درهم

•• �ل�شارقة-�لفجر:
ور�شة  �م�س  و�ل��ب��ح��وث(  للوثائق  �لوطني  )�مل��رك��ز  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  نظم 
عمل يف مبادئ �إد�رة �لوثائق يف �جلهات �حلكومية �شارك فيها �لعاملون يف 
�أر�شيفات �جلهات �حلكومية يف �إمارتي: �ل�شارقة و�أم �لقيوين- وذلك يف �شياق 
م�شروعه �لذي ي�شتهدف تطوير �ملهار�ت �لفنية لدى �لقائمني على تنظيم 
�لوثائق و�لو�شول �إىل �لأ�شاليب و�ملعايري �ملثلى يف �لأر�شيفات �حلكومية يف 
�لأر�شيف  يف  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  �شلطان  ماجد  �شعادة  و�أك��د  �لدولة.  
بعنو�ن:  �ملركز  ينظمها  �لتي  �لور�شة  �أن  �لفتتاح  كلمة  م�شتهّل  يف  �لوطني 
مبادئ �إد�رة �لوثائق يف �جلهات �حلكومية قد ��شتقطبت موظفي �لأر�شيفات 
مبختلف �جلهات �حلكومية يف جميع �إمار�ت �لدولة، وقدمت لعدد كبري من 
�مل�شاركني �ملعايري �لو�جب �تباعها لالرتقاء بالعمل �لأر�شيفي وتنظيمه يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �لأر�شيف �لوطني يعمل 
على تنظيم �شل�شلة �أخرى من �لدور�ت �لتدريبية �لأكر تخ�ش�شاً

وركز �شعادة ماجد �ملهريي يف �أهمية حفظ �لوثائق �لورقية، وعدم �لكتفاء 
بالوثائق �لإلكرتونية، م�شري�ً �إىل �أن �لأر�شيف �لوطني يحر�س على �قتناء 
�لوثيقة باأ�شكالها �لثالثة: �لورقي و�لإلكرتوين، وعلى �شيغة �مليكروفيلم، 

ويطبق �ملعايري �لعلمية و�لعاملية يف حفظها.
 و�أ�شار �شعادة �ملدير �لتنفيذي �إىل ��شتعد�د �لأر�شيف �لوطني �لد�ئم للتعاون 
�مل�شاركني يف  وح��ّث  ذل��ك،  منه  �لتي تطلب  للجهات  �لكامل  �لدعم  وتقدمي 

�لدورة على نقل �خلر�ت �لتي يتلقونها �إىل جهات عملهم.
وركز يف �ملحا�شرة �لتي �ألقاها �شعادته عقب كلمة �لفتتاح على دور �لأر�شيف 
�لأر�شيف  �أن  �إىل  م�شري�ً  �حلكومية،  �جلهات  �أر�شيفات  تنظيم  يف  �لوطني 
�لوطني قد قام بت�شخي�س %87 من �أر�شيفات �جلهات �حلكومية �لحتادية 

و�ملحلية، و�أن �لأر�شيف �لوطني قد ر�شد و�قع �أر�شيفات �جلهات �حلكومية 
�لأر�شفة  خر�ء  بها  قام  متكررة  ميد�نية  متابعات  عر  و�ملحلية  �لحتادية 
و�ملتخ�ش�شون �شملت مقر�ت �لأر�شيف �لد�خلية وم�شتودعاته �خلارجية، ثم 
�أعّدو� تقارير �شّخ�شت نقاط �لقوة و�ل�شعف، وتاليف �لثغر�ت قدر �مل�شتطاع، 
وحملت �لتقارير يف طياتها تو�شيات لالرتقاء بو�شائل �إد�رة وحفظ �لوثائق 

�لتي تر�شد تاريخ دولة �لإمار�ت ون�شاأتها- وحمايتها.
�أن�شئ  فحني  مر�حل  بعدة  م��ّر  قد  �لوطني  �لأر�شيف  �أن  �إىل  �شعادته  ون��وه 
عام  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل-  – ب��اإذن  له  �ملغفور  بتوجيهات 
1968 كان ��شمه: مكتب �لوثائق و�لدر��شات، ثم حتول �إىل مركز �لوثائق 
و�لدر��شات، فمركز �لوثائق و�لبحوث، ثم كان �لتحول �لكبري �إذ �أ�شبح ��شمه: 
�ملركز �لوطني للوثائق و�لبحوث بعد �شدور �لقانون رقم 7 لعام 2008ويف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لوطني لدولة  �لأر�شيف  �إىل  2014 حتول  عام 

على �شوء �لتعديل �لذي جاء به �لقانون رقم 1 لعام 2014م.
�ل��وط��ن��ي بجمع �لوثائق  �مل��ه��ريي يف دور �لأر���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة م��اج��د  و�أ���ش��ه��ب 
و�لإ�شر�ف على حفظها و�أر�شفتها وفقاً لالأ�شول �لعلمية يف �لأر�شفة بق�شد 
�لثقايف  �لوعي  ن�شر  وي�شهم يف  �لعامة،  �مل�شلحة  �ل�شتفادة منها مبا يحقق 
�أن  �إىل  �ل��ب��ح��ث، ون���ّوه �شعادته  �إت��اح��ة جم���الت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ت��اري��خ��ي 
�لأر�شيف �لوطني يعنى بالإ�شر�ف على �لوثائق وت�شنيفها و�تخاذ كل ما من 
�شاأنه �ملحافظة عليها م�شري�ً �إىل �أن �لقانون يلزم �جلهات �حلكومية باإر�شال 
و�لتاريخية  �لعامة  فالوثائق  �لوطني،  �لأر�شيف  �إىل  �لتاريخية  وثائقها 
�أوعية ر�شمية للمعلومات �لالزمة للبحث  و�لوطنية ملك للدولة بو�شفها 
�ألزم  �لقانون  �أن  �إىل  �شعادته  ولفت  �إتالفها.  يجوز  ول  و�لتاريخي،  �لعلمي 
ظروف  توفري  �أجل  من  �لوطني  �لأر�شيف  مع  �لتن�شيق  �حلكومية  �جلهات 

�حلماية و�ل�شالمة �لالزمة لوثائقها طيلة مدة �حتفاظها بتلك �لوثائق.

•• تغطية رم�سان عطا:

ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �عتمد 
�لوزر�ء  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
�لفائزين  �أ�شماء  �أم�س  �جلائزة  �أمناء 
ب���ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة �ل���رتب���وي���ة ل���ل���دورة 
و�لذين   2014-2013 �ل�����ش��اب��ع��ة 
 14 �شموه يف  �شيتم تكرميهم برعاية 
�أبريل بفندق ق�شر �لإمار�ت باأبوظبي 
�مل���وؤمت���ر �ل�شحفي  وج����اء ه���ذ� خ���الل 
�ل����ذي ع��ق��د مب��ق��ر �جل���ائ���زة بح�شور 
�ل�شيدة �مل �لعفيفي �مني عام �جلائزة 
، و�لدكتور خالد �لعري ع�شو �للجنة 
و�شائل  ،ومم��ث��ل��ي  ل��ل��ج��ائ��زة  �مل��ن��ظ��م��ة 

�لإعالم �ملختلفة .

اجلهود املبذولة
عبد�لقادر  �أم����ل  ���ش��ع��ادة  �أع��ل��ن��ت  وق���د 
�لعفيفي �لأمني �لعامة جلائزة خليفة 
و�أ�شادت  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أ���ش��م��اء  �ل��رتب��وي��ة 
�أ�شماء  ع��ن  �لإع����الن  خ��الل  �لعفيفي 
�لفائزين برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أخ���ي���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي و�إخو�نهما �أ�شحاب 
�ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
�أول  �لإم��ار�ت و�لفريق  لالحتاد حكام 
�آل نهيان  �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
يف  �لتعليم  مل�شرية   ، �مل�شلحة  للقو�ت 
�لدولة وحر�س �شموهم على �أن يكون 
�لأولويات  �أج��ن��دة  مقدمة  يف  �لتعليم 
�لوطنية و�أن ميثل هذ� �لقطاع قاطرة 
�لتي  �ل��ن��ه�����ش��ة �حل�������ش���اري���ة  مل�����ش��رية 

ت�شهدها �لدولة يف جميع �ملجالت . 
�جلائزة  �أن  �إىل  �ل��ع��ف��ي��ف��ي  و�أ�����ش����ارت 
�شمو  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س 
جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لرئا�شة 
على  �شموه  وحر�س  �لرتبوية  خليفة 

تطرحه  فيما  �جل��ائ��زة  ه��ذه  متثل  �أن 
�إ�شافة  من مبادر�ت علمية و�أكادميية 
�لتعليم  ق���ط���اع  ي�����ش��ه��ده  مل����ا  ح���ي���وي���ة 
قبل  من  و�هتمام  رعاية  من  بالدولة 
�لعفيفي  كما ثمنت  �لر�شيدة.  قيادتنا 
�جلهود �لكبرية لأع�شاء جمل�س �أمناء 
�لتنفيذية  �للجنة  وك��ذل��ك  �جل��ائ��زة 
و�ملن�شقني  �لتحكيم  وجل��ان   ، للجائزة 
�لرتبوي  �مليد�ن  يف  �لعاملني  وجميع 
وخارجها  �ل���دول���ة  د�خ����ل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�لعامة  �لأمانة  تقدير  و�أعربت عن    .
جلميع �جلهود �ملبذولة من قبل و�شائل 
�لإعالم يف دعم ر�شالة �جلائزة وحتقيق 
�أهد�فها �ملجتمعية، كما �أ�شادت بتعاون 
�جلائزة مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات �ملحلية 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة وح�����ش��ل على 
جائزة �ل�شخ�شية �لرتبوية �لعتبارية 
�لدكتور خالد طوقان من  �لعام  لهذ� 
�ل�شخ�شيات �لكادميية و�لعلمية  �أهم 
�شهادة  ع��ل��ى  ح�����ش��ل  ح��ي��ث  �لردن،  يف 
�لكهربائية  �لهند�شة  �لبكالوريو�س يف 
م��ن �جل��ام��ع��ة �لم��ري��ك��ي��ة يف ب���ريوت ، 
ومن ثم درجة �ملاج�شتري يف �لهند�شة 
�لنووية و�لندماج �لنووي من جامعة 
ميت�شغان، وبعدها نال درجة �لدكتور�ة 
معهد  م����ن  �ل����ن����ووي����ة  �ل���ه���ن���د����ش���ة  يف 
ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا كامردج 
�لمريكية.  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  يف   ،
�ل���دك���ت���ور خالد  و�����ش���ت���م���رت م�����ش��رية 
�لبلقاء  جلامعة  رئي�شاً  ليكون  طوقان 
و�لتعليم  للرتبية  ووزي��ر�ً  �لتطبيقية، 
و�لبحث  �ل����ع����ايل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ووزي���������ر�ً 

�ل��ع��ل��م��ي، ووزي�������ر�ً ل��ل��ط��اق��ة و�ل�����روة 
�ملعدنية. وخالل عمله كوزير للرتبية 
�لتطوير  م�����ش��روع  �أط���ل���ق  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
�ل���رتب���وي ن��ح��و �لق��ت�����ش��اد �مل���ع���ريف يف 
تقدم  بتحقيق  �نعك�س  و�ل���ذي  �لردن 
ملمو�س على �مل�شتوى �لعاملي يف مرتبة 
�لردن يف �متحان �لريا�شيات و�لعلوم 
وي�شغل   .)TIMSS( �ل���������دويل 
رئي�س  من�شب  حالياً  طوقان  �لدكتور 
�لردنية ورئي�س  �لذرية  �لطاقة  هيئة 
جمل�س �مناء �جلامعة �لردنية، ��شافة 
�ىل عمله مدير�ً للمركز �لدويل ل�شوء 

 .)SESAME( ل�شنكروترون�
ح�����ش��ل �ل��دك��ت�����ور خ��ال��د ط���وق���ان على 
�لعديد من �لأو�شمة و�جلو�ئز �لعاملية 
لعلمه  ت��ق��دي�����ر�ً  �ل��رف��ي��ع��ة  و�لردن����ي����ة 
و�جن����از�ت����ه. و�ع�����رب �ل���دك���ت���ور خالد 
�ل���ع���ري ع���ن ���ش��ع��ادت��ة لج����از �ل����دورة 
�لرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة  �ل�����ش��اب��ع��ة 
يف  و�لتوفيق  �لنجاح  دو�م  لها  ومتني 
و600  تقدر ب3 مليون  ج��و�ئ��ز  ظ��ل 
�لفائزين  �����ش���م���اء  وع����ن  دره�����م  �ل����ف 
�لعام  ل��ه��ذ�  �ل��رتب��وي��ة  خليفة  بجائزة 
�ل�شماء  �لعري  خالد  �لدكتور  �علن 

خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي :
جمال �لتعليم �لعام - فئة �ملعلم �ملبدع
منى حممد ح�شن ر��شد �ملرزوقي   1-
للتعليم  �لريادة  �لريا�شيات  مدر�شة 
�أبوظبي  جمل�س  و�ل��ث��ان��وي  �لأ�شا�شي 

للتعليم
-2 ماجده فوؤ�د حممد جر�ح �لرتبية 
�لريا�شية  مدر�شة �لطموح للتعليم 

�لأ�شا�شي جمل�س �أبوظبي للتعليم 
ناجدة ح�شني حممد عبد�ملجيد   3-

�لرتبية �لفنية   مدر�شة �لغيث للتعليم 
�لأ�شا�شي جمل�س �أبوظبي للتعليم 

عبد�هلل  يو�شف  �شبحي  ر�ئ���د  د.   4-
�لتكنولوجيا  ث����ان����وي����ة  �ل���ك���ي���م���ي���اء 
�لتكنولوجيا  م���ع���ه���د  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 

�لتطبيقية
ع�شام �أحمد م�شطفى ن�شاأت   5-

مدر�شة  و�ل��ب��دن��ي��ة  �ل�شحية  �ل��رتب��ي��ة 
�ملهاجرين للتعليم �لأ�شا�شي ح2 وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم -�ل�شارقة � �ل�شرقية

ب��ن ق�شيب  �آم��ن��ه ع��ب��د�هلل حممد   6-
م������در�������ش������ة  �لزعابي �لريا�شيات 
�لظيت للتعليم �لثانوي وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم- ر�أ�س �خليمة 
�شمية عي�شى �شيف �ملالكي �ل�شحي   7-
�للغة �لإجنليزية  مدر�شة قباه للتعليم 
و�لتعليم-  �لرتبية  وز�رة  �لأ�شا�شي ح2 

ر�أ�س �خليمة 
�لهاليل  حم��م��د  ح��م��د  ���ش��ي��خ��ة   8-
م������در�������ش������ة  �ل�شحي �للغة �لإجنليزية 
�لظيت للتعليم �لثانوي وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم- ر�أ�س �خليمة 
عبد�هلل  ���ش��ال��ح  ع��ب��د�هلل  �شيخة   9-

حمود �لزيودي �لرتبية �لإ�شالمية 
مدر�شة دبا �لفجرية للتعليم �لثانوي 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 
�شعيد  حم���م���د  ع���ل���ي  ع��ائ�����ش��ة   10-
�ل���������ل���������غ���������ة  خما�س �لظهوري 
م���در����ش���ة ج���وي���ري���ة بنت  �لإجنليزية 

�حلارث للتعليم �لأ�شا�شي ح1 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 

-11 عبري �إبر�هيم رجب �لد�شوقي 
�أم  م��در���ش��ة  �لرتبية �لفنية 
حكيم �لأن�شارية للتعليم �لأ�شا�شي ح1 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 
فاطمة ح�شن علي �شامل   12-

ريا�س �لأطفال رو�شة �لرحمان 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 

املعلم  العام - فئة  التعليم  جمال 
الواعد

�ليماحي  ر��شد حممد  �أم��ل علي   1-

�أم  م��در���ش��ة  �لريا�شيات و�لعلوم 
�شنان �لأ�شلمية �ملختلطة ح1 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 
مك�شح  ���ش��ع��ي��د  ع���ب���د�هلل  ���ش��ن��دي��ة   2-
�أبن  مدر�شة  �لريا�شيات  �ل�شماحي 

�لنفي�س للتعليم �لأ�شا�شي ح1 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم- �لفجرية 

جمال التعليم العام - فئة الأداء 
التعليمي املوؤ�س�سي

مدر�شة �لإبد�ع �لنموذجية وز�رة   1-
�لرتبية و�لتعليم- دبي �حللقة �لأوىل 

و�لثانية
 Delhi Private School 2-
ة  ر � ز و  - Sharjah

�لرتبية و�لتعليم- �ل�شارقة 
Senior Secondary

للتعليم  �ل����رح����ي����ب  م����در�����ش����ة   3-
�لأ�شا�شي و�لثانوي ح2 وز�رة �لرتبية 
ث�������ان�������وي +  و�لتعليم- �لفجرية  

ح2

ثانيا: املجالت الأخرى
م�شتوى  على  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم��ال 
-�لأ�شتاذ  �ل��ع��رب��ي  و�ل���وط���ن  �ل���دول���ة 

�جلامعي �ملتميز يف �لتدري�س
عبد�هلل  نا�شر  ب��دري��ة  �ل��دك��ت��ورة   1-

خمي�س �جلنيبي �أ�شتاذ م�شارك 
جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
-2 �لدكتور حمدي �أحمد عبد�لعزيز 
و�لتدريب  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أ����ش���ت���اذ  �أح���م���د 
�خلليج  جامعة  �مل�شارك  �لإل��ك��رتوين 

�لعربي مملكة �لبحرين

م�شتوى  على  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم��ال 
-�لأ�شتاذ  �ل��ع��رب��ي  �ل��وط��ن  و  �ل��دول��ة 

�جلامعي �ملتميز يف �لبحث �لعلمي
�إبر�هيم  �أح��م��د  ف���وزي  �ل��دك��ت��ور   1-
ب��ن��ات��اأ���ش��ت��اذ �مل��ع��ه��د �ل���ب���رتويل دول���ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

ذوو الإعاقة- فئة العاملني 
�أمين حممد عبد�للطيف حممد   1-

خ��ال��د ب�����ش��ي��وين  ري��ا���ش��ي��ات- تربية 
�شمعية  �خت�شا�س نطق ولغة جمل�س 

�أبوظبي للتعليم 
مدر�شة مبارك بن حممد 

رقية نا�شر �شعيد �ل�شعيدي   2-
م��ت��خ�����ش�����س مركز  م����در�����س  ت���رب���ي���ة 
ل����رع����اي����ة وت����اأه����ي����ل ذوي  �أب����وظ����ب����ي 

�لحتياجات �خلا�شة 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية 

وذوي �لحتياجات �خلا�شة

التعليم والبيئة امل�ستدامة- فئة 
املدار�س 

م�شروع �لفر��شة �خل�شر�ء   1-
�لأ�شا�شي  للتعليم  �لطليعة  مدر�شة 
جمل�س �أبوظبي للتعليم  و�لثانوي 

فئة  املجتمع-  وخدمة  التعليم 
املوؤ�س�سات الداعمة للتعليم

و�لرعاية  و�ل���ت���اأه���ي���ل  �ل��ت��ع��ل��ي��م   1-
�مل�شتد�مة خلدمة �ملجتمع 

 مركز رعاية �لأحد�ث �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �أبوظبي

�لعامة  �لقيادة  �لأمنية  �لثقافة   2-
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �ل�����ش��ارق��ة  ل�����ش��رط��ة 

ل�شرطة �ل�شارقة

فئة   - والتعليم  اجلديد  الإعالم 
الأفراد 

�لتفاعل �لإلكرتوين طارق رفعت   1-
للتعليم  �أبوظبي  جمل�س  �لدين  بهي 

مدر�شة �ل�شقور 
 

تابع ثانيا: املجالت الأخرى
�لبحوث  ف��ئ��ة   - �ل��رتب��وي��ة  �ل��ب��ح��وث 

�لرتبوية �لعامة 

و�لثقة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لإد�رة  تنمية   1-
م�����ن طلبة  ع���ي���ن���ة  ل������دى  ب���ال���ن���ف�������س 
يف  و�ل��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة � در��شة 
�أح���م���د حممد  خ��دي��ج��ة  م�شحية 
باخمرمه م�شاعد �ملدير �لعام مدينة 
دولة  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
منهجية  لتطبيق  م��ق��رتح  �إط���ار   2-
لتح�شني  ك��م��دخ��ل   six sigma
جودة �حلياة �لأكادميية يف �جلامعات 
حمد�ن  ن�شال  �لدكتور  �لفل�شطينة 
هيئة  ع�شو  م�شطفى �مل�شري 
تدري�س جامعة �لقد�س �ملفتوحة دولة 

فل�شطني
هيئة  ع�شو  حممد �أحمد عودة �لآغا 

تدري�س 

الرتبوية  والـــربامـــج  املــ�ــســاريــع 
الدولة  م�ستوى  على  املبتكرة 

والوطن العربي- فئة الأفراد
 KBZ Sentence  1-
 Writing Program

 Warren James Love
 English Co-ordinator

مدر�شة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س 
خليفة بن ز�يد للتعليم �لثانوي

�نتاج  �شبكة   : ت��ي��وب  برزنتي�شن   2-
وم�شاركة وعرو�س �لفيديو �لتقدمية 
نا�شر  �شادق  حممود  ع��الء  �لدكتور 
ج�������ام�������ع�������ة  �أ�شتاذ م�شاعد  

�ل�شلطان قابو�س �شلطنة عمان 

الرتبوية  والـــربامـــج  املــ�ــســاريــع 
الدولة  م�ستوى  على  املبتكرة 
املوؤ�س�سات  فئة  العربي-  والوطن 

الداعمة للتعليم 
ثقافة �حرت�م �لقانون   1-

مكتب ثقافة �حرت�م �لقانون  
وز�رة �لد�خلية- �أبوظبي

الرتبوية  والـــربامـــج  املــ�ــســاريــع 
الدولة  م�ستوى  على  املبتكرة 
بناء  فــئــة   - الــعــربــي  والــوطــن 

�سبكات املعرفة 
�أح������������م������������د  �ملدر�شة �لإلكرتونية   1-
جم������ل�������������س  عبد�هلل عليوي �لدليمي 
�لغربية  م��در���ش��ة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 

مدر�شة �لنخبة مدر�شة �ل�شديق 

للطفل  الرتبوي  التاأليف  جمال 
والوطن  ــة  ــدول ال م�ستوى  على 

العربي- اإبداعات تربوية 
زينب �أحمد  �شور من حياتنا   1-
ل��غ��ة �جن��ل��ي��زي��ة وز�رة  ب��ي��ك��و م��ع��ل��م��ة 

�لرتبية و�لتعليم 
للتعليم  خ��ي��اط  ب��ن��ت  �شمية  م��در���ش��ة 

�لأ�شا�شي
مطر  ع��ب��د�هلل  �شعاد  نحلة  رحلة   2-
وز�رة  علوم  موجهة  مالك  بني  �ملطر 

�لرتبية و�لتعليم- ر�أ�س �خليمة 

للطفل  الرتبوي  التاأليف  جمال 
والوطن  ــة  ــدول ال م�ستوى  على 

العربي- درا�سات اأدب الطفل
لطالب  �لإع��ت��د�ل  �أن�شطة  دليل   1-
وط�����ال�����ب�����ات �مل����رح����ل����ة �لإب����ت����د�ئ����ي����ة 
�لأم�������ري خالد  ك���ر����ش���ي  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
�لعتد�ل  م��ن��ه��ج  ل��ت��اأ���ش��ي��ل  �ل��ف��ي�����ش��ل 
عبد�لعزيز  �مل��ل��ك  جامعة  �ل�����ش��ع��ودي 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

�ضبط 134 مركبة �ضالعة يف خمالفات 
مرورية براأ�س اخليمة

بكلفة اإجمالية قدرها 2.2 مليار درهم

بلدية مدينة اأبوظبي بداأت اأعمال املرحلة الثانية للطرق والبنية التحتية واحلدائق يف مدينة خليفة
�ضـرطة ال�ضـارقة تكـرم عامـاًل الأمانته
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العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
 يف الدعوى رقم 2013/737 جتاري جزئي

فيما بني �ملدعى: علي ��شغر و�خو�نه �س .ذ.م.م  �ملدعى عليها: �يلمك 
لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م       ب�شفتي �نا عو�س �لعبد علي 
�لعامري  �خلبري �حل�شابي �ملنتدب يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله 
فانني حددت موعد �ل�شبت �ملو�فق2014/4/15 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا 
بنك  بناية  �لقرهود-  منطقة  دبي  �لكائن  مكتبنا  يف  بكم  لالجتماع 

�ل�شارقة- مكتب رقم 207 -هاتف  2500781-04 فاك�س 04-2500782
وذلك ملناق�شة مو�شوع �لدعوى و��شتالم مالديكم من م�شتند�ت.

 

 اعالن مبوعد جل�سة خربة
 للمدعى عليها

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1054  ا�ستئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شدهما/1-  �ح�شان ��شلم حممد علي 2- �لعلم �لخ�شر   
/�شركة  �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ع��ام جم��ه��ويل حم��ل  �ل���رى  للنقل 
حممد  �ل�شيد  علي  ج��م��ال  وميثله:  بال�شاحنات   للنقل  �ت�����س  �ت�����س  دى 
�ل�شنقيطي   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/442 
مدين كلي بتاريخ 2013/12/25 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/4/9
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1718  ا�ستئناف جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شدهما/1-  منري نور �لدين �بو زيد 2- عمار حممد عيد 
للنقل  �ملري  �مل�شتاأنف /خليفة  �ن  �لقامة مبا  �خلو�لده جمهويل حمل 
��شتاأنف  ���س.ذ.م.م وميثله: يو�شف �حمد عبد�هلل عبد�لرحيم  قد  �لعام 
بتاريخ  كلي  جت��اري   2012/1050 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
�ل�شاعة   2014/4/6 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/11/17
�و  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/140  ا�ستئناف عقاري    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/1-  �شركة تعمري �لقاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م  جمهول 
وميثله:  �ل�شادة  خليفة  �شالح  /�بر�هيم  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2013/685 عقاري كلي بتاريخ 2014/2/25 
وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/5/1 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/1763  ا�ستئناف جتاري    

 �ىل �مل�شتاأنف �شده/1-  �حمد حممود علي خوري  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �لمار�ت دبي �لوطني وميثله: عبا�س م�شتت فندي 
 2012/321 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملالكي   
جتاري كلي بتاريخ 2013/10/31 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 
وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/5/7
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/968  ا�ستئناف جتاري    
�لقامة  للعقار�ت  جمهول حمل  كليندين�شت  ���ش��ده/1-   �مل�شتاأنف  �ىل   
بدر  وميثله:  ليميتد  بارترن  �ن��د  كليندين�شت  /�شركة  �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
عبد�هلل خمي�س عبد�هلل    قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2013/12/18 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2012/936 رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2014/4/24 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

     مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/183   جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليه: فادي عبد�لكرمي حممد طيون   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�مينه بابيك وميثله: بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ قدره 
�ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   860.000(
�لتام و�لز�مة بالر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.   وحددت لها جل�شة يوم  �لثالثاء 
�ملو�فق 2014/4/15 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
     مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/153   جتاري كلي 

�ىل �ملدعى عليهما: فاطمة جنان �خل�شم �ملدخل/2- �شالون نو�عم لل�شيد�ت )�شركة 
�عمال مدينة( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شامل بن علي بن حممد �لعوده 
وميثله: عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤدي للمدعى 
مبلغ وقدره  93.200 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم  �لحد �ملو�فق 2014/4/27 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل .  
ق�سم الق�سايا التجارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 155 /2014 نزاع جتاري                     
�ىل �ملتنازع �شده/1- �شركة �لمار�ت �لذهبية للمقاولت جمهويل حمل 
�لكهروميكانيكية  �شتار لالعمال  �وميغا  �شركة  �ملتنازع/  �ن  �لقامة مبا 
و�ملقاولت ���س.ذ.م.م وميثله: حيدر �شامل علي بن حيدر  قد �قام عليك 
�لدعوى �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
2014/4/22  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/708  مدين كلي                  

�ىل �خل�شم �ملدخل /1-  ماتن للمعلومات �لتجارية 2- �يفر �ي�شت للتجارة 3- 
�شركة كرييتف فاينان�س �يه جى  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي يف �لطلب 
وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  �لكندي  حممد  جم��رن  �حمد  �شلطان   / �لعار�س 
كنعان    حليم  �شمري  ومي��ث��ل��ه:  �مل��ال��ي��ة   للو�شاطة  ��شتريلنج  موؤ�ش�شة/  �شاحب 
�لدعوى  يف   2014/3/19 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/4/9 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 

ch1C.15 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/603   

و�حمد  �لقرق  بدر حممد  �ملحاميني/  بوكالة   - دبي لال�شتثمار  �ملنذر/�شركة تطوير  جممع   
�شيف بن ماجد �ملطرو�شي  - �ملنذر �ليه : م�شنع بال�شتيك �لحتاد ) ذ.م.م(    قطعة رقم 597-

يف  �ليجار  عقد  ببنود  �جل�شيم  باخاللكم  نخطركم  �ملنذرة  فان  �لقامة(  حمل  )جمهول   761
�لبند ) 4/ط/ع /ج( فيما يخ�س �لبناء على �ملاأجور يف غ�شون �شتة �شهور من تاريخ بدء �لعالقة 
�ليجارية وعدم �قامتكم �ي ��شا�شات و�عمال مدنية �و بينيه حتتية خالل �لفرتة �ملتفق عليها 
�لنذ�ر  ه��ذ�  تاريخ  ي��وم من   30 ف��رتة  �لبناء خ��الل  باعمال  �لبدء  ب�شرورة  ننذركم  ل��ذ�  بالعقد 
ويف حال عدم تنفيذ �ملذكور �عاله خالل �ملهلة يعتر هذ� �لنذ�ر �نذ�ر بانهاء �لتفاقية خالل 
�للجوء �ىل  �آ�شفني �ىل  �شن�شطر  و�ل  �لن��ذ�ر  ��شتالمكم هذ�  تاريخ  �شهور( من  ��شهر )6  �شتة 
�جلهات �ملخت�شة للمطالبة باخالئكم �ملاأجور وت�شليمه للمنذرة خاليا من �ل�شو�غل و�ل�شاغلني 
�ملبكر مع  �لتفاقية  �نهاء  �ملنذر من جر�ء  يتكبدها  �لتي  بالتعوي�س عن �خل�شائر  �لز�مكم  مع 

حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/604   

و�حمد  �لقرق  بدر حممد  �ملحاميني/  بوكالة   - دبي لال�شتثمار  �ملنذر/�شركة تطوير  جممع   
رق��م 597-733 )جمهول  �لعاملية     قطعة  �ملطبعة   : �ليه  �ملنذر   - �ملطرو�شي   �شيف بن ماجد 
حمل �لقامة( فان �ملنذرة تخطركم باخاللكم �جل�شيم ببنود عقد �ليجار يف �لبند ) 4/ط/ع 
�ليجارية  �لعالقة  ب��دء  تاريخ  �شهور من  �شتة  �مل��اأج��ور يف غ�شون  على  �لبناء  فيما يخ�س  /ج( 
وعدم �قامتكم �ي ��شا�شات و�عمال مدنية �و بينه حتتية خالل �لفرتة �ملتفق عليها بالعقد لذ� 
ننذركم ب�شرورة �لبدء باعمال �لبناء خالل فرتة 30 يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر ويف حال عدم 
تنفيذ �ملذكور �عاله خالل �ملهلة يعتر هذ� �لنذ�ر �نذ�ر بانهاء �لتفاقية خالل �شتة ��شهر )6 
�شهور( من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لنذ�ر و�ل �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شة 
�لز�مكم  مع  و�ل�شاغلني  �ل�شو�غل  من  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  �مل��اأج��ور  باخالئكم  للمطالبة 
بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر مع حتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/605   

و�حمد  �لقرق  بدر حممد  �ملحاميني/  بوكالة   - دبي لال�شتثمار  �ملنذر/�شركة تطوير  جممع   
�لعبار لال�شتثمار  �لعبار لالأملنيوم )فرع من �شركة   : �ليه  �ملنذر   - �شيف بن ماجد �ملطرو�شي  
باخاللكم  تخطركم  �ملنذرة  فان  �لقامة(  حمل  )جمهول   730-597 رقم  قطعة  )����س.ذ.م.م(   )
�جل�شيم ببنود عقد �ليجار يف �لبند ) 4/ط/ع /ج( فيما يخ�س �لبناء على �ملاأجور يف غ�شون 
�شتة �شهور من تاريخ بدء �لعالقة �ليجارية وعدم �قامتكم �ي ��شا�شات و�عمال مدنية �و بينه 
حتتية خالل �لفرتة �ملتفق عليها بالعقد لذ� ننذركم ب�شرورة �لبدء باعمال �لبناء خالل فرتة 
30 يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر ويف حال عدم تنفيذ �ملذكور �عاله خالل �ملهلة يعتر هذ� �لنذ�ر 
�نذ�ر بانهاء �لتفاقية خالل �شتة ��شهر )6 �شهور( من تاريخ ��شتالمكم هذ� �لنذ�ر و�ل �شن�شطر 
�آ�شفني �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملخت�شة للمطالبة باخالئكم �ملاأجور وت�شليمه للمنذرة خاليا من 
�ل�شو�غل و�ل�شاغلني مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء 

�لتفاقية �ملبكر مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/573   

 �ملنذر/عبد�لرفيق نياباد�ت 
 �ملنذر �ليه : جر�ج �لقمر �جلديد )�س.ذ.م.م(  )جمهول حمل �لقامة(

 (  )00041 ( �رق���ام  �ل�شيكات  ���ش��د�د قيمة  و���ش��رع��ة  ب�����ش��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  ينبه 
00043( )00042( و�لبالغ قيمتها ) 170000 درهم( و�مل�شحوبة على بنك �مل�شرق 
و�مل�شتحقة �ل�شد�د يف )2013/12/1( )2014/1/1( )2014/1/13( وذلك خالل 
مدة �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لخطار، و�ل �شوف نكون ��شفني 
يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية حيالكم وذلك برفع دعوى ملطالبتكم باملبلغ مع 

�لفو�ئد �لقانونية بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/886  مدين جزئي                        
�ىل �ملحكوم عليه /1- �ن�س خلف مبارك علي ب�شفته مدير� ل�شركة/جولد لين 
لعمال �لتك�شية   جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2014/3/17 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد موفق 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  فلهذه   �ل��ي��وم  باحلكم  �مل�شري  مظهر  حممد 
للمدعى مبلغ و�حد وخم�شون �لف درهم  و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف.   حكما 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1671 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة عادل حممد �ل  ح�شني �لتجارية ذ.م.م 2- �شبهر�ج 
جيتانتد باجر�ين 3- كامال �شبهر�ج باجر�ين  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
وميثله:  �خلارجية  و�لتجارية  لال�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف  �لتنفيذ/  طالب 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د  بوج�شيم   �شعيد  حممد  ر����ش��د 
�عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )  1508018.50( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
ن�شر  تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  بحقك يف 

هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
  اعالن ح�سور املدعى عليه بالن�سر

 رقم الدعوى  5257 ل�سنة 2014
�ىل �ملدعى عليه: عامر خليفة نا�شر باحلبالة   جمهول حمل �لقمة

�لدعوى 5257  �ق��ام �شدكم  قد  ذ.م.م  �س  للحلويات  �ل��رزة  �ملدعية/  �ن  مبان 
ل�شنة 2014 �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم تو�شيل �ملاء و�لكهرباء وت�شليم 
�عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  �لدعوى.   وقررت  ر�شوم  و�شد�د  للمدعية  �ملاأجور 
�مام  4.30م  �ل�شاعة   2014/4/7 �ملو�فق  �لثنني  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر 
�للجنة �لق�شائية )�لثامنة( بالد�ئرة �لبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببني 
بلدية دبي لنظر �لدعوى، وقد �مر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من 
تاريخ �لن�شر.  . فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم 

من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
     اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/987   جتاري كلي                         
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  عبد�لرحمن  يحيى  عبد�لرحمن   -  1 عليه/  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /�لفا بيتا كريتيف لل�شناعات ذ.م.م     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
درهم(   2.909.685  ( مببلغ  و�لت�شامن  بالت�شامم  عليهما  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2014/4/27 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
مبثابة  �شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  �لق���ل.ويف  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

ح�شوري . 
ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1    

 اعــــــــــالن         
�جلن�شية  �لم���ار�ت  �لكندي/    �شعيد  ر��شد  �شعيد  �شامل  �ل�شيد/  للجميع  معلوما  ليكن   
ل�شيانة  �ل��رز�ن��ة  يف  مالك  وب�شفتي   )784197772886941( رق��م  �لهوية  بطاقة  و�ح��م��ل 
�ل�شيار�ت-  -  كلباء رخ�شة جتارية رقم )504458( �شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- 
ل�شيانة  �لرز�نة   / يف  ح�شتي  عن  تنازلت  باأنني  �ل�شيار�ت،  �شيانة  و�لن�شاط:  كلباء  فرع 
لل�شيد: خالد ح�شن حممد ح�شني وجن�شيته: �لمار�ت  �لبالغة )100%( وذلك  �ل�شيار�ت 
يف  �لت�شرف  يف  �حلرية  مطلق  له  وللمتنازل   )784197615020498  ( رقم  �لهوية  بطاقة 
لن�س  وعمال  ملكة.  يف  �ملالك  ت�شرف  فيها  �لت�شرف  حق  ول��ه  �ع��اله  �ليها  �مل�شار  ح�شته 
�ملادة )3/16( من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد 
�قت�شى ن�شر ه��ذ� �لع��الن للعلم وعلى كل من له حق �لع��رت����س على ه��ذ� �لج��ر�ء �ن 
يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل�شت�شتكمل  

�لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل
 حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية   

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حمكمة كلباء  الحتادية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1    

 اخطار عديل       
 �ملخطر: عبد�هلل بانويل �ميد هندي �جلن�شية ب�شفتي مالك / كافترييا �ر�س �جلولن �لعنو�ن: 
�مار�تي  �شبيل ح�شن عبيد  �ليه: عي�شى  �ملخطر  �لريموك- هاتف ) 055/3226511(   - �ل�شارقة 

�جلن�شية �لعنو�ن: �ل�شارقة- هاتف رقم ) 050-7705252(   
مو�سوع الخطار-   احل�سور اىل مقر الدائرة القت�سادية  

�لوقائع: حيث �ن �ملخطر �ليه هو وكيل خدمات �لرخ�شة �ململوكة للمخطر و�مل�شماة ) كافترييا 
�ر�س �جلولن( �ملرخ�شة رقم )539494(    �ملخطر �ليه ممتنع عن �حل�شور لجناز ما يلزم  من 
معامالت  لت�شيري م�شالح �لرخ�شة  منها �حلق باملخطر بالغ �ل�شرر  وعليه فان �ملخطر يرغب 
تاريخ  بعد  ��شبوع  �لقت�شادية خالل  � لد�ئرة  �ليه ب�شرورة �حل�شور �ىل مقر  �ملخطر  �ن��ذ�ر  يف 
ن�شر �لعالن. يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا و�ل �شوف ي�شطر ��شفا �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�شده. وعليه يلتم�س �ملخطر من �شعادة �لكاتب �لعدل بال�شارقة �خطاركم بهذ� ر�شيماً.
الكاتب العدل بال�سارقة

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

 ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/23   بيع عقار مرهون
مو�شوع �لق�شية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن فيال �شكنية 

طالب �لعالن: طالب �لتنفيذ بنك �بوظبي �لتجاري   �ملطلوب �عالنه �ملنفذ 
�شده /1- �فينا�س هري� لل 2- �ميتافني بربهوبهاي باتيل    جمهويل حمل 
�لقامة- مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي 
عبارة عن �شقة �شكنية- �ملنطقة: �لر�شاء جنوب �لر�بعة- رقم �لر���س- 686 
رقم    A211 �لعقار  رق��م   -1 �ملبنى:  رق��م  �شاتيو-  ج��ر�ن��د  يل   : �ملبنى  ��شم 
وقدره  ب��ه  �مل��ط��ال��ب  للمبلغ  وف���اء  م��رب��ع  م��رت   137.78 �مل�شاحة   -2  : �ل��ط��اب��ق 

)1.178.193/00( درهم وذلك للعلم مبا  جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الق�سية رقم 2013/528 مدين كلي عجمان

�لعقارية   1 و    1 �شركة  �د�رة  جمل�س  وب�شفته  نف�شه  عن  ماني�س  �ز�د�  �نو�شيه  من:  �ملرفوعة 
�س ذ.م.م  �شد  /1- �شركة �لر��شد للعقار�ت 2- عايد ي حممد بور غازي  �ل�شادة 1- �شركة 
�لر��شد للعقار�ت 2- عايدي حممد بور غازي ب�شفتكما مدعى عليكما من قبل �نو�شيه �ز�د� 
ماني�س عن نف�شه وب�شفته رئي�س جمل�س �د�رة �شركة � و 1  �لعقارية �س ذ.م.م بالدعوى رقم 
2013/528 مدين كلي عجمان، ولعدم �مكانية �لت�شال بكما على عنو�نكما وهاتفكما �مل�شجلة 
ب�شحيفة �لدعوى فانتم مكلفون �و من ينوب عنكمم قانونا بح�شور جل�شة �خلرة ومعاينة 
�لعني مو�شوع �لتد�عي يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/4/9 �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا  مبكتب 
�خلبري �ملنتدب ) �مين ممدوح �لدقاق هاتف 0506512006 فاك�س 043958411( مبدينة دبي- 
منطقة �لق�شي�س �ل�شناعية �لثانية -�شارع دم�شق- بناء �لزرعوين ط ثاين- مكتب رقم 205 
عدم  حال  ويف  ح�شوركم  ناأمل  �لبناء-  ملو�د  �جل�شور  حمل  فوق  و�ل�شيانة(  للمقاولت  )�يبا 

�حل�شور فان �خلرة ت�شتمر يف �د�ء مهامها يف غيابكم وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا.
  اخلبري الهند�سي املنتدب/ امين ممدوح الدقاق

اعالن تبليغ اجتماع ومعاينة

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الدعوى رقم 2012/1856   جتاري كلي  

�ملدعي : باركليز بنك بي �ل �شي- �ملدعى عليهم: 1- �شركة �لحمد للنقل �لري �لعام ذ.م.م 
2- �ل�شيخ �شلطان علي  ر��شد �لنعيمي 3 - كوربريت �شينغ �شرو�ل 4- �شركة ��شرتينت ريدي 
�لقر�ر  على  بناء  ذ.م.م  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لحمد  �شركة   -5 ذ.م.م  كونكريت  مك�س 
�ل�شادر من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية بندبنا خبري�- م�شرفيا يف �لدعوى رقم 2012/1856 
جتاري كلي ومبا  �نكم �ملدعي عليهم فاننا نود بان نعلمكم �ننا قد حددنا يوم �لثنني �ملو�فق 
2014/4/7 يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� موعد� لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا �لكائن يف 
�مارة دبي- ديرة- بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�س �شنرت- مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجو�ر فندق 
رحاب روتانا- �شارع رقم 27- طابق رقم 9 مكتب رقم 902 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف 
�ملوعد �ملحدد �عاله، و�ح�شار جميع �لور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون تقدميها لنا للتمكن من 

�د�ء مهمتنا، هذ� ويعتر عدم �لرد مبثابة مو�فقة على �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله.
  اخلبري امل�سريف/ عمار حممد الن�سر

حتديد موعد اجتماع
اخلربة امل�سرفية 

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
    اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/3457 

نود  بالن�شر  �لعنو�ن:  و�لعطور  و�لعنر  �لعود  بيت   �لقر�شي  �شامي  �شركة  �شدها:  �ملحكوم 
�فادتكم بانه يف تاريخ 2014/3/10 �شدر حكم من قبل �د�رة جلان ف�س �ملنازعات �ليجارية ) 
�بوظبي( يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له: �منة دروي�س بن كرم �لقبي�شي     حكمت 
�للجنة غبابيا: �ول: بف�شخ �لعقد �ملحرر بني طريف �لدعوى بتاريخ 2010/11/1 ثانيا: باخالء 
�ملدعى عليها �لفيال رقم 295/3 بالقطعة رقم 1 غرب 3/18 �ملبينة ب�شحيفة �لدعوى وعقد 
�ليجار �ملرفق وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل و�ل�شخا�س و�لزمت �ملدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ 688333 درهم �لقيمة �ليجارية عن �لفرتة من تاريخ 2011/11/1 وحتى  
2013/9/30 و�لزمت �ملدعى عليها بالقيمة �ليجارية بو�قع 350000 درهم �شنويا من تاريخ 
2013/10/1 وحتى متام �لخالء و�لت�شليم �لفعلي و�لزمت �ملدعى عليها بتقدمي بر�ءة ذمة عن 
��شتهالك �ملاء و�لكهرباء و�لزمت �ملدعى عليها بامل�شروفات ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  

حكما قابال لال�شتئناف خالل )15( يوم  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند.
جلان ف�س املنازعات اليجارية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية
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•• عجمان ـ الفجر 

حقق معر�س عجمان �لأول للتوظيف 
لتنمية  �ملركزية  �لإد�رة  نظمته  �لذي 
�لأ�شبوع  عجمان  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
�لإن��ط��الق��ة نحو  �مل��ا���ش��ي حت��ت �شعار 
�أقيم  و�ل���ذي   ، ن��اج��ح  مهني  م�شتقبل 
حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 
رئي�س   � ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �لنعيمي 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، جم��م��وع��ة من 
�لجناز�ت متثلت يف �خت�شار �مل�شافات 
ب����ن �أرب��������اب �ل���ع���م���ل و�ل���ب���اح���ث���ني عن 
�لعمل، حيث مت �إ�شتقبال ما يزيد عن 
بتقدمي  ق��ام��و�  مم��ن  متقدم   1400
طلباتهم للجهات �مل�شاركة يف �ملعر�س، 
�جلزء  �لإن�����اث  ن�شبة  �شكلت  ح��ني  يف 
و�ملتقدمني  �ل���ز�ئ���ري���ن  م���ن  �لأك������ر 
عددهن  بلغ  حيث  �ملختلفة  للوظائف 

990 متقدمة.
يف حني ح�شر �ملعر�س عدد من �شيوخ 
و�ع�شاء  �ل��ع��م��وم،  وم������در�ء  �لإم������ارة 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل����الإط����الع على 
�ملعر�س،  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
�مل��ع��ر���س ع��دد من  كما نظمت خ��الل 
�لور�س، وذلك �شمن بر�مج مدرو�شة 
�ملطلوبة  و�مل��وؤه��الت  �لأدو�ر  لتو�شيح 
للمتقدمني للعمل، و�لإج��ر�ء�ت �لتي 
من �ل�شروري �تباعها حتى يتمكنون 
�ملنا�شبة  �لوظائف  على  �حل�شول  من 
ل��ه��م. و����ش���ارك يف �مل��ع��ر���س ع���دد من 
بالإ�شافة  �ملحلية  عجمان  موؤ�ش�شات 
�إىل جمموعة من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
�خلا�شة  و�ل�������ش���رك���ات  و�لإحت������ادي������ة 
ك��ال��ب��ن��وك و�ل���ف���ن���ادق و�جل���ام���ع���ات ، 
 40 ي��ق��ارب  م��ا  جمموعها  يف  لت�شكل 
با�شتقبال  ق���ام���و�  �ل���ذي���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��ط��ل��ب��ات �ل��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 

�لعمل.
يف حني ��شتهدف �ملعر�س فئات �ملجتمع 
�ملختلفة من خريجي �لثانوية �لعامة 
عن  �لباحثني  و�ملهنيني  و�جل��ام��ع��ات 
فر�س عمل وعن م�شار وظيفي جديد 
��شتهدف  ، وكما  �لدولة  من مو�طني 
بني  �ملهني  �لتو��شل  تعزيز  �ملعر�س 
�لب�شرية  �مل������و�رد  وم������در�ء  م��وظ��ف��ي 

�مل�شاركني يف �ملعر�س.
وقال ر��شد بن جر�ن �ل�شويدي مدير 
�لإد�رة �ملركزية لتنمية �ملو�رد �لب�شرية 
�إم���ارة عجمان من  يف ظ��ل م��ا ت�شهده 
�لأعمال  كافة قطاعات  �شامل يف  منو 
وت��وف��ري م��ئ��ات ف��ر���س �ل��ع��م��ل، ن�شم 
ج��ه��ودن��ا وت��ع��اون��ن��ا م���ع ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
روؤيتها  لتحقيق  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
برفد �شوق �لعمل بالكو�در �لإمار�تية 
كافة  يف  �لتنمية  عجلة  لدفع  �ملوؤهلة 
�لأهد�ف  مع  يتما�شى  مبا  �لقطاعات 
�ل��ت��ي ح��ددت��ه��ا روؤية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

عجمان 2012 .

يف  �أ�شهم  �ملعر�س  �أن  �ل�شويدي  وق��ال 
�لباحث  �لإم����ار�ت����ي  �مل���و�ط���ن  خ��دم��ة 
ع��ن �ل��ع��م��ل، وذل���ك م��ن خ��الل توفري 
�لت�شال �ملبا�شر بينهم وبني جمموعة 
و�خلا�شة،  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
�شهده  �ل��ذي  �لتفاعل  �ن  �إىل  م�شري� 
�مل��ع��ر���س ح��ق��ق ل��ه �ل��ن��ج��اح ع��ل��ى كافة 
�مل�شتويات، حيث مت ��شتقطاب �لكو�در 
�مل��و�ط��ن��ة م���ن ق��ب��ل �ل�����ش��رك��ات وذلك 

لت�شمينهم يف �ل�شو�غر �ملتوفرة بها.
�ل�شام�شي مدير  م��وزة عبيد  و�أ���ش��ارت 
رئي�س  و  و�لنظم  �ل�شيا�شات  ق�شم  �ول 
�للجنة �ملنظمة ملعر�س عجمان �لول 
�إ�شهامة  �شكل  �ملعر�س  ،�أن  للتوظيف 
�لأوىل  للمرة  حت�شل  وم��ب��ادرة  مهمة 
قطاعات  ب���ه  و����ش���ارك���ت  �لإم���������ارة،  يف 
خم��ت��ل��ف��ة �����ش����و�ء ك���ان���ت ح��ك��وم��ي��ة �و 
�جلهات  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ش��ر  ومل  خ��ا���ش��ة، 
تدعيم  هدفنا  ك��ان  و�من���ا  �حلكومية 
�لقطاع �خلا�س باملو�طنني و�عطائهم 
�ملجالت  ب��ك��اف��ة  �لإب��������د�ع  يف  �مل���ج���ال 
�لز�ئرين  ع��دد  بلغ  حيث  �لوظيفية، 
غالبيتهم  متقدما   1440 للمعر�س 

من �لن�شاء.
عاماً  �ل��ت��وظ��ي��ف  م��ع��ر���س  �أن  وق��ال��ت 
م��ت��ز�ي��د� يف  �شي�شهد من����و�ً  ع���ام  ب��ع��د 
�لقطاعني  من  �مل�شاركة  �جلهات  عدد 
�لعام و�خلا�س، ويعتر من �لأحد�ث 
�ل�شنوية �ملهمة �لتي يجب �لإ�شتمر�ر 
و�أل  �مل��رك��زي��ة  �لإد�رة  ق��ب��ل  م��ن  فيها 
ي��ف��وت��ه��ا �ل��ب��اح��ث��ون ع���ن �ل��ع��م��ل، كما 
�لعمل  لأ���ش��ح��اب  ف��ر���ش��ة مهمة  �أن��ه��ا 
�لوطنية  �ل���ك���ف���اء�ت  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل 

�ملوؤهلة وحتقيق �أهد�ف �لتوطني.
لديها  �ملركزية  �لإد�رة  ب��اأن  و�أ�شافت 
�أ�شا�شي على  ��شرت�تيجية تقوم ب�شكل 
�إعطاء �لدور �لكر لأبناء �لوطن يف 
م�شريتها  يف  جديدة  ملرحلة  �لنهو�س 
ن��ح��و و�ل���ت���ط���ور ل��ذل��ك ن�����ش��ع��ى د�ئما 
�شابة  �إم��ار�ت��ي��ة  عنا�شر  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
م�شتقبل  ينتظرها  ومبدعة  ومتميزة 

و�عد لالن�شمام ل�شوق �لعمل.
�إد�ري  �ل���رئ���ي�������ش���ي  ح�������ش���ة  و�أك����������دت 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  من  رئي�شي 
�لعامة  �لأمانه  م�شاركة  �أن  �لتنفيذي 
يف معر�س �لتوظيف ياأتي من حر�شها 
عملية  يف  ب���ارز  دور  �أد�ء  �أه��م��ي��ة  على 
�ل��ت��وظ��ي��ف و�ل��ت��وط��ني و�ل���ت���ي تعتر 
بد  ول  و�جتماعية  وطنية  م�شوؤولية 
من ت�شافر جهود كل �جلهات لأجلها. 
�مل�شاركة  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
ه��و مت��ك��ني �مل��و�ط��ن��ني �ل��ب��اح��ث��ني عن 
مع  تتالءم  فر�س  �إيجاد  من  وظائف 
و��شتقطاب  وطموحاتهم  موؤهالتهم 
و�لكو�در  �ملتخ�ش�شة  �لكفاء�ت  �أف�شل 
�لوطنية �ملتميزة. يف حني قدم 419 
لأمانة  طلباتتهم  �ل��ع��م��ل  ع��ن  ب��اح��ث 
ت��ن��ف��ي��ذي ع��ج��م��ان، ل��ي��ت��ن��اف�����ش��و� على 

ع�����ش��رة ���ش��و�غ��ر وظ��ي��ف��ي��ة م��ت��وف��رة يف 
�لأمانة �لعامة، ومت �لن �لبدء بعملية 
�ل���ف���رز ل��ل��ط��ل��ب��ات ل��ل��ب��دء ب����اج����ر�ء�ت 

�ملقابالت.
نا�شر  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ل�شيخ  وق���ال 
تنمية عجمان،  �لنعيمي مدير مكتب 
�أن �ملعر�س �عطى �لفر�شة للمتقدمني 
ب�شكل  �لعمل  ����ش��ح��اب  م��ع  للتو��شل 
مبا�شر مما ي�شهم يف ت�شهيل و�خت�شار 
�أن  حني  يف  لهم،  �لتوظيفية  �لعملية 
تزويد  ع��ل��ى  �شتعمل  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة 
�لوظيفية  ب���ال���ف���ر����س  �ل���ب���اح���ث���ني 
و�لتدريبية  �لإر����ش���ادي���ة  و�خل���دم���ات 
�لعمل  ����ش���وق  دخ�����ول  مل�����ش��اع��دت��ه��م يف 
ب�شهولة �أكر، حيث تعمل �لهيئة على 
وت�شنيفها  �لتوظيف  طلبات  ح�شر 
بيانات  ب��ق��اع��دة  ت�شمينها  ث���م  وم���ن 
و�لإهتمام  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ل��ي��ت��م  �ل��ه��ي��ئ��ة، 
�لتقدمي  يقت�شر  ول��ن  بعد،  فيما  بها 
�لبو�بة  ه��ن��اك  و�إمن�����ا  �مل��ع��ر���س  ع��ل��ى 
�لإلكرتونية على �ل�شبكة �لعنكبوتية، 
تقدمي  �ل���ب���اح���ث  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ب��ح��ي��ث 
�لدكتور  ب��اأي وقت يريد. وق��ال  طلبه 
حممد �شعد عمريه، نائب رئي�س كلية 
�مل�شاركة  هدف  �أن   ، �جلامعية  �ملدينة 
وظيفية  فر�س  �إيجاد  هو  �ملعر�س  يف 
للمو�طنني، حيث تتو�فر يف �جلامعة 
�إد�ري��ة و�أكادميية، بحيث يتم  وظائف 
�لإد�رية  للوظائف  �ملتقدمني  �إختيار 
ب��ن��اء ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ع��ل��م��ي، بحيث 
�مل��ت��ق��دم ع��ن �شهادة  ي��ق��ل م�����ش��ت��وى  ل 
�لدبلوم، كما �ن هناك �شو�غر �أكادميية 
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
للمو�طنني، في�شتطيع �ملتقدمني من 
�لتدري�س  �لعليا  �ل�����ش��ه��اد�ت  �أ���ش��ح��اب 
ب�شكل  �أو  �شو�ء بدو�م كامل  باجلامعة 
جزئي، يف حني �شيتم تقدمي �لتدريب 
وتاأهيلهم  �جل��دد  للموظفني  �ملنا�شب 
ل��ل��ق��ي��ام ب�������الأدو�ر �مل��ن��وط��ة ب��ه��م �لتي 

وظفو� من �أجلها.
وق����ال �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ان �مل���ه���ريي من 
�شتقدم  �جل��ام��ع��ة  �أن  خليفة،  جامعة 
باإكمال  ي���رغ���ب  مل����ن  در������ش����ي����ة  م���ن���ح 
در��شته لت�شمينهم يف �لعمل بالقطاع 
�حل����ك����وم����ي و�خل������ا�������س، ب���الإ����ش���اف���ة 
�ثناء  للمقبولني  �ل��ع��م��ل  ت��وف��ري  �ىل 

تدريبيه  ب��ر�م��ج  وت��ق��دمي  در����ش��ت��ه��م، 
وتطويرية لهم، وهذ� من �شاأنه �خر�ج 
�لنظري  �ل��ع��ل��م  ب���ني  �أج���ي���ال ج��م��ع��ت 
يف  بالت�شريع  كفيل  وه���ذ�  و�ل��ع��م��ل��ي، 
و�جلهد  �لوقت  وتوفري  �لبناء  عجلة 
�لتي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �شت�شتغرقه  �ل����ذي 
تدريبهم  يف  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  �شت�شقبلهم 
وتاأهيلهم، موؤكد� �ن �لتاأهيل هو �شيء 
�لوظيفي باخلر�ت  �ل�شوق  مهم مللء 

�لقادرة و�لقوية.
ق�شم  م��دي��ر  �مل��ه��ريي  خمي�س  و�أ����ش���اد 
بالتنظيم  دب��ي،  جمارك  يف  �لتوظيف 
قدم  كما  �ملعر�س  �شهده  �لذي  �لعايل 
�ل�شيخ  �شمو  �مل��ع��ر���س  ل��ر�ع��ي  ���ش��ك��ره 
عهد  ويل  �لنعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن  ع��م��ار 
�لتنفيذي. �ملجل�س  ورئ��ي�����س  عجمان 

دبي  ج���م���ارك  �ن  �مل���ه���ريي  و�أ�����ش����اف 
60 وظيفة، و�ن �ملعر�س  بحاجة �ىل 
�ل����ذي ن��ظ��م وف���ر ل��ه��م جم��م��وع��ة من 
�ل����ك����و�در، ح��ي��ث ت��ق��وم �ل����د�ئ����رة �لآن 
م�شري�ً  و�لتوظيف،  �ملقابالت  باإجر�ء 
قبولهم  مت  متقدمني  ه��ن��اك  �آن  �إىل 

وتتم �لآن �جر�ء�ت �لتوظيف لهم.
رئي�س  �ل�����ش��وي��دي  عبيد  نا�شر  وق���ال 
�ل��ت��ع��رف��ة �جل��م��رك��ي��ة يف ميناء  ق�����ش��م 
وجمارك عجمان، �ن �جلمارك يتوفر 
بها خم�شة �شو�غر وظيفية، و�أنه �شيتم 
�إختيار �ملوظفني من �لكو�در �لب�شرية 
�لذين قدمو� طلباتهم خالل معر�س 
�ل�شروط  فيهم  توفرت  �إذ�  �لتوظيف 
�ملطلوبة، يف حني قدم �شكره للقائمني 
على �ملعر�س نظر� جلهودهم يف خدمة 

�ملو�طن �لإمار�تي.
– مدير  �ل�شم�شي  ق��ال حممد خليل 
�لهيئة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لإت�����ش��ال  �إد�رة 
�أن هذ�  ل��ل��ك��ه��رب��اء و�مل�����اء،  �لإحت���ادي���ة 
�ملعر�س يف ن�شخته �لوىل ي�شكل نقلة 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  طبيعة  يف  نوعية 
�لعمل،  و�ل��ب��اح��ث��ني ع��ن  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
قبل  �ل��ي��ه��م  لن�شل  دع���وة  يعتر  ك��م��ا 
�لفر�شة  ل��ي��ع��ط��ي  �ل��ي��ن��ا،  ي�����ش��ل��و�  �ن 
�لذ�تية،  �شريهم  بتقدمي  للمو�طنني 
ليتم ت�شنيفها لحقا، ومن ثم �جر�ء 
موظفني  لإختيار  �لفورية  �ملقابالت 
للوظائف �ملتوفرة، كما �شيتم تدريبهم 
وتاأهيلهم �شمن بر�مج حمددة ل�شقل 
�لوظيفي  �مل�����ش��ت��وى  ورف����ع  خ��ر�ت��ه��م 
لديهم. وقال خليفة بخيت بن هندي 
�مل��وظ��ف��ني يف  ���ش��وؤون  �شعبة  رئي�س   –
��شتقبلت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �ملالية،  �ل��د�ئ��رة 
ل��ي��ت��م ف��ي��م��ا بعد  50 ط���ل���ب،  ح�����و�يل 
�ملفا�شلة  ت��ت��م  ث���م  وم����ن  ت�����ش��ن��ي��ف��ه��م 
ب��امل��ع��ر���س �لذي  و�لإخ���ت���ي���ار، م�����ش��ي��د�ً 
بالتقدم  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �ل��ف��ر���ش��ة  �أت����اح 
بت�شهيل  ي�����ش��ه��م  وه�����ذ�  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م، 
عنهم،  �لأع��ب��اء  وتخفيف  �لإج�����ر�ء�ت 
م��ع��ت��ر� �ن م��ث��ل ه���ذه �مل��ع��ر���س كفيل 
بني  وتفاعل  �إيجابية،  �أج���و�ء  باإيجاد 

�لباحثة  و�لكو�در  �ملختلفة،  �ملوؤ�ش�شات 
عن �لعمل.

و�أو�شحت �شيخة �حلمر�ين – رئي�س 
ق�شم �لأن�شطة و �لفعاليات يف جمعية 
�أم �ملوؤمنني، �نه وخالل 48 �شاعة مت 
100 طلب  ����ش��ت��ق��ب��ال م��ا ي��زي��د ع��ن 
�لوظائف  م��ن  مل��ج��م��وع��ة  ل��ل��ت��وظ��ي��ف، 
ملدير  ن��ائ��ب  �شاغر  كتوفر  �ل�����ش��اغ��رة، 
وم�شت�شار  و�لأن�������ش���ط���ة،  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
��شري، بال�شافة �ىل بع�س �لوظائف 
�لد�ري��ة، م�شيدة باملعر�س وما قدمه 

من �جناز�ت خلدمة �ملو�طنني.
ق�شم  – رئي�س  �لكتبي  علياء  و�أك���دت 
�لإم����ار�ت  معهد  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد 
ل��ل��در����ش��ات �مل�����ش��رف��ي��ة و �مل��ال��ي��ة، �أن 
�ملعر�س منح فر�شة لإختيار موظفني 
مو�طنني موؤهلني قادرين على �لقيام 
بالإ�شافة  ب���ه���م،  �مل���ن���وط���ة  ب��������الأدو�ر 
لتمكينهم  تاأهيليه  ب��ر�م��ج  ط��رح  �ىل 
تو�جههم  �ل��ت��ي  �لعقبات  تخطي  م��ن 
�ملعهد  �ن  م�����ش��رية  �ل��ع��م��ل،  ب���د�ي���ة  يف 
200 طلب،  ي��زي��د ع���ن  ����ش��ت��ق��ب��ل م���ا 
ليتم �لختيار بناء على ما يتوفر من 

�شو�غر وظيفية د�خل �ملعر�س.
– رئي�س  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  م���اج���د  وب�����ني 
يف  �ملهنية  �ل�شالمة  و  �ل�شحة  ق�شم 
م���و�����ش���الت �لم���������ار�ت، �أن�����ه وخ���الل 
�مل��ع��ر���س مت ����ش��ت��ق��ب��ال ح����و�يل 500 
طلب للتوظيف ليتم فيما بعد فرزهم 
�شاغر   25 مل��ل��ئ  �مل���ق���اب���الت  و�ج������ر�ء 
�لإم���ار�ت،  مو��شالت  يف  �لن  متوفر 
�يجابية،  ك��ان��ت  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
�ملوؤ�ش�شات  ق��ب��ل  م���ن  �ل��ت��ف��اع��ل  وك����ان 
�مل�����ش��ارك��ة ب��امل��ع��ر���س و�مل��وظ��ف��ني عال، 
�لذي  �مل��م��ت��از  �لتنظيم  نتيجة  وه���ذ� 
لإد�رة  �شكره  مبدياً  �مل��ع��ر���س،  �شهده 
عجمان  يف  �مل��رك��زي��ة  �لب�شرية  �مل���و�رد 
ع��ل��ى م���ا ق���دم���وه م���ن ج��ه��ود خلدمة 

�لإمارة ومو�طنيها.
وقال �أحمد �حلو�شني – تنفيذي �أول 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  توظيف 
متوفرة  هند�شية  ���ش��و�غ��ر  ه��ن��اك  �أن 
�لكهربائية  ك��ال��ه��ن��د���ش��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة،  يف 
بع�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، 
�ل�����ش��و�غ��ر �لإد�ري�������ة، يف ح��ني �أك����د �ن 
ه���ن���اك ����ش���و�غ���ر م���ت���وف���رة ع��ل��ى م���د�ر 
�لعام، و�ن �لتوظيف يتم ب�شكل �شريع 
�ملتوفرة،  �مل��وؤه��الت  على  بناء  وف���وري 
�لتنظيم  على  �عجابه  �ب��دى  ح��ني  يف 
�ل��ع��م��ل �ملقدمة  �ل��ع��ايل وع��ل��ى ور�����س 
�شميحة  وق����ال����ت  �مل���ع���ر����س.  ه�����ذ�  يف 
ت��وظ��ي��ف رئي�شي  – م�����ش��وؤول  حم��م��د 
�لآن  �لبنك  �أن  �لتجاري،  دبي  بنك  يف 
بحاجة �إىل ملء 60 �شاغر� من كافة 
مت  حني  يف  و�مل�شتويات،  �لتخ�ش�شات 
خالل  وظيفي  طلب   100 ��شتقبال 
�مل��ع��ر���س، م��وؤك��دة �ن �مل��ق��اب��الت �شتتم 
ب�شكل فوري �إبتد�ء من �لأ�شبوع �لذي 

�أن��ه مت  �إىل  ��شارت  كما   ، �ملعر�س  يلي 
قبول بع�س �ملتقدمني ب�شكل مبدئي ، 
ليتم �خ�شاعهم فيما بعد لالإمتحانات 

�لتي ت�شبق �لتعيني.
�د�رة  – م��دي��ر  �لنقبي  د.ول��ي��د  وق���ال 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف  �مل�شاندة  �خل��دم��ات 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة، �أن����ه مت ����ش��ت��ق��ب��ال 150 
�ملعر�س  �ي����ام  ت��وظ��ي��ف خ����الل  ط��ل��ب 
�شو�غر  ل�����ش��ب��ع��ة  �أ���ش��خ��ا���س  لإخ���ت���ي���ار 
�لإحتفاظ  �شيتم  ح��ني  يف  وظ��ي��ف��ي��ة، 
توفر  حل�����ني  �لأخ����������رى  ب���ال���ط���ل���ب���ات 
تدريب  �شيتم  و  �لد�ئرة،  يف  �ل�شو�غر 
وتاأهيل �ملوظفني �لذين مت �ختيارهم 
بالأدو�ر  للقيام  مكثفة  بر�مج  �شمن 
�لقيادة  ب��دور  و����ش��اد  منهم،  �ملطلوبة 
عينيها  ن�شب  و�شعت  �لتي  �حلكيمة 
وتاأهيلها  �مل��و�ط��ن��ة  �ل���ك���و�در  ت��وظ��ي��ف 
�شمن مبادر�ت تقوم برعايتها ودعمها 
�لظاهري  وق��ال��ت هند  ي��ل��زم.  م��ا  بكل 
جامعة  يف  �ل��ك��ف��اء�ت  �إد�رة  من�شق   –
ع���ج���م���ان، �أن������ه وخ������الل �مل���ع���ر����س مت 
طلب،   300 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ��شتقبال 
�لن�شاء،  من  �ملتقدمني  �غلبية  و�شكل 
يف حني �شيتم �إج��ر�ء مقابالت فورية 
مللء  �أ���ش��خ��ا���س  لخ��ت��ي��ار  للمتقدمني 
�إد�ر�ي���ا، يف حني تتوفر يف  72 �شاغر� 
�جلامعة 70 �شاغر� �كادمييا، وقالت 
�ليوم �لأول  ك��ان جيد� يف  �لإق��ب��ال  �ن 
م��ن �مل��ع��ر���س ويف �ل��ي��وم �ل��ث��اين كان 
�لإق��ب��ال �أق���ل ح��دة �ل �ن��ه ك��ان هناك 
�لقائمني  �شاكرة  للطلبات،  ��شتقبال 
ع���ل���ى �مل���ع���ر����س ل����دوره����م �ل���ك���ب���ري يف 
�ملو�طن �لإمار�تي وتوفري  تعزيز دور 
��شماء حممد  و�أو�شحت  له.  �لأف�شل 
�شهد�د – رئي�س ق�شم �شوؤون �ملوظفني 
يف د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط، �ن هناك 
بالد�ئرة،  تتوفر  وظيفيا  �شاغر�   35
�لهند�شي،  بالقطاع  متعلقة  �أغلبها 
و�لكهرباء،  و�لبناء  �ل��ط��رق  كهند�شة 
بفرز  �لب�شرية  �مل���و�رد  ق�شم  و�شيقوم 
�ملطلوبة  �مل��وؤه��الت  و�ختيار  �لطلبات 
�ملعر�س  �ن  م�شيفة  �لوظائف،  لهذه 
���ش��ك��ل ����ش��اف��ة ن��وع��ي��ة ل���الإم���ارة كونه 
����ش��ت�����ش��اف ق��ط��اع��ات م��ت��ع��ددة، �شو�ء 
�أو م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ي��ة من  خ��ا���ش��ة 
د�خ��ل �لم��ارة �أو �حتادية، وه��ذ� �شكل 
�لقطاع  باختيار  للمو�طنني  فر�شة 

مع  يتنا�شب  �ل���ذي 
موؤهالتهم وتخ�ش�شاتهم.

– �شابط  �مل���ازم���ي  ع��ل��ي��اء  و�أ����ش���اف���ت 
عجمان  ج����ه����از  يف  ب�������ش���ري���ة  م��������و�رد 
��شتقبلت  �لد�ئرة  �أن  �ملالية،  للرقابة 
حو�يل 400 طلب خالل 48 �شاعة، 
ليتم ت�شمينهم يف �لفر�س �لوظيفية 
�ملتاحة يف �لد�ئرة، م�شيفة �ن �ملعر�س 
�لتوطني  عرج �ىل ق�شية مهمة وهي 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وع���دم �لقت�شار  يف 
وهذ�  فقط،  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  على 
��شت�شافتة  خ���الل  م��ن  و����ش��ح��ا  ك���ان 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، معربة  مل��وؤ���ش�����ش��ات 
لإتاحته  �ملعر�س  ملنظمي  �شكرها  عن 
�ل��ف��ر���ش��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني ب��ال��ب��ح��ث عن 
�إتاحة  و�أي�����ش��ا  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  �ل��وظ��ائ��ف 
�ملجتمع  بخدمة  للموؤ�ش�شات  �لفر�شة 
 – �لعو�شي  نا�شر  وق���ال  �لإم���ار�ت���ي. 
تنفيذي ��شتقطاب توظيف يف منطقة 
�ملنطقة  يف  هناك  �أن  �حل���رة،  عجمان 
�ختبار�ت  �ج���ر�ء  و�شيتم  ���ش��و�غ��ر،   4
�ملقابالت  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �ل��ت��وظ��ي��ف 
ل���ل���ذي���ن ق�����دم�����و� ط���ل���ب���ات���ه���م خ���الل 
بحاجة  �ل�شو�غر  �أن  م�شري�  �ملعر�س، 
�لدر��شة  �ن����ه����و�  ق����د  م���وظ���ف���ني  �ىل 
ت��وظ��ي��ف��ه��م �شيتم  ، وع��ن��د  �جل��ام��ع��ي��ة 
بر�مج  ���ش��م��ن  وت��اأه��ل��ي��ه��م  ت��دري��ب��ه��م 
�لتوطني  ن�شبة  �ن  و�أ���ش��اف  حم���ددة، 
يف �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة ق���د و���ش��ل��ت �ىل 
%71 يف �لوظائف �لإد�رية، يف حني 
�لقيادية  �ملر�كز  يف  ترتفع  �لن�شبة  �ن 
�لتوظيف  باب  �أن  %81، موؤكد�ً  �ىل 
ولن  وق��ت  �أي  يف  للمو�طنني  مفتوح 

تقت�شر على متقدمي �ملعر�س فقط.
م�شوؤول   – �حل��و���ش��ن��ي  مكية  وق��ال��ت 
هناك  �أن  �لفطيم،  �شركة  يف  توظيف 
على  م���وزع���ة  وظ��ي��ف��ي  ���ش��اغ��ر   100
فرز  �شيتم  ح��ي��ث  �ملختلفة،  �لأق�����ش��ام 
معر�س  خ��الل  لنا  �ملقدمة  �لطلبات 
منهم،  �ملنا�شبني  لإخ��ت��ي��ار  �لتوظيف 
بر�مج  ب��ت�����ش��ع��ة  ت�شمينهم  ث���م  وم���ن 
�إنطالق  كرنامج  وتاأهليه،  تدريبية 
بحيث  �شهر،   20 مل��دة  ي�شتمر  �ل���ذي 
ي��ت��م ت���وزي���ع �مل���وظ���ف���ني �جل�����دد على 
للعمل  لهم  برنامج  وو���ش��ع  �لأق�����ش��ام، 
لزيادة  وذل��ك  �ملوؤ�ش�شة،  �ق�شام  بكافة 
�ملوظف  م���ن���ح  ث����م  وم�����ن  خ���ر�ت���ه���م، 

�لإختيار بالعمل بالق�شم �ملنا�شب.
 – و�أو�شحت عفر�ء بخيت بن هندي 
د�ئرة  �لب�شرية يف  �مل��و�رد  ق�شم  رئي�س 
�لأر����ش��ي و�لأم����الك، �أن هناك م��ا ل 
يقل عن 400 طلب قدم �ىل �لد�ئرة، 
لإختيار  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ت�شنيفها  ل��ي��ت��م 
�لوظيفية،  �ل�����ش��و�غ��ر  مل���لء  م��وظ��ف��ني 
تدريب  على  �أي�شا  �ل��د�ئ��رة  و�شتعمل 

�ملوظفني �جلدد و�شقل خر�تهم.
و���ش��ك��رت ب���ن ه���ن���دي �ل��ق��ائ��م��ني على 
ه���ذه  م���ث���ل  �أن  م������وؤك������دة  �مل����ع����ر�����س، 
�ملعار�س تعزز �نتماء �ملو�طن لقيادته 
�ل���ت���ي ت���ق���دم ل���ه وت���ع���زز م���ن وج�����وده، 
�ف���اده من  �أن��ه��ا ت�شكل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
بتوجهات  �ل���در�����ش���ات  �ن�����ش��اء  خ����الل 
يرغبون  �لتي  و�لوظائف  �ملو�طنني، 
�خلريجني  �أع��د�د  �إىل  بالإ�شافة  بها، 
و�ل��ب��اح��ث��ني ع���ن �ل��ع��م��ل، وم��ث��ل هذه 
�ل���در�����ش���ات م���ن ���ش��اأن��ه��ا ط���رح بر�مج 
ت��وع��وي��ة م��ن ق��ب��ل �حل��ك��وم��ة لطالب 
�لتي  �لتخ�ش�شات  باإختيار  �جلامعات 

يطلبها �شوق �لعمل.
– رئي�س  و�أ�شار عمر حممد �لنعيمي 
�لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي مبنطقة  ق�����ش��م 
�أربعة  ه���ن���اك  �أن  �ل��ط��ب��ي��ة،  ع��ج��م��ان 
بالد�ئرة،  م��ت��وف��رة  �إد�ري�������ة  ���ش��و�غ��ر 
�ملنا�شبني  �مل��وظ��ف��ني  �خ��ت��ي��ار  ���ش��ي��ت��م 
�ملتوفرة بعد �لطالع  لهذه �لوظائف 
ع��ل��ى �ل��ط��ل��ب��ات �مل��ق��دم��ة ل��ن��ا وم���ن ثم 
حني  يف  �ملنا�شبني،  �لأ�شخا�س  �إختيار 
�شيتم طرح بر�مج تدريبة للموظفني 
�شيح�شلون  �ل��ت��دري��ب  و�أث��ن��اء  �جل���دد 
ح�شب  وذل���ك  �شهرية،  مكافئات  على 
�شيتم  كما  ب��ه،  �مل�شرتكني  �ل��رن��ام��ج 
ت��ق��ل عن  ���ش��ن��وي��ة ل  م��ك��اف��ئ��ة  منحهم 

25000 درهم.
و�أ�شادت �شيماء �ملهزع �شابط توظيف 
يف جمموعة بريد �لإمار�ت، بالتنظيم 
�لعايل و�لإ�شتجابة �ل�شريعة من قبل 
�لتح�شينية  ل��ل��م��الح��ظ��ات  �مل��ن��ظ��م��ني 
وبينت  �لد�ئرة،  قبل  �لتي قدمت من 
ب��ه حالياً  ي��ت��وف��ر  �لإم������ار�ت  ب��ري��د  �أن 
�أرب��ع��ة ���ش��و�غ��ر وظ��ي��ف��ي��ة، ومت �إج���ر�ء 
م��ق��اب��الت م���ع �ل��ب��اح��ث��ني ع���ن �لعمل 
�لذين قدمو� طلباتهم خالل معر�س 
�ل�شو�غر  هذه  ملء  و�شيتم  �لتوظيف 

بعد �إ�شتيفاء �لإجر�ء�ت �ملنا�شبة.

مب�ساركة 40 جهة اإحتادية وحملية وخا�سة 

زائرا ملعر�س عجمان االأول للتوظيف ومقابالت فورية للمتقدمني  1440

•• عجمان ـ الفجر 

د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان �إد�رة �ل�شوؤون �ملالية بالد�ئرة 
بتخ�شي�س ما ن�شبته %3 من �مل�شرتيات �لعامة بالد�ئرة 
لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية وذلك بهدف �ل�شتثمار �لأمثل 
�مل�شتثمرين  وت�شجيع  بالدولة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ملنتجات 
�لإبد�ع  على  وحتفيزهم  �خل��ا���س  بالقطاع  �ملو�طنني  م��ن 
و�لبتكار وفتح �آفاق جديدة خلدمة �لوطن ومتكينهم من 
�ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  و�مل�شاركة  �مل�شاهمة 
�حلكومية  �لقطاعات  م�شاركة  على  وت�شجيعهم  ب��الإم��ارة 
�لتي  �ملبادر�ت  �لد�ئرة  تتبنى  حيث  بالإمارة  �ملحلي  �لناجت 

من �شاأنها تنمية �ل�شر�كات للقطاعات �خلا�شة، مبا ي�شهم 
يف تعزيز �لإنتاجية يف �أ�شو�ق �لعمل وقدرتها على �مل�شاهمة 

�لفاعلة يف �قت�شاد �لدولة.
�إىل ذلك �أكد �شعادة يحيى �إبر�هيم �أحمد مدير عام �لد�ئرة 
حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  ل�شمو  �حلكيمة  �لتوجيهات  ب���اأن 
�ملو�طنني  ت�شجيع  يف  ت�شهم  �شوف  �لد�ئرة  رئي�س  �لنعيمي 
�ل�شوق  متطلبات  وف��ق  مل�شاريعهم  �لأم��ث��ل  �ل�شتثمار  على 
�مل�شتهلكني لها  �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات وعامة  �ملحلي وحاجة 
و�ملناف�شة  �ملنتجة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تدعم  �ل��د�ئ��رة  لفتا   ،
�ل�شتثمار  يف  �لفعلية  �مل�شاركة  على  حتفيزهم  يف  وت�شهم 
باإمكانياتهم �ملتاحة خلدمة �لوطن فقاً لالأجندة �لوطنية 

لدعم �مل�شاريع �خلا�شة �ل�شغرية منها و�ملتو�شطة.

�إد�رة �ل�شوؤون �ملالية  �أحمد باأن  �إبر�هيم  وبني �شعادة يحيى 
�شوف تعمل مبوجب هذه �لتوجيهات خالل �لفرتة �ملقبلة 
بتخ�شي�س تلك �لن�شبة على �مل�شرتيات �لعامة بالد�ئرة مبا 
يجعلها حيز �لتنفيذ خدمة للم�شتثمرين �ملو�طنني ليثبتو� 

جد�رتهم يف خدمة وطنهم.
حملة  تنفيذ  ت��ق��وم  ���ش��وف  �ل��د�ئ��رة  �أن  �ىل  �شعادته  و����ش��ار 
�ل�شركات  حلث  �خلا�س  �لقطاع  ميادين  كافة  يف  ت�شويقية 
خالل  من  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  للم�شاركة  �خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات 
ل�شالح  �لد�ئرة  م�شرتيات  من  ن�شبة  بتخ�شي�س  �مل�شاهمة 
حممد  موؤ�ش�شة  و  خليفة  �شندوق  لدى  �مل�شجلة  �ل�شركات 
�ل�شركات  م��ن  وغ��ريه��م  �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر����ش��د  ب��ن 
�ململوكة للمو�طنني بن�شبة %100 و �شوف تقوم بتقدمي 

�لت�شهيالت �لالزمة لل�شباب، وبذلك يكون �لدعم �حلكومي 
�مل�شاريع  بقوة يف �جناح  �لد�ئرة  ت�شاهم فيه  و�لتي  متوفر�ً 

�خلا�شة بهم و�ي�شالهم للم�شتوى �لعاملي �ملطلوب.
من جهته �أفاد علي حممد خليفة �ملويجعي �ملدير �لتنفيذي 
دعم  مبادرة  تنفيذ  على  �مل�شرف  �مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع 
�أنه من خالل �دخال �ل�شر�كة  �لهوية �لوطنية �ملوؤ�ش�شاتية 
يخدم  �ل���ذي  �مل��ن��ت��ج  �ل��وط��ن��ي  و�ل��ع��م��ل  �ل��ب��ن��اءة  �لتناف�شية 
بالدولة  �مل��ح��ل��ي��ة و �لحت���ادي���ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه������د�ف 
لي�شهم �جلميع يف عملية �لبناء و�لتنمية و ب�شكل فاعل يف 
بزيادة �لناجت �ملحلي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عامة 

و�لإمارة ب�شكل خا�س.
�ل��دو�ئ��ر دور فاعل يف دعم  ب��اأن��ه لب��د يكون جلميع  �أك��د  و 

�ل�����ش��ب��اب �مل��و�ط��ن خل��ل��ق ن���و�ة ج��دي��دة م��ن رج���ال و�شيد�ت 
�لعمال ودع��م ري��ادة �لإب��د�ع بامل�شاهمة مع �حلكومة �لتي 
�ملجال،  ه��ذ�  �ل��ر�ئ��دة يف  �مل�شاريع  �ط���الق  �إىل  د�ئ��م��اً  ت��ب��ادر 
م�شري�ً �إىل �ن �شندوق خليفه و موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم لدعم �ل�شباب لي�شت جمرد ر�أ�شمال للدعم فقط بل 
جهة ��شت�شارية و توجيهية ت�شمن م�شرية �ل�شركات �لتابعة 
للم�شتقبل يف  �لد�ئم  �لنمو  و  �ل�شتد�مة  نهج  ت�شلك  و  لها 
��شحاب  جميع  �ملويجعي  ودع��ي  ه��ذ�  وطني،  �قت�شاد  بناء 
بلدية عجمان  للت�شجيل يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات 
باب  لفتح  �ل���د�ئ���رة  ع��ل��ى  ومنتجاتهم  خ��دم��ات��ه��م  وع��ر���س 
عجمان  و�إم���ارة  ع��ام  ب�شكل  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �ل�شر�كة 

ب�شكل خا�س.

را�ضد النعيمي يوجه دائرة البلدية والتخطيط بتخ�ضي�س %3من م�ضرتياتها العامة للموؤ�ض�ضات الوطنية بالدولة

•• املنطقة الغربية-الفجر: 

�لغربية  �مل��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة وت���وع���وي���ة حتت 
�لع�شو�ئي  ل��ل��ت�����ش��ري��ف  ل  ����ش���ع���ار 
للمخلفات �شملت �ل�شركات �لعاملة 
عن  �حلملة  و��شفرت  ليو�،  مبدينة 
�ل�����ش��رك��ات ب�شبب  �إح����دى  خم��ال��ف��ة 
يف  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  ت�شريف 
 3 �إ���ش��د�ر  مت  كما  �ملحيطة،  �لبيئة 
�إنذ�ر�ت لبع�س �ل�شركات. ومت �أخذ 
عينات من �ملياه �ملعاجلة من بع�س 
مطابقتها  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  �ل�����ش��رك��ات 

لل�شروط و�ملو��شفات �ملعتمدة.
�أحمد �حل��اي �ملزروعي �ملدير  و�أك��د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع خ���دم���ات �ملدن 
بالإنابة  ل��ي��و�  مبدينة  و�شو�حيها 
عن  �أ�����ش����ف����رت  �ل����ت����ي  �حل���م���ل���ة  �أن 
خم��ال��ف��ة و�إن������ذ�ر �أرب�����ع ���ش��رك��ات يف 
حماربة  �إىل  ت��ه��دف  ل��ي��و�،  م��دي��ن��ة 
ظاهرة �لتخل�س �لع�شو�ئي ملخلفات 
�ل�شرف �ل�شحي بو��شطة �ل�شركات 
يف غري �لأماكن �ملخ�ش�شة لها، وما 
ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن �آث����ار بيئية 

و�شحية و�نت�شار للح�شر�ت.

��شتمرت  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة  �إن  وق����ال   
�ل�شركات  كافة  �شملت  �أي���ام،  ثالثة 
ل���ي���و� ومت ع���م���ل زي������ار�ت  مب���دي���ن���ة 
للم�شرفني  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 
وتوعيتهم  �لعمال  مع�شكر�ت  على 
بالقو�نني  �لل������ت������ز�م  ب���������ش����رورة 
�ل�شليم  �لتخل�س  لعملية  �ملنظمة 
عن  �لناجتة  �ل�شائلة  �ملخلفات  من 
�لبيئة  على  و�ملحافظة  �أن�شطتهم 
�ل�شحة  ع��ل��ى  ح���ف���اظ���اً  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل�شركات على  �لعامة، ومت ت�شجيع 
على  و�لعمل  �لرت�شيد  نظم  �إت��ب��اع 
�إن�������ش���اء حم���ط���ات م��ع��اجل��ة حملية 
م��ع��ت��م��دة م��ن �جل��ه��ات �مل��ع��ن��ي��ة مما 
�ل�����ش��غ��ط على  ت��ق��ل��ي��ل  ي�����ش��اع��د يف 
من  و�ل�شتفادة  �لرئي�شية  �ملحطة 
�مل���زروع���ات  �مل��ع��اجل��ة يف ري  �مل���ي���اه 

وزيادة �لرقعة �خل�شر�ء. 
�أن بلدية �ملنطقة  و�أ�شاف �ملزروعي 
�مل�شتمرة  جهودها  تو��شل  �لغربية 
وف�������ق خ���ط���ت���ه���ا �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�إنطالقاً  �خلدمات  �أف�شل  لتقدمي 
�إىل  �لر�مية  ور�شالتها  روؤيتها  من 
توفري نظام بلدي ذي كفاءة عاملية 
�ملن�شودة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  يحقق 

ويعزز معايري جودة �حلياة يف �إمارة 
�أبو ظبي. ونفذت �حلملة من خالل 
و�شو�حيها  �مل����دن  خ���دم���ات  ق��ط��اع 
مبدينة ليو�، ممثاًل باإد�رة �خلدمات 
مع  بالتعاون  و�لإجتماعية  �لبيئية 

�شركة �أبوظبي لل�شرف �ل�شحي.
ي�شهد  �ل��ع��امل  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لبيئة  ب��ق�����ش��اي��ا  ك���ب���ري�ً  �إه��ت��م��ام��ا 
�لتلوث  خم���اط���ر  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��ا 
وم�شادرها  �شالمتها  على  حفاظاً 
لإ�شتمر�ر �حلياة �لب�شرية بطريقة 
دولة  �ملجال قدمت  ه��ذ�  �آم��ن��ة، ويف 
منوذجا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
يحتذى به يف �حلفاظ على �شالمة 
�لبيئة وحمايتها جعلها تتبو�أ مكانة 
حققته  ملا  وعاملياً  �إقليمياً  مرموقة 
م��ت��م��ي��زة يف جمال  �إجن��������از�ت  م���ن 
�لفطرية  و�حل���ي���اة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة 
جعلتها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة، 
وقد �أر�شى �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه دعائم �لإهتمام ب�شالمة �لبيئة 
بفكره  حول  فقد  عليها  و�ملحافظة 
�لثاقبة �ل�شحر�ء  �ل�شديد ونظرته 
بالتنوع  تنعم  خ�شر�ء  و�ح���ات  �إىل 

�حل��ي��وي مل��ع��رف��ت��ه ب��اأه��م��ي��ة حتقيق 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ب���ني  �ل���ت���و�زن 
و�لبيئة مبا يحفظ لالأجيال حقها 
�شحية  بيئة  يف  باحلياة  �لتمتع  يف 
و�آم����ن����ة، وي�����ش��ري ع��ل��ى ن��ه��ج��ه قادة 
�شاحب  بقيادة  �ل�شامية  حكومتنا 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  و�ه��ت��م��ام 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�����ش��ل��ح��ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو  ل���ل���ق���و�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 

ممثل �حلاكم يف �ملنطقة �لغربية.

 •• عجمان -وام:

����ش���ارك���ت �ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �ل���ع���امل يف 
�لحتفالية بفعالية �شاعة �لأر�س وذلك من خالل �إطفاء 
�لأ�شو�ء يف مقر �لقيادة ومر�كز �ل�شرطة �لتابعة لها ملدة 
و�لن�شف  �لتا�شعة  �إىل  و�لن�شف  �لثامنة  من  كاملة  �شاعة 
�لنعيمي  ماجد  حممد  �لر�ئد  و�أو�شح  �ل�شبت.  م�شاء  من 
رئي�س ق�شم �لإعالم و�لعالقات �لعامة ب�شرطة عجمان �أن 
هذه �مل�شاركة تاأتي يف �إطار �إلتز�م �لقيادة بت�شجيع �ملبادر�ت 
�خلالقة و�مل�شاهمة �لد�ئمة يف خمتلف �لأن�شطة �ملجتمعية 

و�خلدمية �لتي ت�شاهم يف دعم مبادرة �شون �لطبيعة.
و�أ�شار �إىل �أن �لهدف من هذه �مل�شاركة هو ت�شجيع �لأفر�د 
و�ملوؤ�ش�شات و�حلكومات على �إطفاء جميع �لأنو�ر و�لأجهزة 
�لتز�مهم  عن  كتعبري  و�ح��دة  �شاعة  مل��دة  �ل�شرورية  غري 
وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م ن��ح��و ك��وك��ب �لأر������س ورف���ع درج���ة �لوعي 

بظاهرة �لإحتبا�س �حلر�ري.
ولفت �إىل �أن مبادرة �شاعة �لأر�س حتمل ر�شالة قوية حتث 
�أج��ل حماية  �ملبذولة من  دعم �جلهود  كافة على  �ملجتمع 
كوكب �لأر�س وتعزيز مبد�أ �ل�شتد�مة وتر�شيد ��شتهالك 
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان الدخل ال�سامل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

قائمة املركز املايل املوحد
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 المركز المالي الموّحد قائمة

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٣ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح

الموجودات
٢،٠٠٤،٦٩٥ ٣،٠٥٨،٦٩١ ٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧ ٦ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١ ٨ استثمارات
١،١١٩،١٣٣ ١،١٣٧،٦٥٦ ٩ استثمارات عقارية
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين
٢٤٧،١٩٥ ٤٩٥،٠٦١ ١٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٨،٧٩١ ١٠٦،٢٠٣ ١١ عقارات ومعدات

──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي الموجودات

════════ ════════
المطلوبات 

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ١٢ حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦ ١٣ مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠ ١٤ صكوك مستحقة الدفع
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١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢ ١٦ وكالة استثمارية
──────── ────────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٥،٦١١،٤٦١ إجمالي المطلوبات

──────── ────────
حقوق المساهمين
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٢١٤،٩٨٧ ٢٢٨،٩٣٦ ١٨ احتياطي قانوني
١٢٠،٧٦٦ ١٣٤،٧١٥ ١٨ احتياطي عام
٦٦،٦٣٢ ١٣،١٨٨ إحتياطي القيمة العادلة

(٢٥٤،٠٥٩) (١٤٩،٧٥٦) خسائر متراكمة
──────── ────────

٢،٥٧٨،٧٤٨ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق المساهمين

٤٣،٢٧٦ - ١٩ حصص غير مسيطرة
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٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق الملكية
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٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

════════ ════════
٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨ ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة

════════ ════════
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════════ ════════
٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨ ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة

════════ ════════

 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي          رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 المركز المالي الموّحد قائمة

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٣ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح

الموجودات
٢،٠٠٤،٦٩٥ ٣،٠٥٨،٦٩١ ٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧ ٦ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١ ٨ استثمارات
١،١١٩،١٣٣ ١،١٣٧،٦٥٦ ٩ استثمارات عقارية
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين
٢٤٧،١٩٥ ٤٩٥،٠٦١ ١٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٨،٧٩١ ١٠٦،٢٠٣ ١١ عقارات ومعدات

──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي الموجودات

════════ ════════
المطلوبات 

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ١٢ حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦ ١٣ مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠ ١٤ صكوك مستحقة الدفع
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين

١،٠٦١،٥٩٤ ١،١٨٢،١٣٧ ١٥ مطلوبات أخرى
٣،٢٩١ ٧،٢٨٧ زكاة مستحقة الدفع

١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢ ١٦ وكالة استثمارية
──────── ────────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٥،٦١١،٤٦١ إجمالي المطلوبات

──────── ────────
حقوق المساهمين

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ ١٧ رأس المال
٢١٤،٩٨٧ ٢٢٨،٩٣٦ ١٨ احتياطي قانوني
١٢٠،٧٦٦ ١٣٤،٧١٥ ١٨ احتياطي عام
٦٦،٦٣٢ ١٣،١٨٨ إحتياطي القيمة العادلة

(٢٥٤،٠٥٩) (١٤٩،٧٥٦) خسائر متراكمة
──────── ────────

٢،٥٧٨،٧٤٨ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق المساهمين

٤٣،٢٧٦ - ١٩ حصص غير مسيطرة
──────── ────────

٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق الملكية
──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

════════ ════════
٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨ ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة

════════ ════════

 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي          رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 المركز المالي الموّحد قائمة

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٣ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح

الموجودات
٢،٠٠٤،٦٩٥ ٣،٠٥٨،٦٩١ ٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧ ٦ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١ ٨ استثمارات
١،١١٩،١٣٣ ١،١٣٧،٦٥٦ ٩ استثمارات عقارية
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين
٢٤٧،١٩٥ ٤٩٥،٠٦١ ١٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٨،٧٩١ ١٠٦،٢٠٣ ١١ عقارات ومعدات

──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي الموجودات

════════ ════════
المطلوبات 

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ١٢ حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦ ١٣ مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠ ١٤ صكوك مستحقة الدفع
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين

١،٠٦١،٥٩٤ ١،١٨٢،١٣٧ ١٥ مطلوبات أخرى
٣،٢٩١ ٧،٢٨٧ زكاة مستحقة الدفع

١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢ ١٦ وكالة استثمارية
──────── ────────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٥،٦١١،٤٦١ إجمالي المطلوبات

──────── ────────
حقوق المساهمين

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ ١٧ رأس المال
٢١٤،٩٨٧ ٢٢٨،٩٣٦ ١٨ احتياطي قانوني
١٢٠،٧٦٦ ١٣٤،٧١٥ ١٨ احتياطي عام
٦٦،٦٣٢ ١٣،١٨٨ إحتياطي القيمة العادلة

(٢٥٤،٠٥٩) (١٤٩،٧٥٦) خسائر متراكمة
──────── ────────

٢،٥٧٨،٧٤٨ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق المساهمين

٤٣،٢٧٦ - ١٩ حصص غير مسيطرة
──────── ────────

٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق الملكية
──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

════════ ════════
٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨ ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة

════════ ════════

 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي          رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 المركز المالي الموّحد قائمة

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٣ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح

الموجودات
٢،٠٠٤،٦٩٥ ٣،٠٥٨،٦٩١ ٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧ ٦ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١ ٨ استثمارات
١،١١٩،١٣٣ ١،١٣٧،٦٥٦ ٩ استثمارات عقارية
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين
٢٤٧،١٩٥ ٤٩٥،٠٦١ ١٠  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٨،٧٩١ ١٠٦،٢٠٣ ١١ عقارات ومعدات

──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي الموجودات

════════ ════════
المطلوبات 

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ١٢ حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦ ١٣ مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠ ١٤ صكوك مستحقة الدفع
١٢٤،٨٣١ ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين

١،٠٦١،٥٩٤ ١،١٨٢،١٣٧ ١٥ مطلوبات أخرى
٣،٢٩١ ٧،٢٨٧ زكاة مستحقة الدفع

١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢ ١٦ وكالة استثمارية
──────── ────────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٥،٦١١،٤٦١ إجمالي المطلوبات

──────── ────────
حقوق المساهمين

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ ١٧ رأس المال
٢١٤،٩٨٧ ٢٢٨،٩٣٦ ١٨ احتياطي قانوني
١٢٠،٧٦٦ ١٣٤،٧١٥ ١٨ احتياطي عام
٦٦،٦٣٢ ١٣،١٨٨ إحتياطي القيمة العادلة

(٢٥٤،٠٥٩) (١٤٩،٧٥٦) خسائر متراكمة
──────── ────────

٢،٥٧٨،٧٤٨ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق المساهمين

٤٣،٢٧٦ - ١٩ حصص غير مسيطرة
──────── ────────

٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق الملكية
──────── ────────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

════════ ════════
٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨ ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة

════════ ════════

 
 
 
 

 الرئيس التنفيذي          رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحد الدخل بيان

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٤ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح

اإليرادات
٧٦٠،٨٧٣ ١،١٨٥،٠٧٧ ٢١ إيرادات من أنشطة تمويلية، صافية
٥٠،٠٠٧ ١٠٦،٩٤٨ ٢٢ إيرادات من استثمارات في أوراق مالية، صافية

٢٧٥،٨٦٦ ٣٢٣،٠٨٩ ٢٣ إيرادات من الشركة القابضة للمجموعة، صافية
- ١١،٦١٨ ١٩ أرباح بيع شركة تابعة

٨،١١٤ ١١،٩٦٨ ٢٤ إيرادات عقارية، صافية
٢٢٥،٠٣٣ ٢١٧،٩٠٥ ٢٥ إيرادات عموالت ورسوم، صافية
٢٣،٦٦٩ ٤٧،٨٢٨ ٢٦ إيرادات تشغيلية أخرى، صافية

──────── ────────
١،٣٤٣،٥٦٢ ١،٩٠٤،٤٣٣ إجمالي اإليرادات

──────── ────────

المصروفات
(٤٢٩،٠٠١) (٦٦٢،٩٣٣) ٢٧ مصروفات عمومية وإدارية

──────── ────────
(٤٢٩،٠٠١) (٦٦٢،٩٣٣) إجمالي المصروفات

──────── ────────

٩١٤،٥٦١ ١،٢٤١،٥٠٠ صافي اإليرادات التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة والتوزيعات
(٤٥٦،٦١١) (٧١٨،٦٠١) ٢٨  مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت

──────── ────────
٤٥٧،٩٥٠ ٥٢٢،٨٩٩ صافي اإليرادات التشغيلية

(٣٧٦،٨٣٨) (٣٨٣،٤١١) ٢٩ حصة المتعاملين من األرباح و توزيعات حملة الصكوك
──────── ────────

٨١،١١٢ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح السنة
════════ ════════

عائدة إلى:
٨١،٢٢٠ ١٣٩،٤٨٨ مساهمي المصرف

(١٠٨) الحصص غير المسيطرة -
──────── ────────

٨١،١١٢ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح السنة
════════ ════════

٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ٣١ ربح السهم (درهم)
════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحد الشامل الدخل بيان

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٥ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

٨١،١١٢ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح السنة

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
٦٦،١١٧ (٢١،٢٢٨) صافي التغير في القيمة العادلة

- (٣٢،٢١٦) صافي المحول الى األرباح والخسائر
──────── ────────

١٤٧،٢٢٩ ٨٦،٠٤٤ إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
════════ ════════

عائدة إلى:
١٤٧،٣٣٧ ٨٦،٠٤٤ مساهمي المصرف

(١٠٨) الحصص غير المسيطرة -
──────── ────────

١٤٧،٢٢٩ ٨٦،٠٤٤
════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري

 
 

 عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة مصرف 
 الموّحد الملكية حقوق في التغيرات بيان

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٦ 

 

إجمالي حقوق الملكية حصص غير مسيطرة العائدة إلى حقوق المساهمين في المصرف

المجموع خسائر متراكمة إحتياطي القيمة 
العادلة احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٢،٤٧٨،٠٨٦ ٤٣،٣٨٤ ٢،٤٣٤،٧٠٢ (٣١٥،٧٤٤) ٥١٥ ١١٢،٦٤٤ ٢٠٦،٨٦٥ ٢،٤٣٠،٤٢٢ كما في ١ يناير ٢٠١٢
٨١،١١٢ (١٠٨) ٨١،٢٢٠ ٨١،٢٢٠ صافي أرباح السنة - - - -
٦٦،١١٧ - ٦٦،١١٧ - ٦٦،١١٧ إيرادات شاملة أخرى للسنة - - -

- - - (١٦،٢٤٤) - ٨،١٢٢ ٨،١٢٢ المحول إلى االحتياطيات -
(٣،٢٩١) - (٣،٢٩١) (٣،٢٩١) زكاة - - - -

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤٣،٢٧٦ ٢،٥٧٨،٧٤٨ (٢٥٤،٠٥٩) ٦٦،٦٣٢ ١٢٠،٧٦٦ ٢١٤،٩٨٧ ٢،٤٣٠،٤٢٢ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

٢،٦٢٢،٠٢٤ ٤٣،٢٧٦ ٢،٥٧٨،٧٤٨ (٢٥٤،٠٥٩) ٦٦،٦٣٢ ١٢٠،٧٦٦ ٢١٤،٩٨٧ ٢،٤٣٠،٤٢٢ كما في ١ يناير ٢٠١٣
١،٥٠٠،٠٠٠ - ١،٥٠٠،٠٠٠ - - - - ١،٥٠٠،٠٠٠ إصدار أسهم جديدة
١٣٩،٤٨٨ - ١٣٩،٤٨٨ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح السنة - - - -
(٥٣،٤٤٤) - (٥٣،٤٤٤) - (٥٣،٤٤٤) (خسائر) شاملة أخرى للسنة - - -
(٤٣،٢٧٦) (٤٣،٢٧٦) بيع حصة في شركة تابعة - - - - - -

- - - (٢٧،٨٩٨) - ١٣،٩٤٩ ١٣،٩٤٩ المحول إلى االحتياطيات -
(٧،٢٨٧) - (٧،٢٨٧) (٧،٢٨٧) زكاة - - - -

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٤،١٥٧،٥٠٥ - ٤،١٥٧،٥٠٥ (١٤٩،٧٥٦) ١٣،١٨٨ ١٣٤،٧١٥ ٢٢٨،٩٣٦ ٣،٩٣٠،٤٢٢ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
  الموّحد النقدية التدفقات بيان

 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة
 

٧ 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم إيضاح األنشطة التشغيلية

٨١،٢٢٠ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح السنة

تسويات لـ:
٤٠٧،٤٦٥ ٥٥٤،٩٧١ ٢٨ مخصصات انخفاض ذمم أنشطة تمويلية مدينة، صافية
٤٩،١٤٦ ١٦٣،٦٣٠ ٢٨ مخصصات انخفاض استثمارات، صافية
(٢،٥٣٧) (١٥،٩٦٧) ٢٢ إيرادات توزيعات األرباح
(٦،٤٤١) (٣١،٤٢١) ٢٢ أرباح بيع استثمارات

- (١١،٦١٨) ١٩ أرباح بيع شركة تابعة

١٩،٨١٣ (١،٠٩٩) ٢٢ (أرباح)/خسائر غير محققة من القيمة العادلة لالستثمارات في أوراق مالية من خالل األرباح والخسائر

٢٧،٢٧٩ ٢٨،٦٨٣ ٩ استهالك إستثمارات عقارية
١٧،٩٢٩ ٢٢،١٧٠ ١١ استهالك موجودات ثابتة

─────── ───────
٥٩٣،٨٧٤ ٨٤٨،٨٣٧ أرباح التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

(٧١٧،٧٢٥) (٣٦٨،٥٢٢) التغيرات في االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
(٦،٥٤٠،٤٦٥) ٢،٤٤٩،١١٦ التغيرات في المستحق من بنوك
(٧،٢٦٣،٨٩٥) (٢،٤١٢،٧١٠) التغيرات في ذمم األنشطة التمويلية المدينة

(٥١،٩٠٢) (٢٤٧،٨٦٦) التغيرات في المصروفات المدفوعة مقدما والموجودات األخرى
٨،٥٤٨،٠٣٢ ٣،٢١٩،٦٧٨ التغيرات في حسابات المتعاملين
١،٦٨١،٩٥٠ (٢،٧٥٢،٠٨٣) التغيرات في المستحق لبنوك
٤٤١،٦٩٢ ١٢٠،٥٤٤ التغيرات في المطلوبات األخرى
(١،٠٥٣) (٣،٢٩١) الزكاة المدفوعة

─────── ───────
(٣،٣٠٩،٤٩٢) ٨٥٣،٧٠٣ صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية
─────── ───────

األنشطة االستثمارية
(٧٣٨،٩٤٠) (٣٤٧،٠٢٣) شراء استثمارات في أوراق مالية، صافية

٢٨،٧٤٩ ١،٠٩٨،٨٣٧ المبالغ المحصلة من بيع أوراق مالية استثمارية
٢،٥٣٧ ١٥،٩٦٧ إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة

(٣٥،٠٩٥) (٣٥،٥٨٨) التغيرات في استثمارات عقارية
(٢٧،٨٠٢) (١٩،٥٨٢) صافي التغير في الموجودات الثابتة

─────── ───────
(٧٧٠،٥٥١) ٧١٢،٦١١ صافي النقد الناتج عن/(المستخدم في) األنشطة االستثمارية

─────── ───────
األنشطة التمويلية

٣،٦٧٣،٠٠٠ المبالغ المحصلة من إصدار صكوك -
(١٠٨) (٤٣،٢٧٦) التغيير في الحصص غير المسيطرة

- ١،٥٠٠،٠٠٠ إصدار أسهم جديدة
─────── ───────
٣،٦٧٢،٨٩٢ ١،٤٥٦،٧٢٤ صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية
─────── ───────

(٤٠٧،١٥١) ٣،٠٢٣،٠٣٨ صافي التغير في النقد وما يعادله

٢،٠٠٩،٧١١ ١،٦٠٢،٥٦٠ النقد وما يعادله في بداية السنة
─────── ───────
١،٦٠٢،٥٦٠ ٤،٦٢٥،٥٩٨ ٣٢ النقد وما يعادله في نهاية السنة
═══════ ═══════ 

 
 
 
 
 
 

 .الموحدة المالية البيانات هذه من جزءاً  ٣٨ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشّكل
 .٢و  ١ تينر مدققي الحسابات مدرج على الصفحإن تقري 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٨ 

 الوضع القانوني واألنشطة ١
 
األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم  مرسومال("المصرف") بموجب  -بنك الشرق األوسط سابقا  - اإلمارات اإلسالمي مصرف تأسس

تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في  إعادة ،  تم١٩٧٥أكتوبر  ٣إمارة دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 
 لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وتخضع، ١٩٩٥يوليو 

 
، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام  ٢٠٠٤مارس  ١٠المنعقد بتاريخ  في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

(تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من  ٢٠٠٤أكتوبر  ٩عملية التحّول بتاريخ ، واكتملت الشريعة اإلسالمية
 حكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والدوائر ال

 
إن المصرف هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي ("الشركة القابضة للمجموعة")، كما أن الشركة األم 

إن المصرف ُمدرج في سوق دبي للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. 
 المالي.

 
فرعاً في اإلمارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية  ٥٠باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل 

 (يشار إليها معا بـ "المجموعة").  رف وفروعه وشركته التابعةالموحدة على األنشطة الخاصة بالمركز الرئيسي للمص
 

 
 األنشطة تاريخ وبلد التأسيس

نسبة 
 الملكية
٢٠١٣ 

 

نسبة 
 الملكية
٢٠١٢ 

 
  شركة اإلمارات اإلسالمية 

 للوساطة المالية ذ.م.م
،  ٢٠٠٦أبريل  ٢٦

 اإلمارات العربية المتحدة
 %١٠٠ خدمات وساطة مالية

 
 

١٠٠% 
 

  شركة إثمار للتطوير 
 العقاري ش.م.خ

، اإلمارات  ٢٠٠٨يونيو  ٩
 العربية المتحدة

استثمار في مشروعات عقارية 
 وتأسيسها وإدارتها

- ٤٠% 

 
من خالل إمتالكها لغالبية األصوات  شركة إثمار للتطوير العقاري ش.م.خكانت المجموعة تمارس السيطرة على إدارة  ٢٠١٣ديسمبر  ١حتى 

قيام لوذلك نتيجة  ،شركة تابعة للمجموعة شركة إثمار للتطوير العقاري ش.م.خلم تعد  ٢٠١٣ديسمبر  ٢في مجلس إدارتها. و ابتداءا من 
 المجموعة ببيع كامل حصتها في الشركة التابعة.

 
 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ستثمار الواة من خالل أدوات التمويل يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوع

 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٦٥٦٤إن العنوان المسجل للمصرف هو: ص.ب 

 
 البيانات المالية عدادإأسس  ٢
 
 لتوافقبيان ا )أ 

 
ً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من  ومتطلبات القوانين  مجلس المعايير المحاسبية الدوليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا

 السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

ة الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. وتم تطبيق هذه السياسات إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالي
 ما لم يذكر خالف ذلك.  . بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة

 
 .٢٠١٤يناير  ٢٤بتاريخ دارة إلاتم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة لالصدار من قبل مجلس 

 
 أساس القياس )ب 
 

 :الحاالت اآلتية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعداتم إعداد هذه البيانات 

  األرباح و الخسائر, وبالقيمة العادلة من خالل  الماليةالموجودات قياس  
  المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.المالية الموجودات قياس 

 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٩ 

 (تتمة) البيانات المالية عدادإأسس  ٢
 

 (تتمة) أساس القياس )ب 
 

يذكر  يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهي العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم
 فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف.   . خالف ذلك

 
ارة أن تضع إن إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من اإلد

لنقاط التي تكون أو تلك ا  . أحكاماً في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من األحكام أو التعقيد
 (أ).  ٣فيها االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 

 
 البيانات المالية توحيدمبادىء  )ج 
 

 الشركات التابعة .١
 

عندما تكون عرضة ل, أو لديها حقوق في تسيطر المجموعة على شركة ما الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. 
 في الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل السلطة التي تمتلكها على الشركة. العائدات المتغيرة من خالل مشاركتها

 
انت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من تقوم المجموعة بإعادة تقييم جدوى سيطرتها من عدمه على مستثمر إذا ك

طرة عناصر السيطرة الثالثة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ االستحواذ عليها، نظراً لكونه تاريخ خضوع تلك الشركات إلى سي
 المجموعة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.

 
 أساس التوحيد .٢

 
انات المالية تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للمصرف والشركة التابعة له كما في نهاية فترة اعداد التقرير. يتم اعداد البي

 ية المعتمدة علىالسياسات المحاسبيتم تطبيق  تقرير المصرف.عداد إللشركة التابعة المستخدمة في اعداد البيانات المالية الموحدة بنفس تاريخ 
 في ظروف مماثلة. المماثلة المعامالت واألحداث

 
 .بالكامل بعاد كافة األرصدة واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعةتيتم اس

 
القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة في دمج األعمال,بداية على وتقاس الموجودات . ذاألعمال باستخدام طريقة االستحوايتم احتساب دمج 

تكاليف أساس قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة باالستحواذ كمصروفات في الفترات التي يتم فيها تكبد ال
 وتلقي الخدمات.

 
بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة للتصنيف المناسب و التعيين وفقا للشروط عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية، تقوم 

 التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة في تاريخ االستحواذ.
 

 اذ.يتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحو طارىء مقابل مادييتم االعتراف بأي 
 

 ٣٩أصال أو التزاما وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ما إيعتبر الطارىء الذي  ماديالمقابل لليتم االعتراف بالتغييرات الالحقة للقيمة العادلة 
الطارىء ضمن حقوق ملكية، ال يتم قياسه  المقابل مادياألخرى. إذا تم تصنيف  ةالشامل راداتالياير في يإما في االرباح و الخسائر أو كتغ

 حتى تتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملكية.
 

سابقا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة كما في  المحتفظ بهاعلى مراحل، يتم احتساب حصص حقوق الملكية  دمج األعمال اذا تحقق
 لة في االرباح و الخسائر.تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة مقاب

 
تقوم المجموعة باالختيار لكل دمج أعمال بمفرده أن يتم االعتراف بالحصص غير المسيطرة للشركة المستحوذ عليها (ان وجدت) اما بالقيمة 

 لمستحوذ عليها.العادلة كما في تاريخ االستحواذ, او بالحصة التناسبية للحصص غير المسيطرة من صافي الموجودات المحددة للشركة ا
 

 يتم تسجيل أي فائض من مجموع القيمة العادلة للمقابل المادي المحول في دمج األعمال، قيمة الحصص غير المسيطرة للشركة المستحوذ عليها
القيمة العادلة (ان وجدت), و القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية المحددة سابقا للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها (ان وجدت), الى صافي 

 للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها تحت بند الشهرة.
 

مسيطرة و المكونات االخرى لألسهم  غير عند فقدان السيطرة, ال تعترف المجموعة بالموجودات و المطلوبات للشركة التابعة, وأي حصص
حال احتفاظ المجموعة بأي  فيجز ناجم عن فقدان السيطرة في االرباح و الخسائر. يتم االعتراف باي فائض او ع ذات الصلة بالشركة التابعة.

 الشركة التابعة السابقة، فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان تلك السيطرة. بعد ذلك يتم احتسابها على أنها حصة حصة في
 محاسبية المتعلقة باألدوات المالية اعتماداً على مستوى تأثير االحتفاظ بها.في رأس المال المستثمر أو وفقاً لسياسة المجموعة ال
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١٠ 

 (تتمة) البيانات المالية عدادإأسس  ٢
 

 (تتمة) البيانات المالية توحيدمبادىء  )ج 
 
 الشركات ذات األهداف الخاصة .٣

  
 لتنفيذ، أوتوريق موجودات معينةأهداف محدودة ومحددة جيدا مثل  الشركات ذات األهداف الخاصة هي الشركات التي يتم إنشاؤها لتحقيق

. يتم توحيد الشركات ذات األهداف الخاصة استنادا إلى تقييم جوهر عالقتها مع المجموعة وكذلك للمخاطر والمكافآت معين مويلت معاملة
 المرتبطة بها وتخلص المجموعة إلى السيطرة على هذه الشركات.

 
مسيطرة على الشركات ذات األغراض الخاصة وبالتالي  -من الناحية الموضوعية –التالية إلى عالقة  تكون فيها المجموعة قد تشير الظروف 

 يتم توحيد بياناتها المالية:

 الحتياجاتها من األعمال بحيث تحصل المجموعة على  تم ممارسةت ً أنشطة الشركات ذات األهداف الخاصة نيابة عن المجموعة وفقا
 االستفادة من عمليات هذه الشركات.

  تلكبأنشطة  للمخاطر المتعلقةقد تتعرض  ولذلك منافع الشركات ذات األهداف الخاصة معظملمجموعة الحق في الحصول على ليكون 
 ات.الشرك

  تحتفظ المجموعة بغالبية المخاطر التي بحوزتها أو المتبقية والمرتبطة بالشركات ذات األهداف الخاصة أو بأصولها وذلك بغرض
 على المنافع الناتجة من أنشطتها.الحصول 

 
بيان المركز ة التقييم في تاريخ يتم تقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على الشركات ذات األهداف الخاصة عند التأسيس، وعادة ما تتم إعاد

 . المالي
 

 معلومات حول أنشطة التوريق الخاصة بالمجموعة. ١٤يتضمن االيضاح رقم 
 
 معامالت الحصص غير المسيطرة .٤

 
، ويتم إدراجها مصرفعائدة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مالكي المساهمين في شركات تابعة غيرتمثل الحصص غير المسيطرة حقوق ال

في الميزانية العمومية الموحدة، وبشكل مستقل  ملكيةالشاملة الموحد وضمن حقوق ال الموحد و اإليرادات نحو منفصل في بيان اإليرادات على
ما، بحيث ال  تابعةفي المجموعة ضمن شركة  مساهمين. يتم تصنيف التغيرات في حصة حقوق المصرفعن حقوق المساهمين العائدة لمالكي ال

ى فقدان السيطرة عليها، على أنها معامالت خاصة بحقوق المساهمين. في مثل هذه الظروف، يتم تعديل القيمة الدفترية للحصص يؤدي ذلك إل
المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة. في حال وجود أي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبه تعديل 

، يتم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق المساهمين وتنسب إلى المالكين في الحصة غير المسيطرة
 المجموعة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 استخدام التقديرات و األحكام )أ 
 

من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على المبالغ يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية 
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة   وبشكل محدد، المقررة للموجودات والمطلوبات المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة.

 ةلمخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المعرضتحديد مستوى احول تقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند 
النخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات 

بما في ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في  ،واألحكام والتي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى
 ظل الظروف الراهنة.

 
 وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:

 مدينة تمويلية ذمم أنشطة قيمة ات انخفاضصصمخ .١
 

  تقوم المجموعة بتقدير  ،وعند تقييم انخفاض القيمة قييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة.لتتقوم المجموعة بمراجعة ذمم األنشطة التمويلية المدينة 
تقوم المجموعة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كان هناك أي بيانات  .بيان الدخل الموحد فيالخسارة في انخفاض القيمة ما اذا كان يجب تسجيل 

. إن المنهج المدينة سالميالنقدية التعاقدية المستقبلية من ذمم أنشطة التمويل االملحوظة تدل على وجود نقصا ملموسا في التدفقات 
بصورة منتظمة لتقليل أي فروق بين الخسارة المقدرة  واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية يتم مراجعتها

 والخسارة الفعلية.
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١١ 

 الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية  ٣
 

 استخدام التقديرات و األحكام (تتمة) )أ 
 
 (تتمة) مخصصات انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية مدينة .١

 
كل على حدى، تقوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص   نشطة التمويلية المدينةباإلضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة محدد لذمم األ

تاريخ للتقرير سوف يكون هناك مبلغ ألدوات التمويل التي تم تخفيض قيمتها حتى من خالل نقطة  انخفاض قيمة متراكم لالعتراف بأنه في أي
 رف بـ"مدة الظهور").إطالق محددة لالعتراف بالخسارة التي لم تثبت بعد (والتي تع

 
 يةلالقيمة العادلة لألدوات الما .٢
 

في السوق  ةمعاملة منظم دفعه عند تحويل أحد المطلوبات ضمنأو  وداتموجبيع أحد السيتم تحصيله عند الذي  لثمنالقيمة العادلة اتمثل 
 :حدث إماتحويل أحد المطلوبات تأو  موجوداتأحد البيع  معاملةض أن ويستند قياس القيمة العادلة على افترا الرئيسية في تاريخ القياس.

 أو مطلوبات،الموجودات أو لفي السوق الرئيسية ل 
 ،في السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات في غياب السوق الرئيسية 

 
تقوم المجموعة عندئذ بقياس الموجودات وعمليات  "عرض"و سعر  "شراء"سعر  كان لقياس الموجودات او المطلوبات بالقيمة العادلة إذا

 وقياس المطلوبات وعمليات البيع المكشوفة بسعر "العرض". "الشراء"الشراء اآلجلة بسعر 
 

 التي حدث خاللها التغيير. التقرير فترةالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية بجموعة تعترف الم
 

يتم تحديدها   . من أسعار مدرجة الموحد عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية مدرجة في بيان المركز المالي
ى باستخدام مجموعة من أساليب التقييم المختلقة التي تشمل استخدام نماذج حسابية. تكون معطيات هذه النماذج مأخوذة من معطيات ملحوظة لد

 السوق إذا كان ذلك ممكنا وإذا تعذر ذلك يكون مطلوبا قدرا من التقديرات لتحديد القيم العادلة.
 

 حدة غير تلك التي تتحمل المخاطر.قيم العادلة إلطار من المراقبة مصمم لضمان أن يتم تحديدها أو تقييمها من خالل وتخضع ال
 
 انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع .٣

 
يحدث انخفاض حاد أو طويل األمد في تقرر المجموعة أن األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما 

لك القيمة العادلة إلى أدنى من سعر التكلفة. ويتطلب تحديد إذا ما كان ذلك االنخفاض حاداً أو طويل األمد وضع األحكام حول ذلك. ولوضع ت
 تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية وغير سوقية.  . األحكام

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية .٤

 
لموجوداته الملموسة لتحديد ما اذا كان هناك مؤشرا النخفاض  القيم الدفتريةفي تاريخ اعداد البيانات المالية الموحدة، يقوم المصرف بمراجعة 

القيمة  ان يتم تقدير القيمة المستردة للموجودات حتى يتم تحديد مدى خسائر االنخفاض في القيمة إن وجد. ،في قيمتها. في مثل هذه الحالة
 المستردة هي القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة البيع أو القيمة التقديرية أيهما أعلى.

 
 األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .٥

 
و قابلة للتحديد وتاريخ في تصنيف بعض الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أ ٣٩تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

تقوم المجموعة بتقدير نيتها و قدرتها على االحتفاظ بمثل هذه األوراق  ،في ظل هذا الحكم استحقاق محدد كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
خالفا لظروف  تحقاقاالس في حال فشلت المجموعة في االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخالمالية االستثمارية حتى تاريخ االستحقاق. 

من تصنيف األوراق المالية  المجموعة منع سوف يتمفئة كاملة كاستثمارات متاحة للبيع، والمعينة، سوف تكون هناك حاجة إلعادة تصنيف 
 .السنتين التاليتينو سنة المالية الحاليةتاريخ االستحقاق للحتى  االستثمارية على أنها محتفظ بها 

 
 إيرادات أنشطة التمويل )ب 

 
و المشاركة. تتحقق إيرادات أنشطة التمويل  ة, االستصناع, الوكالة, المضارباإلجارةنشطة التمويلية على إيرادات المرابحة, األتشتمل إيرادات 

 المتحصالتالدفعات النقدية المستقبلية و تماماالذي يخصم  لعائد الفعلي هو المعدلفي بيان الدخل باستخدام أساس العائد الفعلي. معدل أساس ا
. عند حساب معدل لألصل أو االلتزام المالي(أو، عند االقتضاء، فترة أقصر) إلى القيمة الدفترية  المالي صل أو االلتزامخالل العمر المتوقع لأل

مالية، ولكن ليس الخسائر جميع الشروط التعاقدية لألداة ال آخذة في االعتبارالفعلي، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية العائد 
 .المستقبلية
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 

 (تتمة) إيرادات أنشطة التمويل )ب 
 

حساب العائد الفعلي جميع تكاليف المعامالت والرسوم التي تشكل جزءا ال يتجزأ من المعاملة. ويشمل التكاليف اإلضافية التي تعزى يشمل 
 .األصل أو االلتزام الماليمباشرة إلى اقتناء أو إصدار 

 
 الرسوم و العموالت )ج 

 
 ضمن قياس العائد الفعلي. –والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من تسهيالت التمويل  -يتم احتساب الرسوم والعموالت 

 
الصكوك اإلدارية تشتمل إيرادات الرسوم والعموالت األخرى على الرسوم اإلدارية  و رسوم إدارة محافظ استثمارية ورسوم االكتتاب ورسوم 

 و يتم االعتراف بها كخدمات منفذة.
 

 .    مصروفات الرسوم والعموالت األخرى تتعلق أساساُ بمعاملة وخدمة الرسوم والتي يتم صرفها طبقاً للخدمات المتحصل عليهاإن 
 
 الشريعة االسالمية المستبعدة حسبيرادات اإل )د 

 
 أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك طبقا لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بهذا الشأن. هي اإليرادات الناتجة عن معامالت ال تتوافق مع

 
 من خالل األرباح و الخسائرإيرادات أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة  )ه 

 
المكاسب والخسائر المتعلقة بهذه من الفرق بين من خالل األرباح و الخسائر يتألف الدخل من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة 

 ة.الموجودات مالية ، ويشمل تغيرات القيمة العادلة جميع المتحققة وغير المتحققة واألرباح وتوزيعات األسهم، وفروق صرف العمالت األجنبي
 

 إيرادات توزيعات األرباح )و 
 

 .مؤكدا حق المجموعة في استالمها يصبحفي بيان الدخل الموحد عندما  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح
 

 إيرادات تأجيرية )ز 
 

 يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد بالتساوي خالل مدة عقد اإليجار.
 

 متعاملينبرنامج والء ال )ح 
 

الحصول على نقاط عند قيامهم بشراء منتجات باستخدام بطاقات االئتمان  متعاملينتعتمد المجموعة تشغيل برنامج المكافآت الذي يتيح لل
النقاط الصادرة عن المجموعة. يمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدية أو أميال السفر، مع مراعاة تحقيق الحد األدنى لعدد 

 خلياً، تتم االستعانة بموردين خارجيين لتغطية جوانب أخرى معينة من البرنامج. التي يتم كسبها. في حين تتم إدارة بعض جوانب هذا البرنامج دا
 

حسبان أن في حال الجوانب التي تتم إدارتها داخلياً، تخصص إيرادات البيع التي يتم استالمها بين المنتجات المباعة والنقاط الصادرة، ويؤخذ بال
تكون القيمة العادلة لعادلة. تحتسب القيمة العادلة عن طريق تطبيق التقنيات اإلحصائية. تكون اإليرادات المخصصة للنقاط مساوية لقيمتها ا

 النقاط. تحريرللنقاط الصادرة مؤجلة و يتم االعتراف بها كإيرادات عند 
 

حصيله نيابة عن الطرف فيما يتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث، يتم قيد المقابل المادي المخصص الئتمانات الجوائز الذي يتم ت
 الثالث في بيان الدخل في وقت تقديم الجوائز.

 
 األدوات المالية )ط 

 
 التصنيف .١

 
 الموجودات المالية

 الفئات التالية: تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة، -
 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق،إ -
 و ستثمارات متاحة للبيع،إ -
 .من خالل بيان الدخلستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة إ -
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 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 

 (تتمة)  األدوات المالية )ط 
 

 (تتمة) التصنيف .١
 

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة
 

 شراؤها وحيازتها بناًء : هي عقد بين المجموعة والمتعامل، تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل سلعة أو عقاراً سبق للمجموعة المرابحة
 على وعد من المتعامل بشرائها من المجموعة وفقا لشروط معينة. يتكون سعر البيع من التكلفة وهامش ربح متفق عليه.

 
 هي عقد تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبه بتأجير عين موصوفة للمتعامل (المستأجر)، وذلك لمدة معينة مقابل إيجار محدد. قد اإلجارة :

اإلجارة التمويلية بانتقال ملكية العين للمستأجر في نهاية مدة اإلجارة. كما تقوم المجموعة فعليا بتحويل المخاطر والعوائد  تنتهي
 المرتبطة بملكية األصل إلى المستأجر.

 
 هو عقد بين المجموعة (الصانع) والمتعامل (المستصنع) تبيع بموجبه عيناً تصنعها له بحيث يتفقان على مواصفاتها الدقيقة : االستصناع

البيع وأجله وتاريخ التسليم. وتكون الصناعة والموارد الالزمة على المجموعة. تقوم المجموعة بتطوير (صناعة) العين محل عقد وثمن 
خالل مقاول تتعاقد معه ومن ثم تقوم بتسليمها للمتعامل بنفس المواصفات المتفق عليها في تاريخ التسليم االستصناع بنفسها أو من 

 المتفق عليه.
 

 الموكل) لآلخر (الوكيل) مبلغا من المال ويوكل باستثماره حسب  –هي عقد بين المجموعة والمتعامل بحيث يقدم أحد (األصيل  :الوكالة
مولة الوكيل محددة بمبلغ مقطوع وقد يضاف إليها ما زاد عن نسبة محددة من الربح المتوقع كربح شروط وبنود محددة وتكون ع

تحفيزي للوكيل على حسن األداء. يتحمل الوكيل الخسارة في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفة أي من شروط وبنود عقد الوكالة، وإال 
 فهي على األصيل. 

 
 بينما يقدم اآلخر الجهد والخبرة الستثمار هذا المال ويسمى  ،يقدم أحدهما المال ويسمى رب المال: هي عقد بين طرفين، المضاربة

 ربح المضاربةمقابل حصوله على نسبة متفق عليها مسبقا من  المضارب الذي يقوم باستثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد
. أما في حالة تقصير المضارب ودهيخسر المضارب جه بينما رب المال ماله. في حالة الخسارة الطبيعية يخسر تسمى بعائد المضاربة

أو إهماله أو إخالله بأيٍ من شروط وأحكام عقد المضاربة فيتحمل وحده كافة الخسائر. تقوم المجموعة بدور المضارب حين تقبل 
 ن يستثمر تلك األموال على أساس المضاربة.األموال من أصحاب حسابات االستثمار والتوفير والوكالة، وتقوم بدور رب المال حي

 
 هي عقد بين المصرف والمتعامل للمشاركة في مشروع استثماري محدد قائم أو جديد، أو تملك حصة من عقار محدد بصفة المشاركة :

ويتحمالن الخسارة بنسبة  اقتسام األرباح حسب العقد المبرم بين الطرفينيتم  دائمة أو متناقصة وفق أحكام العقد المبرم بين الطرفين. 
 حصصهما من رأس مال المشاركة.

 
 االستثمار في األوراق المالية

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

االحتفاظ  المجموعةذات مبالغ محددة أو ممكن تحديدها، ولها تواريخ استحقاق ثابتة، والتي تنوي  المشتقاتهي موجودات مالية غير 
 وتكون غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كمتاحة للبيع. بها حتى تواريخ استحقاقها.

 ، إن وجد). يتم ترحيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة (ناقصا انخفاض القيمة

 في الحاالت التالية فقط: حتى تاريخ االستحقاق يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها 

 عندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يكون له تأثير على القيمة العادلة؛ 
  تم استالم قدر كبير من أصل المبلغ؛ 
 خارج سيطرة المجموعة؛ ةث منفصلاحدأ 
  انخفاض ائتماني ملحوظ؛ 
   دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال؛ أو 
 المتطلبات الرأسمالية النظامية.يادة في ز 
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 (تتمة) األدوات المالية )ط 
 

 (تتمة) التصنيف .١
 

 (تتمة) االستثمار في األوراق المالية
 

 استثمارات متاحة للبيع 

االستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كذمم 
 الصكوكأنشطة تمويلية مدينة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. تشمل االستثمارات المتاحة للبيع بعض االستثمارات في 

ومعدالت صرف العمالت   قد يتم بيع هذه االستثمارات لتلبية الحاجة إلى السيولة أو نتيجة التغيرات في معدالت الربح، وفي األسهم.
 األجنبية أو أسعار األسهم.

يتم ترحيل يجوز بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع بحرية أو تغطيتها. تقاس جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. 
اء الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة إلى بيان اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتراف به كعنصر منفصل في بيان المركز المالي باستثن

فرق بين حالة انخفاض القيمة حيث يتم ترحيل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل. عند بيع الموجودات المالية يتم تحويل القدر الكامل لل
 إلى بيان الدخل. ،المدرجة سابقاً في بيان اإليرادات الشاملة األخرى ،القيمة العادلة والتكلفة

  من خالل األرباح و الخسائراستثمارات في أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة 

 في الحاالت التالية: الخسائراألرباح و المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  تقوم

  عندما تتم إدارة أو تقييم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخلياً على أساس القيمة العادلة 
  عندما يلغي التصنيف أو يقلل بشكل كبير التباين المحاسبي والذي قد يظهر بخالف ذلك، أو 
  مشتقة ضمنية تعدل التدفقات المالية بشكل كبير والتي قد تكون مطلوبة بخالف عندما تشمل الموجودات أو المطلوبات أداة

 هذا الغرض بموجب العقد.

 االعتراف .٢
 

و الوكالة على أساس التاريخ الذي  متعاملينتعترف المجموعة في البداية بالذمم المدينة المتعلقة باألنشطة التمويلية وباالستثمارات وبحسابات ال
. موجوداتبات المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة الذي تتعهد فيه المجموعة بشراء أو بيع النشأت فيها. يتم إث

) في البداية في صنفة من خالل األرباح و الخسائريتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات األخرى (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات الم
 والذي هو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. تاريخ المتاجرة،

 
 رها.يتم قياس األداة المالية في البداية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعامالت التي يمكن أن تعزى مباشرة إلى استحواذها أو إصدا

 
ومن ذلك  بيان المركز المالي عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في 

الل التاريخ يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خ
 ائر أو الموجودات المتاحة للبيع.األرباح و الخس

 
 ايقاف االعتراف .٣

 
ت تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودا

يل جميع المخاطر أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحو
واالمتيازات الخاصة بملكية الموجودات المالية. يتم االعتراف بأي حقوق في موجودات مالية محولة تم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل 

 المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة .

 دية أو عندما يتم إلغاؤها أو إنهاؤها.تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاق

تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمركزها المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر 
يتم ايقاف االعتراف بالموجودات  واالمتيازات الخاصة باالموجودات  المحولة أو جزء منها. إذا تم االحتفاط بكل أو معظم المخاطر عندئذ ال

تمويل أوراق مالية ومعامالت   -على سبيل المثال  -المحولة. إن تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل 
 إعادة شراء وتوريقات مضمونة بأصول.

تعتبر المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة   . لى الموجودات المحولة عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق ع
 مشابهة لمعامالت إعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع أو معظم المخاطر واالمتيازات الخاصة بملكية تلك الموجودات.
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 (تتمة) األدوات المالية )ط 
 

 القياس .٤
 

، في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المبينة  زائداً   االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلةيتم 
 لتزام المالي.بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف  المعامالت العائدة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو اال

 
ً لالعتراف المبدئي تقاس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس جميع الموجودات المتوفرة   ، الحقا

ة بصورة يمكن االعتماد للبيع بالقيمة العادلة، ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادل
 ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض القيمة.  بما في ذلك تكاليف المعامالت،  فإنها تقاس بسعر التكلفة،  . عليها

 
 يتم االعتراف فورا بالتغيرات في القيمة العادلة لألوراق المالية المتداولة في بيان الدخل.

 
 المالية لغير المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصصات خسائر انخفاض القيمة. تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات

 
 مبادىء قياس القيمة العادلة .٥

 
لم يكن تستند القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس سعرها السوقي المدرج في تاريخ التقرير دون أية استقطاعات لتكاليف المعامالت. وإذا 

، تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج التسعير أو طرق التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير  متوفراً السعر السوقي المدرج 
حيثما يكون مناسباً. ويتم ترحيل جميع األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة إيجابية وكمطلوبات عندما تكون قيمتها   الخيارات،

 سلبية. العادلة
 

تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير لإلدارة وتكون نسبة الخصم هي   عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة،
ير تستند المعطيات نسبة السوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس الشروط والبنود. عند استخدام نماذج التسع

 على مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ إعداد التقارير.
 

لعقد في تاريخ يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال يتم تداولها في أسواق مالية بالمبلغ الذي قد تتسلمه المجموعة أو تدفعه إلنهاء ا
 السوق والجدارة االئتمانية الحالية لألطراف المقابلة.إعداد التقارير مع األخذ في االعتبار أوضاع 

 
 األرباح و الخسائر عند القياس الالحق .٦

 
باح أو تتم إضافة األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األر

لتي تنشأ فيها. يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية الخسائر" في بيان الدخل في الفترة ا
عندئذ فإن األرباح أو   ، المتاحة للبيع مباشرة في بيان اإليرادات الشاملة األخرى لحين إيقاف االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات المالية

 لمعترف بها سابقاً في بيان اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بها في بيان الدخل.الخسائر المتراكمة ا
 
 انخفاض القيمة .٧

 
 انخفاض قيمة ذمم األنشطة التمويلية المدينة

 
ل فوري عندما يكون هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة كيتم االعتراف بخسائر انخفاض ذمم األنشطة التمويلية المدينة بش

الفردية وعلى ذمم األنشطة التمويلية المدينة تمويل ما أو محفظة ذمم األنشطة التمويلية المدينة. تحتسب مخصصات انخفاض القيمة على 
خفاض القيمة كمصروفات في بيان اإليرادات. يتم تقليص التي تقّيم بشكل جماعي. تدرج خسائر ان ذمم األنشطة التمويلية المدينةمجموعات 

 خدام حسابات مخصص انخفاض القيمة.منخفضة القيمة المدرجة في الميزانية العمومية باستالذمم األنشطة التمويلية المدينة لالقيمة الدفترية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

١٦ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 

 األدوات المالية (تتمة) )ط 
 
 انخفاض القيمة (تتمة) .٧

 
 ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة فرديا

 
، تقوم المجموعة بتقييم كافة ذمم األنشطة التمويلية المدينة التي تعتبر هامة بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس ربع سنوي

ً عندما تستدعي الحاجة، في حال كان هناك  أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة التمويل. تشمل المعايير التي ولعدد مرات أكثر أحيانا
 تستخدمها المجموعة لتحديد وجود مثل هذا الدليل الموضوعي ما يلي:

 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يواجهها العميل المستفيد من التمويل؛ 
 دفعات تعاقدية متأخرة السداد للمبلغ األساسي أو معدل الربح؛ 
 ل بشروط التمويل؛اإلخال 
 االنخفاض في قيمة الضمان القابلة للتحصيل؛ 
 احتمال تعرض العميل المستفيد من التمويل لالفالس أو مشكالت مالية أخرى؛ و 

 
التي يتوفر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها، يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة مع األخذ في االعتبار  الذمم التمويلية المدينةبالنسبة لتلك 

 العوامل التالية:
 

  التي حصل عليها العميل من المجموعة؛ ذمم األنشطة التمويلية المدينةإجمالي 
 الصعوبات المالية وإنتاج تدفقات نقدية  صالحية النموذج التجاري للعميل وقدرته على مزاولة عمله التجاري بنجاح في ظل

 كافية للوفاء بالذمم المدينة المترتبة عليه؛
 حجم ومواعيد الدفعات المسددة والمبالغ القابلة المستردة؛ 
 األرباح المتوقع توزيعها والتي تكون متوافرة عند التصفية أو اإلفالس؛ 
 تساوين من حيث التصنيف مع المجموعة، ومدى رغبة الدائنين مدى التزامات الدائنين اآلخرين ممن هم متقدمين على أو م

 اآلخرين في االستمرار بتقديم الدعم للشركة؛
 صعوبة تحديد المبلغ الكلي وتصنيف جميع مطالبات الدائنين وقابلية تحديد الموقف القانوني والتأميني حيالها؛ 
 خرى) واحتمال اعادة االستحواذ بنجاح؛قيمة الضمان القابلة للتحصيل (أو غيرها من مخاطر االئتمان األ 
 إجراء خصومات محتملة ألية تكاليف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛ 
  ما لم يكون مقّوماً بالعملة المحلية؛ و لتمويلعلى االستالم والسداد بنفس عملة ا العميل المستفيد من التمويلقدرة 
  في األسواق الثانوية.عندما يكون متاحاً، وفق أسعار الدين السائدة 

 
األصلي الفعلي ومقارنة القيمة  بمعدل الربح تمويليتم احتساب خسائر انخفاض القيمة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لل

المهمة فردياً كل ثالثة  ة المدينةذمم األنشطة التمويلي. تتم مراجعة مخصصات انخفاض القيمة لتمويلالحالية الناتجة مع القيمة الدفترية الحالية لل
أشهر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف. ويشمل هذا عادة حاالت إعادة تقييم إمكانية التنفيذ على أي ضمانات محتفظ بها، 

ً فقط عندما يكون هناك دليل معقول  ومواعيد وحجم الذمم المدينة الفعلية المتوقع تحصيلها. يتم تقديم مخصصات انخفاض القيمة المقيمة فرديا
 وموضوعي على حدوث انخفاض في تقديرات الخسائر المحددة.

 ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة بشكل جماعي

 يتم تقييم انخفاض القيمة على أساس جماعي في ظرفين:
 

 الخاضعة للتقييم فردياً، و المدينةى ذمم األنشطة التمويلية لتغطية الخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عل 
 المتجانسة التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي. لمجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة 

 للشركات) المدينة انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد (ذمم األنشطة التمويلية

ً على الخسارة التي لحقت بها من خالل دمجها  ذمم األنشطة التمويلية المدينةيتم تصنيف  المقّيمة بشكل فردي والتي لم يتوفر دليل محدد فرديا
ً لخصائص المخاطر االئتمانية ذات الصلة بها، وذلك لغرض حساب تقديرات الخسارة الجماعية. وهذا يعكس خسائر انخفاض القيمة  ً وفقا معا

ذمم األنشطة بل تاريخ الميزانية العمومية، والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس التي تكبدتها المجموعة نتيجة ألحداث وقعت ق
الفردية، ويمكن تقديرها بشكل صحيح. ستكون هذه الخسائر قابلة للتحديد فقط على أساس فردي مستقبالً. حالما تصبح  التمويلية المدينة

من  الذمم التمويلية المدينةالفردية داخل المجموعة، يتم استبعاد تلك  مويلية المدينةذمم األنشطة التالمعلومات متاحة والتي تحدد خسائر 
 المجموعة وتقّيم على أساس فردي النخفاض القيمة.
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 بعد (ذمم األنشطة التمويلية المدينة للشركات) (تتمة)انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم تحديدها 

 
 يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 
 لتمويلتجربة الخسارة التاريخية في محافظ لها نفس خصائص مخاطر االئتمان (على سبيل المثال، بحسب القطاع أو تصنيف ا 

 أو المنتج)؛
  الفترة التقديرية الممتدة بين حدوث انخفاض القيمة والخسارة التي تم تحديدها ويستدل على ذلك من خالل تكوين المخصصات

 الفردية؛ و ذمم األنشطة التمويلية المدينةالمطلوبة لتغطية 
  هذا المستوى الفعلي للخسائر خبرة اإلدارة المتمرسة لتحديد ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشهد مثل

المتأصلة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوقع من خالل الخبرة 
 التاريخية.

 
 تقدر الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة.

 
 ينة المتجانسة (ذمم األنشطة التمويلية المدينة للمستهلكين)مجموعات ذمم األنشطة التمويلية المد

 
المتجانسة التي ال تعتبر  ذمم األنشطة التمويلية المدينةتستخدم الطرق اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على أساس جماعي لمجموعات 

 الفردي هو أمر غير عملي. تمويلمهمة فردياً، ألن تقييم ال
 

الفردية،  ذمم األنشطة التمويلية المدينةهذه على أساس فردي عندما يتم شطب  ذمم األنشطة التمويلية المدينةيتم إدراج الخسائر في مجموعات 
 وعند هذه النقطة تتم إزالتها من المجموعة. 

 
 يتم حساب المخصص على أساس جماعي وفقاً لما يلي:

 
مة متوفرة، تتبع المجموعة طريقة "مقارنة تغيرات األسعار". تدمج هذه الطريقة التحليل اإلحصائي عندما تكون المعلومات التجريبية الالز

التي سيتم شطبها في نهاية المطاف نتيجة  ذمم األنشطة التمويلية المدينةللبيانات التاريخية ونطاق التقصير والتخلف عن السداد سعياً لتقييم حجم 
الفردية  ذمم األنشطة التمويلية المدينةميزانية العمومية والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس لألحداث التي وقعت قبل تاريخ ال

في فئات وفقا لعدد أيام الدفعات المتأخرة السداد،  ذمم األنشطة التمويلية المدينةوالتي يمكن تقديرها بشكل صحيح. بموجب هذه الطريقة، تجّمع 
في كل مجموعة من حيث التقصير في السداد إلى  الذمم التمويلية المدينةل اإلحصائي لتقييم أوضاع وتطورات تلك ويصار إلى استخدام التحلي

 غير قابلة لالسترداد. ذمم األنشطة التمويلية المدينةيثبت في النهاية بأنها 
 

ً بذلك ، لتقييم الخسائر المتأصلة في كل محفظة، بالرغم من في الظروف العادية، توفر الخبرة التاريخية المعلومات األكثر موضوعية وارتباطا
أنها وفي بعض االحيان تقدم معلومات أقل أهمية عن الخسائر المتأصلة في محفظة معينة في تاريخ الميزانية العمومية، على سبيل المثال، 

داث تحول في اتجاهات المخاطر في المحفظة، عندما تكون هناك تغييرات في الظروف االقتصادية والتنظيمية والسلوكية التي تؤدي إلى إح
وهو ما ال ينعكس كلياً في النماذج اإلحصائية. في ظل هذه الظروف، تؤخذ عوامل المخاطرة في االعتبار من خالل تعديل مخصصات انخفاض 

 القيمة المشتقة من تجربة الخسارة التاريخية وحدها فقط.
 

 شطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة 
 

ذمم األنشطة التمويلية المدينة عادة (ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة) بالكامل عندما ال يكون هناك رؤية واقعية لالنتعاش.  تشطب
 تعتبر ذمم األنشطة التمويلية المدينة آمنة، بعد استالم أي إيرادات متحصلة من بيع األصول أو من الضمانات المحتجزة إن وجدت.

 
 عكسياقيد انخفاض القيمة 

 
إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، وكان هذا االنخفاض مرتبطاً بشكل موضوعي بحدث ما ظهر بعد االعتراف بانخفاض 
القيمة، يتم إلغاء شطب القيمة الزائدة عن طريق تخفيض مخصصات انخفاض قيمة حساب ذمم األنشطة التمويلية المدينة وفقا لذلك. يتم 

 بإلغاء الشطب في بيان الدخل. االعتراف
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 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
 

الموجودات المالية. يتم في تاريخ كل ميزانية عمومية يتم إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمة 
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، فقط في حال يوجد هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت 

ية المستقبلية المقدرة بعد االعتراف األولي بالموجودات المالية ("حدث خسارة") وبأن حدث الخسارة (أو األحداث) له تأثير على التدفقات النقد
 للموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.

  
ً من أي دفعات أساس ية إذا انخفضت قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ على الموجودات المالية (صافيا

ً أي خسارة في  ً في بيان الدخل يتم استبعاده من اإليرادات واالستهالك) والقيمة العادلة الحالية، ناقصا انخفاض القيمة تم االعتراف بها مسبقا
 الشاملة  األخرى والمعترف بها في بيان الدخل.

   
 يتم إدراج طرق حساب انخفاض القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع بمزيد من التفاصيل أدناه.

 
 المتاحة للبيع الصكوك

 
المتاحة للبيع للحصول على أدلة موضوعية على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع األدلة الصكوك  عند تقييم

، مما قد يؤدي إلى إحداث تباطؤ في انتعاش بالصكوكالمتاحة، بما في ذلك البيانات القابلة للمراقبة أو معلومات حول أحداث ترتبط تحديداً 
المستقبلية. قد تنطوي هذه األحداث على صعوبة مالية كبيرة لجهة اإلصدار، أو إخالل في العقد، مثل حاالت التقصير، أو  التدفقات النقدية

 بسبب صعوبات مالية تتعلق بجهة اإلصدار. الصكوكاإلفالس أو عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى، أو تالشي السوق النشطة لتداول 
 

نة والعوامل األخرى مثل المعلومات حول تصفية جهة اإلصدار، والشركة والتعرض للمخاطر المالية ومستويات هذه األنواع من األحداث المعي
، يتعين واالتجاهات في حاالت التقصير لموجودات مالية مماثلة واالتجاهات االقتصادية المحلية واإلقليمية والقيمة العادلة للضمانات والكفاالت

 .الصكوكو مجتمعة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أخذها في االعتبار فردياً أ
 

 األسهم المتاحة للبيع
 

 قد يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األسهم المتاحة للبيع معلومات محددة حول الجهة المصدرة على النحو المفصل أعاله، ولكنه قد
مجال التكنولوجيا أو األسواق أو االقتصاد أو القانون الذي يقدم الدليل على أن تكلفة األسهم يتضمن أيضا معلومات عن تغييرات كبيرة في 

 المتاحة للبيع قد ال يمكن استردادها.
  

 إلى ما دون مستوى تكلفتها يشكل أيضا دليالً موضوعياً على انخفاض المالية إن االنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للموجودات
في صلية للموجودات المالية القيمة. في إطار تقييم ما إذا كان ذلك االنخفاض كبيراً أم ال، يتم تقييم االنخفاض في القيمة العادلة مقابل التكلفة األ

ي كانت القيمة العادلة االعتراف األولي. في إطار تقييم ما إذا كان ذلك االنخفاض طويل األجل أم ال، يتم تقييم مستوى التراجع مقارنة بالفترة الت
 خاللها أدنى من التكلفة األصلية في االعتراف األولي.

 
ادلة لتلك بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن المعالجة المحاسبية للتغييرات الالحقة في القيمة الع

 لمتاحة للبيع المعنية:الموجودات تختلف تبعا لطبيعة الموجودات المالية ا
 

المتاحة للبيع، يتم االعتراف باالنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة المالية في بيان الدخل عندما يكون هناك  للصكوكبالنسبة  -
رة المتأتية مزيد من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة كنتيجة لحدوث مزيد من التقليصات في التدفقات النقدية المستقبلية المقد

عن الموجودات المالية. عندما ال يتوفر هناك مزيد من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة، يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة 
زيادة في فترة الحقة، وكانت  للصكوكالعادلة للموجودات المالية في بيان اإليرادات الشاملة األخرى. في حال حققت القيمة العادلة 

الزيادة مرتبطة موضوعياً بحدث ما يظهر بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل، يتم قيد خسارة انخفاض القيمة هذه 
 عكسياً من خالل بيان الدخل إلى درجة الزيادة في القيمة العادلة، و

لألداة المالية على أنه معاد تقييمها ويتم االعتراف بها  المتاحة للبيع، تعامل جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلةاألسهم فيما يتعلق  -
ً من خالل بيان الدخل. يتم األسهم في بيان اإليرادات الشاملة اآلخر. ال يتم قيد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها على  عكسيا

تم فيه تكبد المزيد من الخسائر التراكمية في بيان الدخل، إلى الحد الذي األسهم االعتراف باالنخفاضات الالحقة في القيمة العادلة 
 .األسهمالنخفاض القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على 
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 النقد و ما يعادله المحتوي بما في ذلك على احتياطي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ي 

كاحتياطي نقدي إلزامي لدي مصرف  متعاملينالمركزي االحتفاظ بنسبة محددة من أرصدة حسابات ال يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ال يخضع هذا االحتياطي للعمليات اليومية وال يحقق أية أرباح.

 
وك يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمستحق من البن

قد والشركة القابضة للمجموعة (بما في ذلك المرابحات قصيرة األجل) ناقصا المستحق للبنوك والشركة القابضة للمجموعة. يتمثل ما يعادل الن
بيان  في االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة القيمة، التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ

 .المركز المالي الموحد
 

 الممتلكات و المعدات )ك 

 االعتراف والقياس .١

 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
 

  :يتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يل

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 
 جودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛ أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال المو 
  عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة الموجودات أو استعادة الموقع، يتم تقدير تكلفة فك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي

 توجد عليه؛ و
  المرسملة. التمويلتكاليف  

 
  .شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتها كجزء من تلك المعداتتتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم 

 
تلكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من المم

 .واآلالت والمعدات
 

خسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي يتم االعتراف باألرباح أو ال
 المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني) ضمن اإليرادات األخرى في األرباح أو الخسائر.

 
 التكاليف الالحقة .٢

لمرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه النفقات إلى المجموعة. ويتم تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من ا
 احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

 
 االستهالك واإلطفاء .٣

فيما يتعلق بالموجودات المشيدة ذاتياً، يتم احتساب استهالك على بنود الممتلكات والمعدات من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام، أو 
من تاريخ انجاز هذه الموجودات وتصبح متاحة لالستخدام.  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها 

ستهالك ضمن األرباح أو الخسائر. فيما المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم االعتراف باال
يتعلق بالموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تمويلية، يتم احتساب استهالك عليها على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية أيمها 

 أقصر. ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
 

 ترات المقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية وف

 سنوات ٣    تحسينات على عقارات مستأجرة 
 سنوات ٤      أثاث 
 سنوات ٤      معدات 
 سنوات ٣      سيارات 
 سنوات ٤     أجهزة حاسب آلي 
 سنوات ٣     برامج حاسب آلي 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

١٩ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 النقد و ما يعادله المحتوي بما في ذلك على احتياطي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ي 

كاحتياطي نقدي إلزامي لدي مصرف  متعاملينالمركزي االحتفاظ بنسبة محددة من أرصدة حسابات ال يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ال يخضع هذا االحتياطي للعمليات اليومية وال يحقق أية أرباح.

 
وك يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمستحق من البن

قد والشركة القابضة للمجموعة (بما في ذلك المرابحات قصيرة األجل) ناقصا المستحق للبنوك والشركة القابضة للمجموعة. يتمثل ما يعادل الن
بيان  في االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة القيمة، التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ

 .المركز المالي الموحد
 

 الممتلكات و المعدات )ك 

 االعتراف والقياس .١

 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
 

  :يتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يل

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 
 جودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛ أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال المو 
  عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة الموجودات أو استعادة الموقع، يتم تقدير تكلفة فك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي

 توجد عليه؛ و
  المرسملة. التمويلتكاليف  

 
  .شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتها كجزء من تلك المعداتتتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم 

 
تلكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من المم

 .واآلالت والمعدات
 

خسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي يتم االعتراف باألرباح أو ال
 المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني) ضمن اإليرادات األخرى في األرباح أو الخسائر.

 
 التكاليف الالحقة .٢

لمرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه النفقات إلى المجموعة. ويتم تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من ا
 احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

 
 االستهالك واإلطفاء .٣

فيما يتعلق بالموجودات المشيدة ذاتياً، يتم احتساب استهالك على بنود الممتلكات والمعدات من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام، أو 
من تاريخ انجاز هذه الموجودات وتصبح متاحة لالستخدام.  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها 

ستهالك ضمن األرباح أو الخسائر. فيما المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم االعتراف باال
يتعلق بالموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تمويلية، يتم احتساب استهالك عليها على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية أيمها 

 أقصر. ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
 

 ترات المقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية وف

 سنوات ٣    تحسينات على عقارات مستأجرة 
 سنوات ٤      أثاث 
 سنوات ٤      معدات 
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 سنوات ٤     أجهزة حاسب آلي 
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 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

١٩ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 النقد و ما يعادله المحتوي بما في ذلك على احتياطي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ي 

كاحتياطي نقدي إلزامي لدي مصرف  متعاملينالمركزي االحتفاظ بنسبة محددة من أرصدة حسابات ال يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ال يخضع هذا االحتياطي للعمليات اليومية وال يحقق أية أرباح.

 
وك يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمستحق من البن

قد والشركة القابضة للمجموعة (بما في ذلك المرابحات قصيرة األجل) ناقصا المستحق للبنوك والشركة القابضة للمجموعة. يتمثل ما يعادل الن
بيان  في االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة القيمة، التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ

 .المركز المالي الموحد
 

 الممتلكات و المعدات )ك 

 االعتراف والقياس .١

 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
 

  :يتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يل

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 
 جودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛ أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال المو 
  عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة الموجودات أو استعادة الموقع، يتم تقدير تكلفة فك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي

 توجد عليه؛ و
  المرسملة. التمويلتكاليف  

 
  .شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتها كجزء من تلك المعداتتتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم 

 
تلكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من المم

 .واآلالت والمعدات
 

خسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي يتم االعتراف باألرباح أو ال
 المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني) ضمن اإليرادات األخرى في األرباح أو الخسائر.

 
 التكاليف الالحقة .٢

لمرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه النفقات إلى المجموعة. ويتم تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من ا
 احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

 
 االستهالك واإلطفاء .٣

فيما يتعلق بالموجودات المشيدة ذاتياً، يتم احتساب استهالك على بنود الممتلكات والمعدات من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام، أو 
من تاريخ انجاز هذه الموجودات وتصبح متاحة لالستخدام.  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها 

ستهالك ضمن األرباح أو الخسائر. فيما المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم االعتراف باال
يتعلق بالموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تمويلية، يتم احتساب استهالك عليها على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية أيمها 

 أقصر. ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
 

 ترات المقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية وف

 سنوات ٣    تحسينات على عقارات مستأجرة 
 سنوات ٤      أثاث 
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 سنوات ٣      سيارات 
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 سنوات ٣     برامج حاسب آلي 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

١٩ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 النقد و ما يعادله المحتوي بما في ذلك على احتياطي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )ي 

كاحتياطي نقدي إلزامي لدي مصرف  متعاملينالمركزي االحتفاظ بنسبة محددة من أرصدة حسابات ال يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 اإلمارات العربية المتحدة المركزي. ال يخضع هذا االحتياطي للعمليات اليومية وال يحقق أية أرباح.

 
وك يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمستحق من البن

قد والشركة القابضة للمجموعة (بما في ذلك المرابحات قصيرة األجل) ناقصا المستحق للبنوك والشركة القابضة للمجموعة. يتمثل ما يعادل الن
بيان  في االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة القيمة، التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ

 .المركز المالي الموحد
 

 الممتلكات و المعدات )ك 

 االعتراف والقياس .١

 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً 
 

  :يتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يل

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 
 جودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛ أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال المو 
  عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة الموجودات أو استعادة الموقع، يتم تقدير تكلفة فك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي

 توجد عليه؛ و
  المرسملة. التمويلتكاليف  

 
  .شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتها كجزء من تلك المعداتتتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم 

 
تلكات عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من المم

 .واآلالت والمعدات
 

خسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي يتم االعتراف باألرباح أو ال
 المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني) ضمن اإليرادات األخرى في األرباح أو الخسائر.

 
 التكاليف الالحقة .٢

لمرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه النفقات إلى المجموعة. ويتم تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من ا
 احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

 
 االستهالك واإلطفاء .٣

فيما يتعلق بالموجودات المشيدة ذاتياً، يتم احتساب استهالك على بنود الممتلكات والمعدات من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام، أو 
من تاريخ انجاز هذه الموجودات وتصبح متاحة لالستخدام.  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصاً قيمها 

ستهالك ضمن األرباح أو الخسائر. فيما المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم االعتراف باال
يتعلق بالموجودات المؤجرة بموجب عقود إيجار تمويلية، يتم احتساب استهالك عليها على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية أيمها 

 أقصر. ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
 

 ترات المقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية وف
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 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٠ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 

 (تتمة) المعداتالممتلكات و  )ك 

 االستهالك واإلطفاء (تتمة) .٣

 تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً. 
 

وعند اكتمال إنشائها يتم تحويلها إلى فئة الموجودات الثابتة المناسبة ويتم استهالكها وفقاً  .يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد االنجاز بالتكلفة
 لسياسات المجموعة.

 
 العقارات االستثمارية )ل 

ن، ولكن ليس تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية منها أو لزيادة رأس المال أو لكال السببي
 االستثمارية  بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يتم قياس العقارات

ً مبدئيا  ً بالتكلفة ناقصا االستحواذ القيمة، وتشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة مباشرة إلى  في نخفاضستهالك واالاالبالتكلفة ويتم قياسها الحقا
 على عقارات استثمارية.

 
ى أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد وبين يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبعاد أحد العقارات االستثمارية (المحتسبة عل

تحويل أية القيمة الدفترية للبند) ضمن األرباح أو الخسائر. في حال بيع أحد العقارات االستثمارية المصنفة سابقاً كممتلكات ومعدات وآالت، يتم 
 قيمة ذات صلة مدرجة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.

 
ع ايقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع تحصيل أي منافيتم 

ت اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه. كما يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف بالعقار االستثماري في بيان الدخل تح
 يرادات تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد."إ
 

بدء  عنديكون هناك تغيير في االستخدام يظهر نتيجة إنهاء شغل المالك للعقار أو   وفقط عندما   يتم إجراء التحويالت للعقارات االستثمارية عندما
وفقط   ير. يتم إجراء التحويالت من العقارات االستثمارية عندماعقد إيجار تشغيلي لجزء كبير من العقار لطرف أخر أو إنهاء البناء أو التطو

 يكون هناك تغيير في االستخدام اعتماداً على نموذج األعمال.   عندما
 

 و الصكوك الصادرة متعاملينحسابات ال )م 

 والصكوك الصادرة واستثمارات الوكالة مصادر التمويل للمجموعة. متعاملينتمثل حسابات ال
 
 المتعاملينحسابات  .١

 وحسابات التوفير سواء على أساس المضاربة أو الوكالة. متعاملينيتلقى المصرف استثمارات ال

 الصكوك .٢

عندما تقوم المجموعة ببيع مجموعة من الموجودات المالية وتبرم في ذات الوقت اتفاق إعادة شراء مجموعة مماثلة من الموجودات المالية 
يتم احتساب هذا االتفاق على أنه التزام صكوك ويستمر  وريق هذه المجموعة من الموجودات،مستقبلي بموجب تفي تاريخ  ُيتفق عليهبسعر 

 االعتراف بمجموعة الموجودات ذات الصلة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 الوكالة .٣

ى أساس عقد الستثمار أموال الُموكل (رأس مال الوكالة) علهي عقد يقوم بموجبه أحد األطراف (الُموكِّل) بتعيين وكيال لالستثمار (الوكيل) 
سواًء كانت نتيجة الوكالة  هويستحق الوكيل أجروكالة مقابل أجر محدد والذي قد يكون مبلغا مقطوعا او حصة محددة من رأس مال الوكالة 

تكون أرباح  في االرباح عن األرباح المتوقعة.وقد تمثل الحصة من االرباح، ان وجدت، حافزا للوكيل لتحقيق زيادة   ربحا أو خسارة.
 همال أو انتهاك الوكيل لشروط الوكالةاإلتقصير أو الفي حاالت  و لكن يتحمل الوكيل الخسائر .الوكالة من حق الُموكل، ويتحمل خسائرها

 االستثمارية.

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢١ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 المخصصات )ن 

لحدث سابق،  والمجموعة لديها التزام قانوني أو استداللي التي يمكن تقديرها بشكل موثوق، وأنه من المحتمل يتم إدراج المخصص إذا، نتيجة 
عدل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بم

 ييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، وعند االقتضاء، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام.ما قبل الضريبة الذي يعكس تق
 يتم التعرف على الخروج من الخصم من حيث التكلفة المالية.

 إعادة الهيكلة .١

الهيكلة إما قد بدأ أو قد أعلن يتم إدراج المخصص إلعادة هيكلة عندما توافق المجموعة على خطة إعادة هيكلة مفصلة ورسمية، وإعادة 
 على المأل، ال يتم توفير مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية.

 عقود محملة بخسائر .٢

المتوقعة المستمدة بموجب اتفاق أقل من التكلفة التي ال يمكن تجنبها  المنافعيتم إدراج المخصص للحصول على عقود مرهقة عندما تكون 
االتفاق. يقاس المخصص بالقيمة الحالية النخفاض التكلفة المتوقعة إلنهاء العقد والتكلفة المتوقعة صافي من الوفاء بالتزاماتها بموجب 

االستمرار في العقد. قبل تكوين المخصص، ال بد أن تدرك المجموعة أي خسارة مترتبة على انخفاض القيمة على األصول المرتبطة بهذا 
 العقد.

 خطابات الضمان والتزامات التمويل )س 

خطابات الضمان هي عقود  تتطلب من المجموعة عمل دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد 
مبدئيا بالقيمة العادلة و يتم اطفاء القيمة العادلة  خطابات الضمانيتم قياس مطلوبات  لجعل الدفع عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.

و القيمة الحالية ألي دفعات متوقعة لسداد  التكلفة المطفأةالحقا ب خطابات الضمان مطلوباتيتم تحميل  الضمان. مدى فترة ساسية علىاأل
ً صبح الدفع بموجب العقد ميعندما  أيهما أعلى المطلوبات  .رجحا

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )ع 

ً ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم احتساب يقوم المصرف بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين  الوافدين وفقا
المكافأة على الراتب األساسي للموظف وفترة خدمته، مع مراعاة إكمال الحد األدنى من الخدمة. يتم تكوين هذا المخصص على مدى فترة 

 الميزانية العمومية ضمن بند "مطلوبات أخرى".الخدمة. ويظهر مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين في 

 أما بالنسبة للموظفين المواطنين، يقدم المصرف مساهمته في صندوق التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، وتحتسب
 االعتراف بها ضمن بيان الدخل.كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المصرف على هذه االشتراكات والتي يتم 

 ربحية السهم )ف 

ولم تصدر  .السنة خالل القائمة األسهم لعدد المرجحبقسمة الربح أو الخسارة للسنة على المتوسط  األساسية والمخفضة يتم احتساب ربحية السهم
 على ربحية سهم. ضالمجموعة أي أداة لها تأثير مخف

 أطراف ذات عالقة )ص 

 عالقة بالمجموعة إذا كان:يعتبر الطرف  ذو 

 الطرف يتمتع بالحقوق التالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خالل وسيط واحد أو أكثر، )أ 
 يسيطر أو مسيطر عليه من قبل، أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛ .١
 لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذاً كبيراً على المجموعة؛ أو .٢
 المجموعة.لديه سيطرة مشتركة على  .٣

 الطرف  شركة زميلة: )ب 
 الطرف ائتالفاً خاضع لسيطرة مشتركة؛ )ج 
 الطرف عضواً في إدارة المجموعة الرئيسية للمجموعة؛ )د 
 الطرف عضوا مقربا من عائلة أي فرد مشار إليه في الفقرة (أ) أو (د)؛ أو، )ه 
ً لسيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر من قبل، أو لمن )و  ً خاضعا التصويت في االئتالف بشكل  تؤول إليه صالحية الطرف ائتالفا

 مباشر من األفراد المشار إليهم في الفقرة (د) أو (هـ) ؛ أو
 الطرف خطة من مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة، أو ألي ائتالف هو طرف ذو عالقة بالمجموعة. )ز 
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٢٢ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 التشغيلقطاعات تقرير  )ق 

ألغراض اإلدارة، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل مستقل من قبل مدراء القطاعات 
 المسؤولين عن أداء القطاعات المعنية الموضوعة في عهدتهم.

 
لنتائج كل قطاع على حده بهدف تخصيص الموارد الالزمة له  يتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة

 ). ٣٤وتقييم أدائه. تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من هذه القطاعات في اإليضاح رقم ( 
 
 

 توزيع األرباح )ر 

الفتوى والرقابة الشرعية في  يتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (استثمار وتوفير ووكالة) والمساهمين وفقاً لتوجيهات هيئة
 المصرف.

 
 .إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع 

 خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة يتم حساب صافي األرباح القابلة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد 

 
ألي طرف يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين، وبدون أي تمييز 

 مشارك في وعاء المضاربة.
 
 

 الزكاة )ش 

 بة الشرعية، كما يلي:يقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقاً للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى والرقا

 .الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين (عدا رأس المال المدفوع) يتم إخراجها من األرباح المحتجزة 
 .يتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارة 
  بأنفسهم.يتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدفوع 
 

ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في  –إن وجد  –يتم حساب الزكاة المستحقة على المخصص العام أو أي إحتياطي آخر 
 أرباح وعاء المضاربة.

  

 
 
 
 
 

 حول المستقلين  الحسابات دققيتقرير م
 ملخص البيانات المالية الموحدة

 
              (يشـار إليهـا مجتمعـة    لـه التابعـة  والشـركة") المصـرفش.م.ع (" لمصرف اإلمـارات اإلسـالمي ةإن ملخص البيانات المالية الموحدة المرفق

 لإليـرادات الموحـدة البيانـاتملخـص و  ،2013 ديسـمبر 31 فـي كما الموحد المالي المركز بيانملخص  من تألفي يذوال"المجموعة")،  بـ
، تـم إعــداده ذات العالقـةواإليضـاحات  التـاريخ ذلـك فـي المنتهيـة للســنة الملكيـة حقـوق فـي والتغيـرات النقديـة والتـدفقات الشـاملة واإليـرادات

حــول تلــك  أبــدينا رأي غيــر مــتحفظلقــد . 2013ديســمبر  31نة المنتهيــة فــي لمجموعــة للســلاســتنادًا إلــى البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة 
ــا بتــاريخ  . إن تلــك البيانــات الماليــة الموحــدة وملخــص البيانــات الماليــة الموحــدة، ال 2014ينــاير  26البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرن

الماليــة الموحــدة. ال يحتـوي ملخــص البيانــات الماليــة الموحــدة  لتــاريخ تقريرنــا حــول تلـك البيانــات التــي وقعـت الحقــاً تعكـس تــأثير األحــداث 
بيانـات الماليـة الموحـدة ليسـت بـديًال فإن قراءة ملخـص ال لذلك،معايير إعداد التقارير المالية الدولية.  تتطلبهااإلفصاحات التي  كافةعلى 

 تـدقيقها تـم قـد 2012 ديسـمبر 31 فـي كمـا للمجموعـة الموحـدة ةالماليـ البيانـات إنعن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققـة للمجموعـة. 
 .الموحدة المالية البيانات حول متحفظ غير رأي على 2013 يناير 30 في المؤرخ تقريره احتوى وقد آخر حسابات مدقق قبل من
 

 الموحدة المالية البيانات ملخص عن اإلدارة مسؤولية
اإلفصاح عنهـا فـي ملخـص البيانـات  التي يجبالمدققة وتحديد المعلومات البيانات المالية الموحدة  ملخصاإلدارة مسؤولة عن إعداد  إن

 . ، من جميع النواحي الجوهرية، ملخصًا عادًال للبيانات المالية الموحدة المدققةمع أو يمثل  يتوافقالمالية الموحدة حتى 
 

 الحسابات مدققي مسؤولية
 ار التـدقيق الـدولييـإلى أعمال تدقيقنا. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمع إستناداً البيانات المالية الموحدة  ملخصحول  مسؤوليتنا هي إبداء الرأي إن

 مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات المالية". "، 810رقم 
 

 الرأي
      للمجموعـــة للســـنة المنتهيـــة فـــيالمدققـــة مـــن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة  تـــم اعـــداده الـــذي البيانـــات الماليـــة الموحـــدةملخـــص فـــي رأينـــا، أن 

، وفقــًا لبيانــات الماليــة الموحــدة المدققــةتلــك ا، مــن جميــع النــواحي الجوهريــة، ملخصــًا عــادًال لمــع أو يمثــل  يتوافــق، 2013ديســمبر  31
 اإلدارة. حددتهاللمعلومات التي 
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 الموحدة المالية البيانات ملخص عن اإلدارة مسؤولية
اإلفصاح عنهـا فـي ملخـص البيانـات  التي يجبالمدققة وتحديد المعلومات البيانات المالية الموحدة  ملخصاإلدارة مسؤولة عن إعداد  إن

 . ، من جميع النواحي الجوهرية، ملخصًا عادًال للبيانات المالية الموحدة المدققةمع أو يمثل  يتوافقالمالية الموحدة حتى 
 

 الحسابات مدققي مسؤولية
 ار التـدقيق الـدولييـإلى أعمال تدقيقنا. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمع إستناداً البيانات المالية الموحدة  ملخصحول  مسؤوليتنا هي إبداء الرأي إن

 مهمات إعداد تقرير حول ملخص البيانات المالية". "، 810رقم 
 

 الرأي
      للمجموعـــة للســـنة المنتهيـــة فـــيالمدققـــة مـــن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة  تـــم اعـــداده الـــذي البيانـــات الماليـــة الموحـــدةملخـــص فـــي رأينـــا، أن 

، وفقــًا لبيانــات الماليــة الموحــدة المدققــةتلــك ا، مــن جميــع النــواحي الجوهريــة، ملخصــًا عــادًال لمــع أو يمثــل  يتوافــق، 2013ديســمبر  31
 اإلدارة. حددتهاللمعلومات التي 
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 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٤ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 (تتمة) ٢٠١٣يناير  ١معايير و تفسيرات جديدة تم تفعيلها بعد  )ت 

تاريخ السريان (يسمح 
 باعتماده مبكراً)

 المعيار الوصف

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) أحكاماً بشأن البيانات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 ٢٧المالية المنفصلة التي تم تركها بعد أن تم إدراج أحكام المعيار المحاسبي الدولي 

 .١٠في معيار التقارير المالية الدولية 
 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧(

 "البيانات المالية المنفصلة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) متطلبات االئتالفات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة ليتم احتسابها على أساس نسبة حقوق 

 ).١١المالية الدولية رقم (المساهمين في أعقاب صدور معيار التقارير 
   

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨(

"الشركات الزميلة واالئتالفات 
 المشتركة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

هذه التعديالت تلغي نهج الممرات وتحتسب تكاليف التمويل على أساس صافي 
 التمويل.

 

تعديالت على المعي�ار المحاس�بي 
"امتي��������������ازات  ١٩ال��������������دولي 
 الموظفين".

 
 

 معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد )ث 

والتي لم تقرر  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١هناك بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات التي لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 
 هذه البيانات المالية. المجموعة تطبيقها بشكل مبكر. وعليه، يم يتم  تطبيقها عند إعداد

 
تاريخ السريان (يسمح 

 باعتماده مبكراً)
 المعيار الوصف

 لم يتم تحديده بعد 
 

والذي يحافظ على ولكن  ٣٩تم إصدار هذا المعيار كبديل للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 
يسهل نموذج القياس المختلط وينشيء فئتي قياس أساسيتين للموجودات المالية وتحديدا 
التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج عمل الشركة 

عاقدي للموجودات المالية. يستمر تطبيق التوجيهات وخصائص التدفق النقدي الت
الخاصة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية وحساب التحوط الواردة في المعيار 

 . ٣٩الدولي للمحاسبة رقم 
 

 يشتمل مشروع االستبدال أيضا على:
 الموجودات والمطلوبات المالية. واستبعاد المالية تصنيف وقياس المطلوبات ) أ

  

معيار التقارير المالية الدولية  
 األدوات المالية –) ٩رقم (

 ٢٠١٤يناير  ١
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تسوية 
 

تعديالت على المعيار المحاسبي 
و  معيار   ٣٢رقم  الدولي

 ٧رقم  الدولية التقارير المالية
 "عرض األدوات المالية".

 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٥ 

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة ٣
 
 معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد (تتمة) )ث 

لمذكورة أعاله قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير أعاله، والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات. استنادا إلى التقييم، فإن المعايير ا
تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تاريخ التقرير. والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات ليس لها أي 

لمجلس  ٣٩على نتائج المراحل األخرى لمشروع استبدال المعيار المحاسبي  الدولي  ٩من المرجح أن يعتمد معيار التقارير المالية الدولية 
 معايير المحاسبة الدولية.

 
 لعمالت األجنبيةا معامالت )خ 

العادلة تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ كتابة التقرير. يتم تحويل البنود غير النقدية المرحلة بالقيمة يتم 
تم قياسها من حيث بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي 

 التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.
 

سعار في البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة حسب أ
ة إلى بيان الدخل الموحد للمجموعة. يتم تحويل بنود اإليرادات الصرف السائدة في تاريخ إعداد التقارير ويتم ترحيل األرباح والخسائر الناتج

 .هاالصرف السائدة  في تلك الفترة، ما لم يتقلب سعر الصرف بشكل كبير خالل أسعاروالمصروفات على أساس متوسط 
 

يتعلق بالفروق الناتجة عن إعادة تحويل  يتم االعتراف عادة بالفروق الناتجة عن إعادة تحويل العمالت األجنبية في األرباح و الخسائر. فيما
تم فيها العمالت األجنبية لألسهم المتاحة للبيع يتم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى (باستثناء انخفاض القيمة، وهى الحالة التي 

 والخسائر). تصنيف فروق صرف العمالت األجنبية ضمن بنود الدخل الشامل األخرى، يتم تصنيفها ضمن األرباح
 
 التابعة لمصرف دبي   متعامليناالستحواذ على الموجودات المالية و ودائع ال  –دمج األعمال  ٤
 

شاملة إلدارة األعمال المصرفية الثنين من المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية و التابعة لمجموعة بنك  استراتيجيةكجزء من 
ة اإلمارات دبي الوطني فان أغلبية من الموجودات و المطلوبات التابعة لمصرف دبي قد تم نقلها إلى مصرف اإلمارات اإلسالمي بموجب اتفاقي

 .٢٠١٢وفمبر ن  ٣٠شراء بيع بتاريخ 
 

 وكان الهدف من الدمج إدارة اثنين من المصارف المتوافقة أعمالها مع الشريعة اإلسالمية تحت سقف واحد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
 

 لي:الدفترية للموجودات والمطلوبات المحددة التي تم الحصول عليها من مصرف دبي كما في تاريخ الحيازة على النحو التا ةبلغت القيم
 

 

٢٠١٣ 
المعترف بها عند 

 االستحواذ

٢٠١٢ 
المعترف بها عند 

 االستحواذ

 
 ألف درهم ألف درهم

 
 ٨٩٦،٣٢٤ ٩٠٤،٨٧٨ نقد و ارصدة لدى البنوك
 ٣،٧٠٨،٧٨٧ ٤،٠٢٢،٣٥١ ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 ١١٥،٧٠٤ ١١٥،٧٠٤ ستثماراتإ
 )٧،٤٩٢،٦٣٩( )٧،٥٤٢،٠٥٤( حسابات المتعاملين

 )١١٢،٤٤٥( ٨٣،٤٥٦ اخرىمطلوبات 
 )٢،٨٨٤،٢٦٩( )٢،٤١٥،٦٦٥( ذمم مستحقة من مصرف دبي -القيمة الدفترية لصافي المطلوبات المستحوذ عليها 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٦ 

 ٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١٣٩،٤٨٧ ١٩١،٤٣٧ نقد في الصندوق  
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :

١٠٤،١٥٢ ٣٣٥،٦٨٣ حساب جاري
١،٧٦١،٠٥٦ ٢،١٢٩،٥٧٨ احتياطيات نقدية  إلزامية 

- ٤٠١،٩٩٣ مرابحات
──────── ────────

٢،٠٠٤،٦٩٥ ٣،٠٥٨،٦٩١
════════ ════════ 

 
 ٦ مستحق من بنوك

 

٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم
مستحق من بنوك محلية

٢٥ ٢٤ حسابات جارية
٧،١٠٦،٩٢٨ ٨،٢١٠،٨٥٩ مرابحات قصيرة األجل
٤٩٥،٤٥٠ ودائع متبادلة (بدون أرباح) -

٢،٨٨٤،٢٦٩ ٢،٤١٥،٦٦٥ مستحق من مصرف دبي (إيضاح ٤ و ٣٣)
١٥٢،٣٤٤ ١٢١،٨٦٢ أرصدة أخرى لدى الشركة األم والشركات التابعة

──────── ────────
١٠،٦٣٩،٠١٦ ١٠،٧٤٨،٤١٠

مستحق من بنوك أجنبية
٢٨٣،٢٤٧ ١٠٣،١٥٧ حسابات جارية

──────── ────────
١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧

════════ ════════ 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٧ 

 
 ٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة

 

٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم

٩،٧٠٥،٣٣٣ ١٣،٨٥٨،١١٩ مرابحات
٨،٩٥٧،٤٥١ ٩،٤١٧،٩١٥ إجارة
١،٣١٩،٩٧٨ ١،٢٥٢،٠٠٣ استصناع 
٢،١٩٣،٠٨٥ ٨٥٥،٦٥٨ وكالة تمويلية
١٦١،٨٠٠ ١٣٣،٣٨٤ مشاركة
٨٣،٨٠٥ ١٩٢،٠٧٢ مضاربة

٢٢٧،٣٥٩ ٢٢٤،٥٥٢ حسابات جارية مكشوفة مضمونة
٩٥٤،٣٦٦ ٩٨٨،٥٥٨ مدينو بطاقات إئتمان

──────── ────────
٢٣،٦٠٣،١٧٧ ٢٦،٩٢٢،٢٦١

(١،٣٠٩،٣٤٦) (٢،٢١٠،١٧٠) ناقصا: إيرادات مؤجلة
(٢،٤٦٨،٣٦٠) (٣،٠٢٨،٨٨١) ناقصا: مخصصات انخفاض القيمة

──────── ────────
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠

════════ ════════
٤،٠٤٧،٦٤٢ ٤،٠٧٧،٨٤٩ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمها

════════ ════════ 
حسب القطاع :

٩،١٧١،٥٠٩ ١٢،٤٣٤،١٧٠ خدمات مصرفية - قطاع األفراد
١٠،٦٥٣،٩٦٢ ٩،٢٤٩،٠٤٠ خدمات مصرفية - قطاع الشركات

──────── ────────
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠

════════ ════════ 

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحددة:
١،٠٠٧،٥٦٦ ١،٨٦٠،٨٢١ الرصيد في بداية الفترة / السنة
٥٠٩،٥٧٥ ٦٧٦،٢٦٢ مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة

(١٠٦،٠٥٩) (١٣٥،٦١٤) تحصيالت خالل السنة
٤٤٩،٧٣٩ ١٦،٨٤١ المحول من مصرف دبي (ش م ع)

- (١١،٢٩١) مشطوبة
──────── ────────

١،٨٦٠،٨٢١ ٢،٤٠٧،٠١٩ الرصيد في نهاية السنة
──────── ────────

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:
٣٤٣،٩٨٨ ٦٠٧،٥٣٩ الرصيد في بداية الفترة / السنة

٣،٩٤٩ ١٤،٣٢٣ مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
٢٥٩،٦٠٢ المحول من مصرف دبي (ش م ع) -

──────── ────────
٦٠٧،٥٣٩ ٦٢١،٨٦٢ الرصيد في نهاية السنة

──────── ────────
٢،٤٦٨،٣٦٠ ٣،٠٢٨،٨٨١

════════ ════════ 
  

 المغطى السحب

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٨ 

 
 ٨ استثمارات

 

٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم

القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
٥٩،١٩٧ ٥٩،٤٢٢ أسهم حقوق ملكية

٤٥٠ صناديق استثمارية -
──────── ────────

٥٩،٦٤٧ ٥٩،٤٢٢
──────── ────────

متاحة للبيع
٦٨٧،٢٠٣ ٧٠٥،٧٠٥ أسهم حقوق ملكية
٨٦٢،٠٠٧ ٨١٠،٦٣٤ صناديق استثمارية

١،٠١٦،٧٣٢ ٤٧٧،٠٨٨ صكوك
──────── ────────

٢،٥٦٥،٩٤٢ ١،٩٩٣،٤٢٧
──────── ────────

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
٥٢٧،٩٤٧ ٣٢٧،٩٤٧ صكوك

──────── ────────
٣،١٥٣،٥٣٦ ٢،٣٨٠،٧٩٦
(٢٤٢،١٥٥) (٤٠٥،٧٨٥) ناقصا: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

──────── ────────
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١

════════ ════════
تشتمل االستثمارات في األوراق المالية على ما يلي:

١،٤٤٨،٦٤٧ ٧٢٧،٢٨٠ استثمارات في أوراق مالية مدرجة
١،٤٦٢،٧٣٤ ١،٢٤٧،٧٣١ استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة

──────── ────────
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١

════════ ════════

تتركز االستثمارات في األوراق المالية كما يلي:
١،٤٧٠،٥٧٢ ٦٤٢،٨٧٩ استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
١،٤٤٠،٨٠٩ ١،٣٣٢،١٣٢ استثمارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

──────── ────────
٢،٩١١،٣٨١ ١،٩٧٥،٠١١

════════ ════════ 

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:
١٨٠،٢٠٩ ٢٤٢،١٥٥ الرصيد في بداية السنة
٤٩،١٤٦ ١٦٣،٦٣٠ مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة (إيضاح ٢٨)
١٢،٨٠٠ المحول من مصرف دبي (ش م ع) -

──────── ────────
٢٤٢،١٥٥ ٤٠٥،٧٨٥ الرصيد في نهاية السنة

════════ ════════ 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٩ 

 
 ٩ استثمارات عقارية

 

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
٢٠١٣

اإلجمالي أعمال قيد االنجاز مباني أراضي

التكلفة
١،٥٦٣،٣٦٣ ٦٠،٢٥٣ ٨٤٠،٨٨٩ ٦٦٢،٢٢١ الرصيد كما في ١ يناير
١٣٠،٨٧٤ ٦٨،٤٣٠ - ٦٢،٤٤٤ عقارات مشتراة خالل الفترة

(١٦٨،٣٩٩) - - (١٦٨،٣٩٩) عقارات مستبعدة متعلقة ببيع حصة في شركة تابعة
─────── ─────── ─────── ───────
١،٥٢٥،٨٣٨ ١٢٨،٦٨٣ ٨٤٠،٨٨٩ ٥٥٦،٢٦٦ الرصيد  اإلجمالي كما في ٣١ ديسمبر
(٣٤٩،٢٧٩) - (١١٣،٤٥٧) (٢٣٥،٨٢٢) ناقصاً: مخصصات إنخفاض القيمة

٨٤،٧٣١ - - ٨٤،٧٣١ مضافاً: مخصصات انخفاض القيمة المشطوبة المتعلقة ببيع حصة في 
شركة تابعة

─────── ─────── ─────── ───────
١،٢٦١،٢٩٠ ١٢٨،٦٨٣ ٧٢٧،٤٣٢ ٤٠٥،١٧٥ الرصيد الصافي كما في ٣١ ديسمبر
─────── ─────── ─────── ───────

االستهالك المتراكم
(٩٤،٩٥١) - (٩٤،٩٥١) الرصيد كما في ١ يناير -
(٢٨،٦٨٣) - (٢٨،٦٨٣) استهالك الفترة (إيضاح ٢٤) -

─────── ─────── ─────── ───────
(١٢٣،٦٣٤) - (١٢٣،٦٣٤) الرصيد كما في ٣١ ديسمبر -

─────── ─────── ─────── ───────

─────── ─────── ─────── ───────
١،١٣٧،٦٥٦ ١٢٨،٦٨٣ ٦٠٣،٧٩٨ ٤٠٥،١٧٥ صافي القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

٢٠١٢
التكلفة

١،٥٢٨،٢٧٠ ٢٥،١٦٠ ٨٤٠،٨٨٩ ٦٦٢،٢٢١ الرصيد كما في ١ يناير
٣٥،٠٩٣ ٣٥،٠٩٣ عقارات مشتراة خالل السنة - -

─────── ─────── ─────── ───────
١،٥٦٣،٣٦٣ ٦٠،٢٥٣ ٨٤٠،٨٨٩ ٦٦٢،٢٢١ الرصيد  اإلجمالي كما في ٣١ ديسمبر
(٣٤٩،٢٧٩) - (١١٣،٤٥٧) (٢٣٥،٨٢٢) ناقصاً: مخصصات إنخفاض القيمة

─────── ─────── ─────── ───────
١،٢١٤،٠٨٤ ٦٠،٢٥٣ ٧٢٧،٤٣٢ ٤٢٦،٣٩٩ الرصيد الصافي كما في ٣١ ديسمبر
─────── ─────── ─────── ───────

االستهالك المتراكم
(٦٧،٦٧٢) - (٦٧،٦٧٢) الرصيد كما في ١ يناير -
(٢٧،٢٧٩) - (٢٧،٢٧٩) استهالك السنة (إيضاح ٢٤) -

─────── ─────── ─────── ───────
(٩٤،٩٥١) - (٩٤،٩٥١) الرصيد كما في ٣١ ديسمبر -

─────── ─────── ─────── ───────
 -

─────── ─────── ─────── ───────
١،١١٩،١٣٣ ٦٠،٢٥٣ ٦٣٢،٤٨١ ٤٢٦،٣٩٩ صافي القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  المدرجة ال تختلف عن القيمة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما هي في 

 
  ستثمارات العقارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.تتركز جميع اإل

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٠ 

 
 ١٠ مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم

٢٥،٧١٩ ١٢،١٩١ توزيعات أرباح مستحقة
٦٧،٦٦١ ١٣٥،٦١٠ حسابات جارية مكشوفة (بدون أرباح)
٤٢،٦٨٨ ٤٣،٧٧٦ كمبياالت مقابل اعتمادات مستندية 
٢٣،٠٠٦ ٣٠،٩٣٣ مصروفات مدفوعة مقدماً
٢٥،٥٩٧ ٣٧،٠٧٦ عموالت بيع آجلة
٣٩،٧٧٠ بضائع متاحة للبيع  -
٢٢،٧٥٤ ٢٣٥،٤٧٥ أخرى 

──────── ────────
٢٤٧،١٩٥ ٤٩٥،٠٦١

════════ ════════ 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣١ 

 
 ١١ عقارات ومعدات

 

اإلجمالي أعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ

برامج وأجهزة 
كمبيوتر سيارات معدات أثاث تحسينات على 

عقارات مستأجرة أرض ملك حر ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
التكلفة

٢٨٧،١٣٦ ٢٨،٣٢٨ ٥٣،٣٨٣ ٢،٢٧٧ ٣٥،٧١٠ ٤٤،٥٤٥ ٧٢،٣١٣ ٥٠،٥٨٠ كما في ١ يناير ٢٠١٣
١٩،٥٨٧ ١٢،٥٦٦ ٣،٠٦٣ ٢٩٤ ١،٠٧١ ٧٧٧ ١،٨١٦ إضافات -

- (٢٨،٥٨٦) ٨،٨٧٢ - ٦٤٣ ١٤٧ ١٨،٩٢٤ محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ -
(٤٧) (٦) (٨) - - - (٣٣) استبعادات -

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

٣٠٦،٦٧٦ ١٢،٣٠٢ ٦٥،٣١٠ ٢،٥٧١ ٣٧،٤٢٤ ٤٥،٤٦٩ ٩٣،٠٢٠ ٥٠،٥٨٠ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

االستهالك المتراكم
(١٧٨،٣٤٥) - (٤١،١٧٣) (٢،٠٤٤) (٢٩،٣٥٢) (٣٧،٤١٢) (٦٨،٣٦٤) كما في ١ يناير ٢٠١٣ -
(٢٢،١٧٠) - (٨،٠٢١) (٢٠٢) (٣،٣٦٧) (١،٠٥٢) (٩،٥٢٨) استهالك السنة -

٤٢ - ٩ - - - ٣٣ استبعادات -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

(٢٠٠،٤٧٣) - (٤٩،١٨٥) (٢،٢٤٦) (٣٢،٧١٩) (٣٨،٤٦٤) (٧٧،٨٥٩) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

صافي القيمة الدفترية
١٠٦،٢٠٣ ١٢،٣٠٢ ١٦،١٢٥ ٣٢٥ ٤،٧٠٥ ٧،٠٠٥ ١٥،١٦١ ٥٠،٥٨٠ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٢ 

 
 ١١ عقارات ومعدات (تتمة)

 

اإلجمالي أعمال رأسمالية قيد 
التنفيذ

برامج وأجهزة 
كمبيوتر سيارات معدات أثاث تحسينات على 

عقارات مستأجرة أرض ملك حر ٢٠١٢

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
التكلفة

٢٢١،٥٩٧ ٢٠،٩٧١ ٤١،٢٤٣ ١،٢٩٠ ٢٠،٢٩٩ ١٥،٢٤٦ ٧١،٩٦٨ ٥٠،٥٨٠ كما في ١ يناير ٢٠١٢
١٦،٢٣٠ ١٢،٧٥٥ ١،٤٢٥ ١١٨ ١،٣٤٤ ٢٥١ ٣٣٧ إضافات -
٥٢،٥٨٦ - ٩،٣٣٣ ٩٢٩ ١٣،٥٢٦ ٢٨،٧٩٨ محول من مصرف دبي - -

- (٥،١٢٤) ١،٣٨٢ - ٥٤١ ٢٥٠ ٢،٩٥١ محول من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ -
(٣،٢٧٧) (٢٧٤) - (٦٠) - - (٢،٩٤٣) استبعادات -

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

٢٨٧،١٣٦ ٢٨،٣٢٨ ٥٣،٣٨٣ ٢،٢٧٧ ٣٥،٧١٠ ٤٤،٥٤٥ ٧٢،٣١٣ ٥٠،٥٨٠ كما في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٢
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

االستهالك المتراكم
(١٢٢،٦٧٩) - (٣٠،٥٦٠) (١،١٦٤) (١٦،٦٨٢) (١٢،٢٧٩) (٦١،٩٩٤) كما في ١ يناير ٢٠١٢ -
(١٧،٩٢٩) - (٥،٩٨٨) (١٢٢) (٢،١٦٧) (١،٨٩٠) (٧،٧٦٢) استهالك السنة -
(٣٩،١٨٩) - (٤،٦٢٥) (٨١٨) (١٠،٥٠٣) (٢٣،٢٤٣) محول من مصرف دبي - -

١،٤٥٢ - - ٦٠ - - ١،٣٩٢ استبعادات -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

(١٧٨،٣٤٥) - (٤١،١٧٣) (٢،٠٤٤) (٢٩،٣٥٢) (٣٧،٤١٢) (٦٨،٣٦٤) كما في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٢ -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

صافي القيمة الدفترية
١٠٨،٧٩١ ٢٨،٣٢٨ ١٢،٢١٠ ٢٣٣ ٦،٣٥٨ ٧،١٣٣ ٣،٩٤٩ ٥٠،٥٨٠ كما في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٢

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٣ 

 
 ١٢ المتعاملينحسابات 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم

٦،٦٢٠،١٠٩ ١٠،٠١١،٢٨٩ حسابات جارية
٥،٣٠٤،٣٨٩ ٦،٥٨٧،٣١٢ حسابات توفير
٦،٣٠٩،١٢٧ ٥،٤٢٣،٩٦٩ حسابات استثمار
٧،٢٨٦،٠٢٢ ٦،٦٣٦،٠٨٧ حسابات وكالة
١٥٣،٥٣٧ ٢٣٤،٢٠٥ تأمينات

──────── ─────────
٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢

════════ ═════════ 
حسابات المتعاملين تتركز كما يلي:

٢٥،١٩٧،١٤٨ ٢٨،٣٨٥،١٤١ حسابات متعاملين داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
٤٧٦،٠٣٦ ٥٠٧،٧٢١ حسابات متعاملين من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

──────── ────────
٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢

════════ ════════ 
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم

حسب القطاع:

١٨،٣١٠،١٥٥ ٢٣،٧٢٦،٣٢٠ خدمات مصرفية - قطاع األفراد
٧،٣٦٣،٠٢٩ ٥،١٦٦،٥٤٢ خدمات مصرفية - قطاع الشركات

──────── ────────
٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢

════════ ════════ 
 

 ١٣ مستحق لبنوك
 

٦،٢٠٩ ٤،٠١٩ حسابات جارية
١٤ ٤٣،٠٥٩ سحوبات على المكشوف لبنوك مراسلة

٧٢،٩١٠ ٧٢،٠٨٠ حسابات استثمار
٣٦٧،٣٠٠ ١٣٢،١٤٤ ودائع متبادلة (بدون أرباح)

٢،٥٧٧،٥٣١ ٦١،٤٣٤ حسابات وكالة
──────── ────────

٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦
════════ ════════

يتركز المستحق لبنوك كما يلي:
٢،٩٤٦،٨٩١ ٢٦٦،٠١٤ مستحق لبنوك محلية

٧٧،٠٧٣ ٤٦،٧٢٢ مستحق لبنوك أجنبية
──────── ────────

٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣١٢،٧٣٦
════════ ════════ 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٤ 

 
 ١٤ صكوك مستحقة الدفع

 
قام المصرف من خالل برنامج تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية بترتيب إصدار شريحتين من الصكوك المتوسطة األجل قيمة كل منها 

 درهم). ١،٨٣٦،٥٠٠،٠٠٠دوالر أميركي ( ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

بورصة لندن لألوراق المالية و تتضمن شروط ترتيب اإلصدار أن يقوم المصرف بتحويل بعض الموجودات المحددة هذه الصكوك مسجلة في 
المملوكة من قبل المصرف إلى "شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودة" (الُمصدر), و هي شركة ذات أغراض محددة أنشأت 

الموجودات  تظل  تحت سيطرة المصرف، وبالتالي يبقى االعتراف بها من قبل لغرض إصدار الصكوك. من حيث المضمون،  فإن هذه 
 ٢٠١٧المصرف. في حال عدم السداد، تتعهد الشركة القابضة تحمُّل الخسائر و السداد لحاملي الصكوك. تستحق الصكوك خالل شهر يناير 

 على التوالي. ٢٠١٧ويونيو 

لي الصكوك بشكل نصف سنوي من خالل الدخل العائد على الموجودات المحددة والذي يجب تقوم الشركة المصدرة بتوزيع العائدات على حام
 أن يكون كافيا لتغطية لذلك. يقوم المصرف بإعادة شراء تلك الموجودات بالسعر اآلني عند تاريخ االستحقاق. 

 % على التوالي و يدفع بشكل نصف سنوي.٤٫١٤% و ٤٫٧١٨معدل العائد السنوي على الصكوك 
 

 ١٥ مطلوبات أخرى
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١٩١،٠٨٥ ١٣٤،٧٥٨ وكالة من األرباح (إيضاح ٢٩) حصة حسابات االستثمار والتوفير وال
٧١،٢٣١ ١٢٠،٢٩٧ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٢٦٥،٧٨٣ ٢٤٩،٢٨٧ شيكات مدير
١٠٣،٥٦٦ ١٨٤،١٣٢ دائنون تجاريون
١٤٩،٨١٨ ١٢٩،٨٩٥ مبالغ محتجزة عن عقارات
٢٠،٦١٢ ٣٩٩ إيرادات مستبعدة

٢٥٩،٤٩٩ ٣٦٣،٣٦٩ أخرى
──────── ────────

١،٠٦١،٥٩٤ ١،١٨٢،١٣٧
════════ ════════ 

 
 ١٦ وكالة استثمارية

 
من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية  ٢٠٠٨درهم في ديسمبر  ١،٠٨١،٨٧٢،٠٠٠مبلغا وقدره  -بموجب اتفاقية وكالة  -تلقى المصرف 

وتستحق أرباحا بنسبة  ها،تخضع هاتين الوكالتين لشروط متفق علي .إلى سبع سنوات) زيادتها(يمكن  وتستحق الدفع بعد خمس سنوات المتحدة
 و قد تم إدراجها ضمن بنود الشق الثاني لرأس المال.   ).%٤،٥: ٢٠١٢% ( ٥،٢٥

 
 ١٧ رأس المال

 
 ٢٠١٣ 

 ألف درهم
٢٠١٢ 

 ألف درهم
   رأس المال المصرح به

درهم)  ١: ٢٠١٢درهم ( ١) سهم عادي بقيمة ٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠: ٢٠١٢( ٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 للسهم المصدر

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ 

   رأس المال المدفوع بالكامل
درهم)  ١: ٢٠١٢درهم ( ١) سهم عادي بقيمة ٢،٤٣٠،٤٢٢،٠٠٠: ٢٠١٢( ٣،٩٣٠،٤٢٢،٠٠٠

 للسهم
٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ 

 
زيادة رأس المال المصرح به بقيمة   ٢٠١٢ديسمبر  ٢٣مساهمو المصرف في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في اعتمد 

رأس المال  االجراءات القانونية وجرى زيادة تم استكمالدرهم.  ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠درهم  و رأس المال المدفوع  بقيمة  ٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 .٢٠١٣مارس  ٣١في 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٥ 

 
 ١٨ اطي قانوني و احتياطي عاماحتي

 
، والقانون االتحادي للشركات التجارية، ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي رقم (٨٢والمادة (بناًء على أحكام النظام األساسي للمصرف، 

% ٥٠يساوي هذا االحتياطي إلى االحتياطي القانوني, حتى  -إن وجدت  -% من صافي إيرادات المساهمين السنوية ١٠يقوم المصرف بتحويل 
 من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

 
% من ١٠إلى االحتياطي العام، حتى يصل هذا االحتياطي إلى  -إن وجدت  -% من صافي إيرادات المساهمين السنوية ١٠ويتم أيضا تحويل 

ية العمومية العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. يقرر مجلس اإلدارة رأس المال المدفوع، ويمكن إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمع
 كيفية استخدام االحتياطي العام.

 
 ١٩ حصص غير مسيطرة

 
باعت المجموعة حصتها في شركة اثمار للتطوير العقاري وقامت بفك توحيد البيانات المالية لشركة اثمار من حساباتها  ٢٠١٣في ديسمبر 

 ٦٢بلغت  عادلة بقيمة  عقارات نقلمليون درهم من جراء هذا البيع. تم  ٦١٨،١١كشركة تابعة للمجموعة. حققت مجموعة ربحا اجماليا بقيمة 
 .كمقابل مادياسم المجموعة  الىم مليون دره

  

 ألف درهم 
 ٤٤،٨٠٤ صافي ، في شركة تابعة استثمار

 ٦،٠٢٤ ذمم مدينة لشركة اثمار للتطوير العقاري ش.م.خ
 ٥٠،٨٢٨ اجمالي

  
 ٦٢،٤٤٤ القيمة العادلة للعقارات المحصلة كمقابل مادي

 ١١،٦١٨ بعةابيع حصص الشركة الت الناتج عن ربحال
 
 

 ٢٠ االلتزامات والمطلوبات الطارئة
 

لتلبية متطلبات المتعاملين. هذه االلتزامات ذات سقوف وفترات زمنية محددة وغير  مستنديه ُيصدر المصرف خطابات ضمان واعتمادات )أ 
 مركزة في فترة معينة، وهي تصدر ضمن سياق العمل المعتاد، كما يلي:

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

٢،٩١٦،٩٩٦ ٣،٣٨٨،٨٥٨ خطابات ضمان
٦٤٤،٩٣٠ ١،٠٥٠،٩٩٤ اعتمادات مستندية

- ٢٨٨،٤٦٢ التزام مشاركة المخاطر
٧٦٤،٦١٨ ١،٨٥٥،٨٤٦ التزامات تمويلية غير قابلة لإللغاء

١٢٩،٧٥٩ ٤٢،٠٨٧ التزامات رأسمالية تحتوي على استثمارات عقارية

١٥،٧٤٤ ٢٢،٦٨١ التزامات عقود تأجير تشغيلية
──────── ────────

٤،٤٧٢،٠٤٧ ٦،٦٤٨،٩٢٨
════════ ════════

التزامات عقود تأجير تشغيلية
١٢،٥١٢ ١٩،١٨٢ أقل من سنة
٣،٢٣٢ ٣،٤٩٩ من سنة إلى خمس سنوات

──────── ────────
١٥،٧٤٤ ٢٢،٦٨١

════════ ════════ 
 أوراق القبول )ب 

ال يوجد إلتزام أوراق  ،عليه بناءيتم تثبيت أوراق القبول في الميزانية العمومية بإلتزام مقابل.  ،٣٩بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 قبول خارج الميزانية العمومية.  

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٦ 

 
 ٢١ صافية إيرادات من أنشطة تمويلية،

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١٣٣،١٦٦ ٣٦١،٨٤٧ مرابحات سلع
١٨٠،٥٧٢ ٢٢٧،٣٤٣ مرابحات سيارات

٥٣٣ ١٦،٧١٣ مرابحات تمويل مشترك
٧،٨٠٣ ٢،٨٦٥ مرابحات عقارات

٣٤٧،٧٠٣ ٤٨١،٦٥١ إجارة
١٧،١٨٧ ١٦،٨٤٢ استصناع 
٥٦،٧٦٠ ٤٣،٩٠٣ إيرادات من وكالة تمويلية
١٧،١٤٩ ٣٣،٩١٣ أخرى

──────── ────────
٧٦٠،٨٧٣ ١،١٨٥،٠٧٧

════════ ════════ 
 

 ٢٢ صافية إيرادات من استثمارات في أوراق مالية،
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١،٤٤٢ أرباح/(خسائر) محققة - القيمة العادلة ضمن بيان الدخل -
٤،٩٩٩ ٣١،٤٢١ أرباح محققة - استثمارات متاحة للبيع

(١٩،٨١٣) ١،٠٩٩ أرباح/(خسائر) غير محققة - استثمارات بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل
٢،٥٣٧ ١٥،٩٦٧ إيرادات توزيعات أرباح

٢٦،٨٢٤ ٣٥،٢٤٦ أرباح من االستثمارات - استثمارات متاحة للبيع
٣٤،٠١٨ ٢٣،٢١٥ أرباح من االستثمارات - استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

──────── ────────
٥٠،٠٠٧ ١٠٦،٩٤٨

════════ ════════ 
 

 ٢٣ صافية إيرادات من الشركة القابضة للمجموعة،
 
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

٣٢٨،٧٢١ ٣٢٦،٧٧٦ مرابحات قصيرة األجل 
(٥٢،٨٥٥) (٣،٦٨٧) وكالة استثمارية

──────── ────────
٢٧٥،٨٦٦ ٣٢٣،٠٨٩

════════ ════════ 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٧ 

 
 ٢٤ صافية إيرادات عقارية،

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

٣٨،٨٧٤ ٤٢،٩٦٢ إيرادات إيجارية
(٣،٤٨١) (٢،٣١١) مصروفات استثمارات عقارية

(٢٧،٢٧٩) (٢٨،٦٨٣) استهالك عقارات استثمارية (إيضاح ٩)
──────── ────────

٨،١١٤ ١١،٩٦٨
════════ ════════ 

 
 ٢٥ صافية إيرادات عموالت ورسوم،

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١٩٣،٦١٧ ٢١٤،٢٩٠ إيرادات عموالت ورسوم 
٥١٩ ٧٢٨ أتعاب إدارة محافظ استثمارية

٥،٤٤٠ ٩،٥٤٩ رسوم اكتتاب
٢٩،٥١٥ أتعاب إدارة الصكوك -
١٤،٢٧٤ ٢٢،٨٩٩ أخرى

──────── ────────
٢٤٣،٣٦٥ ٢٤٧،٤٦٦
(١٨،٣٣٢) (٢٩،٥٦١) ناقصاً:  مصروفات العموالت والرسوم

──────── ────────
٢٢٥،٠٣٣ ٢١٧،٩٠٥

════════ ════════ 
 

 ٢٦ صافية إيرادات تشغيلية أخرى،
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

٣٣،٢٣٧ ٥٧،٣١٦ أرباح صرف العمالت األجنبية،  صافية
(٩،٥٦٨) (٩،٤٨٨) أخرى

──────── ────────
٢٣،٦٦٩ ٤٧،٨٢٨

════════ ════════ 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٨ 

 
 ٢٧ مصروفات عمومية وإدارية

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

(٢٧٣،٦٦٩) (٤٢٣،٧٢٩) مصروفات موظفين
(١٣٧،٤٠٣) (٢١٧،٠٣٤) مصروفات تشغيلية و إدارية
(١٧،٩٢٩) (٢٢،١٧٠) استهالك موجودات ثابتة (أيضاح ١١)

──────── ────────
(٤٢٩،٠٠١) (٦٦٢،٩٣٣)

════════ ════════ 
 

 ٢٨ مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت 
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

ذمم أنشطة تمويلية مدينة
(٥١٣،٥٢٤) (٦٩٠،٥٨٥) مخصصات خالل العام
١٠٦،٠٥٩ ١٣٥،٦١٤ استردادات من مخصصات

──────── ────────
(٤٠٧،٤٦٥) (٥٥٤،٩٧١)

استثمارات
(٤٩،١٤٦) (١٦٣،٦٣٠) مخصصات خالل العام (إيضاح ٨)

──────── ────────
(٤٩،١٤٦) (١٦٣،٦٣٠)

──────── ────────
(٤٥٦،٦١١) (٧١٨،٦٠١)

════════ ════════ 
 

 ٢٩ األرباح و توزيعات حملة الصكوك حصة المتعاملين من
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

(٢٥٤،٤٢٠) (٢٢٠،١٥٦) حسابات المتعاملين
(١٢٢،٤١٨) (١٦٣،٢٥٥) صكوك مصدرة

──────── ────────
(٣٧٦،٨٣٨) (٣٨٣،٤١١)

════════ ════════ 
قة يتم توزيع األرباح على أساس ربع سنوي بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (حسابات االستثمار والتوفير والوكالة) والمساهمين وفقاً لطري

 التوزيع المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.
 

 رسوم المدراء   ٣٠
 

 .درهم ١،٩٦٠،٠٠٠المجموعة و التي بلغت  المدفوعة ألعضاء مجلس إدارةتتألف هذه الرسوم من الرسوم 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٣٩ 

 
 ٣١ ربح / (خسارة) السهم

 
درهم) على المتوسط المرجح لعدد  ٨١،٢٢٠،٠٠٠: ٢٠١٢ أرباحدرهم (  ١٣٩،٤٨٨،٠٠٠تم حساب ربحية السهم بقسمة أرباح السنة البالغة  

 سهما). ٢،٤٣٠،٤٢٢،٠٠٠: ٢٠١٢سهما ( ٣،٥٥٥،٤٢٢،٠٠٠األسهم القائمة خالل السنة وهو 
 

إن الربح األساسي للسهم هو نفسه المخصص للسهم حيث أن المجموعة لم تقم بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير على الربح األساسي 
 للسهم في حال تمويلها.

 
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم
٨١،٢٢٠ ١٣٩،٤٨٨ صافي أرباح وخسائر خالل السنة/الفترة

المتوسط المرجح لألسهم الغير معلقة خالل السنة

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٢،٤٣٠،٤٢٢ رأس مال األسهم المتوفرة على مدار السنة
──────── ────────

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٢،٤٣٠،٤٢٢

- ١،١٢٥،٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد حقوق األسهم الصادرة في ٣١ مارس ٢٠١٣
──────── ────────

٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٥٥٥،٤٢٢
════════ ════════

٠٫٠٣٣ ٠٫٠٣٩ ربح السهم
 

 
 ٣٢ النقد وما يعادله

 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١٣٩،٤٨٧ ١٩١،٤٣٧ نقد في الصندوق (إيضاح ٥)
١٠٤،١٥٢ ٣٣٥،٦٨٣ حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (إيضاح ٥)

- ٤٠١،٩٩٣ مرابحة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (إيضاح ٥)
١،٣٦٥،١٤٤ ٣،٧٤٣،٥٦٣ مستحق من بنوك

(٦،٢٢٣) (٤٧،٠٧٨) مستحق إلى بنوك
──────── ────────

١،٦٠٢،٥٦٠ ٤،٦٢٥،٥٩٨
════════ ════════ 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٠ 

 ٣٣ المعامالت مع أطراف ذات عالقة
 

%)، وهي شركة تعتبر حكومة دبي هي المساهم الرئيسي ٥٥٫٦األساسية للمجموعة في مؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ( القابضةتتمثل الشركة 
 فيها.

 
% من ٦٫٨١% و ١٫١٧إن الودائع والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل 

 إجمالي الودائع والتمويالت لدى المجموعة على التوالي.
 

 ق عليها.تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقا لشروط متف
 

دخلت المجموعة أيضا في معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أيضا 
والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت  معدالت األرباحإجراء هذه المعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط. بما في ذلك 

 مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي.مقابلة 
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

بيان الدخل الموحد
٢٧٥،٨٦٦ ٣٢٣،٠٨٩ إيرادات من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة، صافية
(٨،٨١٢) (١٧،١٨١) مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين

(٢٦،٧٩٨) (٤١١) مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين - امتيازات التقاعد

األرصدة مع اطراف ذات عالقة كما يلي:
٢٠١٢ ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم
بيان المركز المالي الموحد

٤،٨٠٩،٨٩١ ٨،١٣٩،١٤٣ مستحق من الشركة القابضة للمجموعة، صافي
٦١٣،٣٧٦ ١٨٣،٧٥٦ مستحق من الشركة القابضة النهائية

(٦٦١،٣٠٨) (٢٥٤،٦٢٩) مستحق للشركة القابضة النهائية
٢،٨٨٤،٢٦٩ ٢،٤١٥،٦٦٥ مستحق من مصرف دبي (ش م ع)

- ٦،٠٥٩ ذمم أنشطة تمويلية مدينة – أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة
١١،٦٤٨ ١٦،٦١٥ ذمم أنشطة تمويلية مدينة – موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة

(٥٧١) (٣٧٩) حسابات جارية واستثمار – أعضاء مجلس اإلدارة
(٣،٩٣٣) (١٤،٢٣٦) حسابات جارية واستثمار – موظفي اإلدارة الرئيسيين
٧٩،٥٩٤ ٨٥،١٩٥ استثمارات في صكوك حكومة دبي

 
التوجيه والتحكم في انشطة  ،موظفي اإلدارة الرئيسية، بما فيهم المدراء غير التنفيذيين، هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط،

 المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

لم يتم احتساب أية خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية ولم يتم احتساب اية مخصصات انخفاض قيمة لقاء 
 م المباشرة في نهاية السنة.خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية وعالقاته

 
للبيانات المالية. استحوذت المجموعة علي بعض الموجودات والمطلوبات من مصرف دبي (شركة مساهمة  ٤وكما هو مبين في إيضاح رقم 

 لمالية.  للبيانات ا ٤عامة) وهي شركة تابعة للشركة القابضة للمجموعة، وقد ذكرت تفاصيل الموجودات والمطلوبات في المالحظة رقم 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤١ 

 ٣٤ القطاعات التشغيلية
 

 تتكون أنشطة المصرف من القطاعات الرئيسة التالية:
 

 واالستثمارقطاع الشركات 
 

يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق  ،تجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومن –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 
 .عقاراتوصكوك وصناديق استثمار و مالية

 
 قطاع األفراد

 
 .ويقبل ودائعهم األفراد للمتعاملين يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة

 
 قطاع الخزينة 

 
 يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على معامالت المرابحة مع الشركة القابضة للمجموعة.

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٢ 

 
 ٣٤ )التشغيلية (تتمةالقطاعات 

 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

بيان الدخل الموحد
١،٠٨٦،٧٤٦ ١،٦٢٦،٧٣٢ ٢٧٥،٨٦٧ ٣٢٣،٠٨٨ ٣٤٧،٦٠٦ ٦٦٠،٢٢٣ ٤٦٣،٢٧٣ ٦٤٣،٤٢١ إيرادات القطاع

- - (٧٨،٨٩٥) (١١١،٧٠٤) ١٨٥،٠٨١ ٢٠٣،٠٤١ (١٠٦،١٨٦) (٩١،٣٣٧) إيرادات الوكالة بين القطاعات
٢٥٦،٨١٦ ٢٧٧،٧٠١ ١،١٦٩ ٢،٣٢٤ ١٤٢،٩٣٠ ١٣٨،٨٣٤ ١١٢،٧١٧ ١٣٦،٥٤٣ عموالت ورسوم وإيرادات أخرى

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
١،٣٤٣،٥٦٢ ١،٩٠٤،٤٣٣ ١٩٨،١٤١ ٢١٣،٧٠٨ ٦٧٥،٦١٧ ١،٠٠٢،٠٩٨ ٤٦٩،٨٠٤ ٦٨٨،٦٢٧ إجمالي اإليرادات
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

(٤٢٩،٠٠١) (٦٦٢،٩٣٣) ٢٨،٥٠٤ (٤،٧٩٣) (٣٢٤،٩٩٤) (٤٨٧،٦٣١) (١٣٢،٥١١) (١٧٠،٥٠٩) مصروفات عمومية وإدارية
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

(٤٢٩،٠٠١) (٦٦٢،٩٣٣) ٢٨،٥٠٤ (٤،٧٩٣) (٣٢٤،٩٩٤) (٤٨٧،٦٣١) (١٣٢،٥١١) (١٧٠،٥٠٩) إجمالي المصروفات
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

٩١٤،٥٦١ ١،٢٤١،٥٠٠ ٢٢٦،٦٤٥ ٢٠٨،٩١٥ ٣٥٠،٦٢٣ ٥١٤،٤٦٧ ٣٣٧،٢٩٣ ٥١٨،١١٨ صافي اإليرادات التشغيلية
(٤٥٦،٦١١) (٧١٨،٦٠١) - - (٢٦،٧٨٩) (١١٣،٤١٦) (٤٢٩،٨٢٢) (٦٠٥،١٨٥)  مخصصات انخفاض القيمة، صافية من التحصيالت

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٤٥٧،٩٥٠ ٥٢٢،٨٩٩ ٢٢٦،٦٤٥ ٢٠٨،٩١٥ ٣٢٣،٨٣٤ ٤٠١،٠٥١ (٩٢،٥٢٩) (٨٧،٠٦٧)

(٣٧٦،٨٣٨) (٣٨٣،٤١١) (١٢١،٠٤١) (١٦٣،٢٥٥) (١٤٢،٤٧٧) (١٢٨،١٥٦) (١١٣،٣٢٠) (٩٢،٠٠٠)
حصة المتعاملين من األرباح و توزيعات حملة الصكوك

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٨١،١١٢ ١٣٩،٤٨٨ ١٠٥،٦٠٤ ٤٥،٦٦٠ ١٨١،٣٥٧ ٢٧٢،٨٩٥ (٢٠٥،٨٤٩) (١٧٩،٠٦٧) صافي أرباح السنة

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

اإلجمالي قطاع الخزينة قطاع األفراد قطاع الشركات واالستثمار

 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٣ 

 
 ٣٤ )القطاعات التشغيلية (تتمة

 

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

بيان المركز المالي الموحد
الموجودات

٣٥،١٤٦،٧١٨ ٣٧،٠٣٨،١٢٤ ٨،٢٨١،٦٣٣ ٩،٣٦٥،٠٦٤ ٩،١٧١،٥١٠ ١٢،٤٣٤،١٧٢ ١٧،٦٩٣،٥٧٥ ١٥،٢٣٨،٨٨٨ موجودات القطاع
١،٧٦١،٠٥٦ ٢،١٢٩،٥٧٨ - - ١،٠٥٦،٦٣٤ ١،٢٧٧،٧٤٧ ٧٠٤،٤٢٢ ٨٥١،٨٣١ متطلبات المصرف المركزي من االحتياطيات
٣٥٥،٩٨٦ ٦٠١،٢٦٤ موجودات غير مخصصة - - - - - -

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ٣٩،٧٦٨،٩٦٦ ٨،٢٨١،٦٣٣ ٩،٣٦٥،٠٦٤ ١٠،٢٢٨،١٤٤ ١٣،٧١١،٩١٩ ١٨،٣٩٧،٩٩٧ ١٦،٠٩٠،٧١٩ إجمالي الموجودات
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

المطلوبات
٣٣،٥٧٦،٨٥١ ٣٤،٠٥٣،٠٩٩ ٧،٧٧٨،٨٣٦ ٣،٨٦٦،٦٢٩ ١٨،٣١٣،٦٨٠ ٢٣،٧٩٨،٦١٩ ٧،٤٨٤،٣٣٥ ٦،٣٨٧،٨٥١ مطلوبات القطاع
١،٠٦٤،٨٨٥ ١،٥٥٨،٣٦٢ مطلوبات غير مخصصة - - - - - -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٥،٦١١،٤٦١ ٧،٧٧٨،٨٣٦ ٣،٨٦٦،٦٢٩ ١٨،٣١٣،٦٨٠ ٢٣،٧٩٨،٦١٩ ٧،٤٨٤،٣٣٥ ٦،٣٨٧،٨٥١ إجمالي المطلوبات
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

اإلجمالي قطاع الخزينة قطاع األفراد قطاع الشركات واالستثمار

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٤ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر

 
 إطار وعملية إدارة المخاطر:

 
المؤسسات تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالشفافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام 

 وقياس المخاطر وعمليات المراقبة.
 

 تتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة المخاطر للمجموعة فيما يلي:
 
 يتحمل مجلس اإلدارة ("المجلس") المسئولية العامة إلنشاء ومتابعة إطار إدارة المخاطر بالمجموعة؛ 
  تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ويقوم مجلس اإلدارة بالموافقة عليها؛ 
  تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة

 المخاطر؛
  تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية

 واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتمادها أو تعديلها.
  بنك اإلمارات دبي الوطني.مجموعة التنفيذي ل المخاطر ديربإشراف م  المخاطر للمجموعةمن قبل قسم ادارة إدارة المخاطر تدارعمليات  

 وهذه اإلدارة مستقلة عن ادارات األعمال االخرى؛ 
 

ويضمن هذا القسم أيضا   . يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بمساعدة اإلدارة العليا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامة
 ما يلي: 

 

  وأساليبها مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر؛اتساق سياسات المخاطر وإجراءتها 
 اتساق إستراتيجية األعمال الخاصة بالمجموعة بصفة عامة مع قدرتها على تحمل المخاطر؛ و 
  .تطوير وتنفيذ التخطيط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر 
 

 عملية إدارة المخاطر: 
 

تحديد كمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها بالحدود المصرح بها يتم   . خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر
 حيث تتم مراقبة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمتابعة. تتم إحالة أي تناقضات أو زيادات أو

 ة في وقت مناسب.اختالفات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزم
 

 المخاطر االئتمانية )أ 
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز العميل أو الطرف المقابل له عن الوفاء بالتزام ما مما ينتج عنه خسارة مالية للمجموعة. تشمل مخاطر 
االئتمان كذلك "مخاطر تركز االئتمان" و"مخاطر التسوية" وهي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بمعاملة لدى األسواق المالية عند 

 طر المتبقية الناجمة عن عدم القدرة الكافية على تحقيق الضمانات اإلضافية في وقت الحق. التسوية و المخا
 

 إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها:
 

ظل إن طريقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والتكامل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في 
 سياسات واضحة وحدود وهياكل الموافقة في قطاعات األعمال. 

 
ات عن معلمات التمويل و األعمال المستهدفة وأدلة السياسات تركز سياسة االئتمان للمجموعة على المبادئ االئتمانية األساسية وتشمل توجيه

 المرتفعة وأدلة رصد المخصصات.  متعاملينوإدارة مخاطر ال و توجيهات مبادىء الشريعة االسالمية المحددة
 

الستثمار لتسهيل وإدارة األعمال قام مجلس اإلدارة بمنح تفويض للجنة االئتمان و االستثمار و الرئيس التنفيذي ألعضاء لجنة إدارة االئتمان وا
ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان التي تتخطى سلطة لجنة   . بفاعلية

 ادارة االئتمان و االستثمار.   
 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٥ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 المخاطر االئتمانية (تتمة) )أ 
 
 اتباع التوجيهات التالية لتصنيف الحساب كمنخفض القيمة وغير منخفض القيمة:تم 

 
 العادية التمويالت

 
 السداد حسب االتفاق مصنفة على أنها  مصرفللالتي تحمل مخاطر مصرفية اعتيادية، حيث تضمن المعلومات المتاحة  التمويالت

 عادية" تمويالت"
 

 خاضعة للرقابةال التمويالت
 
  التي تتطلب أكثر من االنتباه االعتيادي  لينوَّ ممُ للالتي تظهر بعض الضعف في الوضع المالي والجدارة االئتمانية  التمويالتهي

 الخاضعة للرقابة" التمويالتولكن ليس تخصيص احتياطيات ومصنفة على أنها "
 

 منخفضة القيمةال التمويالت
 
  تلك الحسابات حيث قد تعيق العوامل السلبية السداد أو تضعف من الضمان أو تقود إلى بعض الخسارة مصنفة على أنها "حسابات

 .يوما متتالية ٩٠متأخرة ألكثر من األرباح الشبه قياسية". عموما تعد هذه تعرضات ائتمانية حيث تكون دفعات أصل المبلغ و/أو 
 

  بالكامل مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاحة، مما يؤدي عموما إلى خسارة جزء  واألرباحتلك الحسابات التي يكون تحصيلها
 ، مصنفة على أنها "حسابات مشكوك فيها"؛ والتمويالتمن هذه 

 
 قد استنفد جميع اإلجراءات المتاحة ولكن فشل في تحصيل أي شيء أو حيث يكون هنالك احتمال  مصرفتلك الحسابات التي يكون ال

 عدم تحصيل، مصنفة على أنها "حسابات خاسرة"
 

 إدارة مخاطر ائتمان الشركات:
 

 إن عملية إدارة مخاطر ائتمان الشركات تتم على النحو التالي: 
 

  ها من قبل لجنة المخاطر للمجموعةالشركات وفقا الستراتيجية المخاطر الموافق عليتم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان 
 

  يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقدير تفصيلي لمخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتضمن هذا التقدير ضمن أمور أخرى
والعوامل االقتصادية السائدة والمحتملة واتجاهات هذا القطاع  ومصادر السداد  . والجدارة االئتمانية للعميل  . الغرض من التسهيالت

 ضمن القطاع متعاملينوجدارة ال
 
 ثائق يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية من قبل وحدة مستقلة لضمان التنفيذ المناسب لجميع الموافقات االئتمانية واالحتفاظ بالو

 الحدود وتقييم الضمانات. والمراقبة الفعالة لالستحقاقات وانتهاء
   

 لينال تصنيف مخاطر تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال لتقييم جودة االئتمان  -ُمموَّ
لينلل . يتم تصنيف جميع المصرفولتخصيص فئات تصنيف المخاطر استناداً إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى  ُمموَّ
لينال ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن  متعاملينفي درجات مخاطر  اعتماداً على مدى احتماالت تخلفهم عن السداد. يصنف ال ُمموَّ

ً لمتطلبات مصرف  ً تحديد درجات التصنيف الداخلي وفقا الفئة الرئيسية وهم األقل احتماالً من حيث التخلف عن السداد. يتم أيضا
 ؛٥إلى  ١لمركزي  على درجات من اإلمارات العربية المتحدة ا

 
  معالجة محددة بشكل جيد  مصرفاللدى  –الخاضعة للرقابة  التمويالتوالمتعثرة  التمويالتومنخفضة القيمة ال التمويالتإدارة

الخاضعة للرقابة ويتعامل معها بشكل فعال. هنالك سياسات تحكم التصنيف االئتماني  التمويالتوالمتعثرة  التمويالتلتحديد حسابات 
واالحتياطات وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  األرباحالخاضعة للرقابة. يكون تعليق  التمويالتوالمتعثرة  التمويالتلحسابات 

المتعثرة بواسطة فريق إعادة هيكلة  التمويالتدارة وتحصل وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تضطلع اإل
 وتصحيح.
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٤٦ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 المخاطر االئتمانية (تتمة) )أ 
 

 : متعاملينإدارة مخاطر ائتمان ال
 

  للمجموعةتم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان األفراد وفقا الستراتيجية المخاطر الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر  
 

 .يتم تقييم كافة المنتجات الجديدة على توافق وحدة المخاطر على سياسات ائتمان األفراد ضمن حدود القدرة على تحمل المخاطر
ويشمل التقييم آليات المخاطر والمزايا؛ تتم مراجعة وتحديث السياسات بشكل منتظم لضمان وضع   . ضوء السياسات المعتمدة

 ة في االعتبار في الوقت المناسب؛واتجاهات السوق الحالي
 

  بموجب سياسات ائتمان معتمدة لكل منتج. يحتاج كل طلب إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها وفقا  متعاملينال تمويالتيتم منح
المخففات المقترحة لسياسات االئتمان. تتم الموافقة على االستثناءات، إن وجدت، من قبل موظفين لديهم تفويض بذلك بعد مراجعة 

 لهذه االستثناءات.
 

  يعكس مستوى مخاطر أي حساب المخاطر المرتبطة به بعد مراجعة تاريخ التخلف عن السداد. يتم االستعانة  -تصنيف المخاطر
 .فمصرالبالتطبيق ونماذج السلوك في تأمين القرارات وكذلك لقياس التعرض لمخاطر ائتمان المستهلكين وفقاً لمقياس تصنيف 

 
   يتم وضع استراتيجيات مصرفالتتم ممراقبة الحسابات المتعسرة عن قرب لضمان حماية جودة أصول  –إدارة الحسابات المتعثرة .

تحصيل الفروقات استنادا إلى احتمالية تخلف المستهلكين عن السداد، وتخضع تصنيفات المخاطر المرتفعة إلى استراتيجية تحصيل 
 معجلة.

 
 االئتمانية : مراقبة المخاطر 

 

ويتلو ذلك متابعة العمليات بالحساب   . للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكر التمويلتتم مراقبة عمليات 
 وتقدير الضمانات اإلضافية واستطالع السوق. 

 
تقارير االستثناءات ومعلومات  اإلدارة المقدمة من للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناًء على  التسهيالتيتم تقييم مخاطر محفظة 

وحدات االئتمان واألعمال. تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع سنوية لضمان إطالع 
 ة.اإلدارة العليا على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغير

 
 

 إستراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعة: 
 

تعمل المجموعة ضمن سقف تعرض احترازي يضعه مجلس اإلدارة تماشيا مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
 هنالك معالجات تم وضعها صورة جيدة إلدارة االستثناءات.

 
/ القطاع والحدود متعاملينقطاعات متعددة . ويتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة للاعتمدت المجموعة معايير لتنويع التعرضات في 

  الجغرافية.
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٤٧ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 المخاطر االئتمانية (تتمة) )أ 
 

 تقوم المجموعة بمراقبة أخطار تركز االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. إن تحليل النشاط االقتصادي كما يلي:
 

 تحليل ذمم أنشطة تمويلية واستثمارات حسب األنشطة االقتصادية:
 

أخرى ذمم أنشطة تمويلية أخرى ذمم أنشطة تمويلية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

- ١٣،٠٤٤ - ٧،٥٦٠ الزراعة واألنشطة ذات الصلة
- ٣٠٧،٠٦٩ - ٤٣٦،٥٩٠ الصناعة
- ٤٦٤،٩١٢ - ٤٢٠،٧٧٨ اإلنشاءات
- ١،٠٠٨،٤٨٢ - ١،٤٣٦،٨٥٥ التجارة
- ١٨٩،٠٥٨ - ٢٥٥،١٠٣ المواصالت واالتصاالت

١٣٠،٧١٣ ١،٥٠٥،٧٩٨ ٦٦،٨٩٦ ١،٤٨٥،٢٤٠ الخدمات
١٦٠،١٥١ - ٨٤،٢١٠ ٤١١،٦٤٣ سيادية

- ١١،٧٩٧،٠٤٢ - ١٥،٨٢١،٦٢٩ األفراد
١،٢٢٩،٥٧٦ ٤،٨٨٩،٨٢٥ ١،٠٣٨،٧٤٥ ٤،٦٦٩،١٣٥ عقارات

١٢،٥٥٥،٣٥٩ ٢،٥٧٣،٩٣٦ ١٢،٠٤٢،٥١٢ ١،٠٢٢،٦٤٩ مؤسسات مالية
- ٨٥٤،٠١١ - ٩٥٥،٠٧٩ أخرى

─────── ─────── ─────── ───────
١٤،٠٧٥،٧٩٩ ٢٣،٦٠٣،١٧٧ ١٣،٢٣٢،٣٦٣ ٢٦،٩٢٢،٢٦١ اإلجمالي

- (١،٣٠٩،٣٤٦) - (٢،٢١٠،١٧٠) ناقصاً: اإليرادات المؤجلة
(٢٤٢،١٥٥) (٢،٤٦٨،٣٦٠) (٤٠٥،٧٨٥) (٣،٠٢٨،٨٨١) ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة

─────── ─────── ─────── ───────
١٣،٨٣٣،٦٤٤ ١٩،٨٢٥،٤٧١ ١٢،٨٢٦،٥٧٨ ٢١،٦٨٣،٢١٠ صافي القيمة المرحلة
═══════ ═══════ ═══════ ═══════

٢٠١٣٢٠١٢

 
 أقصى تعرض إجمالي للمخاطر:

 
يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر ائتمانية لمفردات بيان المركز المالي بما في ذلك المشتقات. يظهر بالجدول إجمالي أقصى تعرض 

 الضمانات. قبل تأثير استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات
 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

١،٨٦٥،٢٠٨ ٢،٨٦٧،٢٥٤ أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :
١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٨٥١،٥٦٧ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
١،٥٠٧،٩٨٣ ١،٣٤٨،٩٩٤ استثمارات
١٣٦،٠٦٨ ١٩١،٥٧٧ موجودات أخرى

──────── ────────
٣٤،٢٥٦،٩٩٣ ٣٦،٩٤٢،٦٠٢ إجمالي
٣،٥٦١،٩٢٦ ٤،٤٣٩،٨٥٢ مطلوبات طارئة

──────── ────────
٣٧،٨١٨،٩١٩ ٤١،٣٨٢،٤٥٤ إجمالي المخاطر االئتمانية

════════ ════════ 
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٤٨ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 المخاطر االئتمانية (تتمة) )أ 

 
 :الخارجية التصنيفات اإلئتمانيةاالستثمارات في األوراق المالية حسب  بويبت

 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

 

اإلجمالي استثمارات متاحة للبيع استثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق

مصنفة على أساس 
القيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر
التقييم

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

أ - - - - أأ
أأ- الى أأ+ - - - -

٢٦٢،٣٤٥ ٢٦٢،٣٤٥ أ- الى أ+ - -
٣٧٢،٠٨٩ ١٩٠،٢٥٤ ١٢٢،٤١٣ ٥٩،٤٢٢ أقل من أ-

١،٣٤٠،٥٧٧ ١،١٩٧،٥٨٩ ١٤٢،٩٨٨ غير مصنّفة -
──────── ──────── ──────── ────────

١،٩٧٥،٠١١ ١،٦٥٠،١٨٨ ٢٦٥،٤٠١ ٥٩،٤٢٢
════════ ════════ ════════ ════════ 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
 

اإلجمالي استثمارات متاحة للبيع استثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق

مصنفة على أساس 
القيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر
التقييم

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٣٠،٥٥٦ ٣٠،٥٥٦ أ - - أأ
أأ- الى أأ+ - - - -

٣٧٥،٣٣١ ٣٧٥،٣٣١ أ- الى أ+ - -
٨٢٨،٨٧٠ ٤٤٧،٢٦٠ ٣٢٢،٤١٣ ٥٩،١٩٧ أقل من أ-

١،٦٧٦،٦٢٤ ١،٥١٠،٣٨٦ ١٦٥،٧٨٨ ٤٥٠ غير مصنّفة
──────── ──────── ──────── ────────

٢،٩١١،٣٨١ ٢،٣٦٣،٥٣٣ ٤٨٨،٢٠١ ٥٩،٦٤٧
════════ ════════ ════════ ════════ 
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٢٣ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 ٢٠١٣يناير  ١معايير و تفسيرات جديدة تم تفعيلها بعد  )ت 

التقارير المالية الدولية الجديدة والمنقحة التالية في الفترة الحالية في هذه البيانات المالية الموحدة. ليس العتمادها أي أثر تم تطبيق معايير 
 جوهري على المبالغ الواردة في هذه البيانات المالية ولكن قد تؤثر على الحسابات للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

 
تاريخ السريان (يسمح 

 باعتماده مبكراً)
 المعيار الوصف

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) هو وضع مبادئ لتقديم وإعداد ١٠الهدف من معيار التقارير المالية الدولية رقم (
البيانات المالية الموحدة عندما يسيطر كيان على كيان واحد أو كيانات أخرى (الكيان 

مالية موحدة. يحدد مبدأ الذي يتحكم في كيان واحد أو كيانات أخرى) لتقديم بيانات 
الرقابة، ويضع الضوابط كأساس للتوحيد. يحدد كيفية تطبيق مبدأ الرقابة لمعرفة ما إذا 
كان المستثمر يسيطر على الحصة المستثمر فيها وبالتالي يجب توحيد الحصة  المستثمر 

 فيها. يحدد المتطلبات المحاسبية الالزمة إلعداد البيانات المالية الموحدة.
 

معيار التقارير المالية الدولية  
البيانات المالية  –) ١٠رقم (

 الموحدة

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) بالترتيبات المشتركة من خالل التركيز ١١يتعلق معيار التقارير المالية الدولية رقم (
على حقوق والتزامات هذا الترتيب أكثر من التركيز على شكله القانوني. هناك نوعان 

المشترك: العمليات المشتركة واالئتالفات المشتركة. تنشأ العمليات من الترتيب 
المشتركة عندما يكون للمشغل حقوق في الموجودات وااللتزامات ذات الصلة بالترتيب 
ويتم بالتالي حساب حصته في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات. تنشأ 

وق في صافي موجودات الترتيب االئتالفات المشتركة عندما يكون لدى المشغل حق
ً لحصته. التوحيد النسبي لالئتالفات المشتركة لم  وبالتالي يتم حساب حقوق الملكية وفقا

 يعد مسموح به.

معيار التقارير المالية الدولية 
الترتيبات  –) ١١رقم (
 المشتركة

 ٢٠١٣يناير  ١
 

اإلفصاح لجميع أشكال ) متطلبات ١٢تشمل معيار التقارير المالية الدولية رقم (
الحصص في الكيانات األخرى، بما في ذلك الترتيبات المشتركة، والشركات الزميلة، 

 المركبات ذات األغراض الخاصة وغيرها من أدوات الميزانية العمومية.
 

معيار التقارير المالية الدولية 
اإلفصاح عن  –) ١٢رقم (

 الحصص في كيانات أخرى

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) لتحسين مبدأ االتساق والحد من التعقيد ١٣يار التقارير المالية الدولية رقم (يهدف مع
من خالل تقديم تعريف دقيق للقيمة العادلة ومصدر فردي لقياس القيمة العادلة ومتطلبات 
اإلفصاح لالستخدام عبر معيار التقارير المالية الدولية. ال تشمل المتطلبات، التي توفق 

ار التقارير المالية الدولية ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما في بشكل كبير بين معي
الواليات المتحدة، ال تشمل استخدام محاسبة القيمة العادلة ولكن تقديم المشورة بشأن 
كيفية تطبيقها حيث يكون استخدامها مطلوباً أو مسموحاً به مسبقاً من قبل معايير أخرى 

ة أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الواليات ضمن معيار التقارير المالية الدولي
 المتحدة.

 

معيار التقارير المالية الدولية 
) (قياس القيمة ١٣رقم (
 العادلة)

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٤ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 (تتمة) ٢٠١٣يناير  ١معايير و تفسيرات جديدة تم تفعيلها بعد  )ت 

تاريخ السريان (يسمح 
 باعتماده مبكراً)

 المعيار الوصف

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) أحكاماً بشأن البيانات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 ٢٧المالية المنفصلة التي تم تركها بعد أن تم إدراج أحكام المعيار المحاسبي الدولي 

 .١٠في معيار التقارير المالية الدولية 
 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧(

 "البيانات المالية المنفصلة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) متطلبات االئتالفات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة ليتم احتسابها على أساس نسبة حقوق 

 ).١١المالية الدولية رقم (المساهمين في أعقاب صدور معيار التقارير 
   

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨(

"الشركات الزميلة واالئتالفات 
 المشتركة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

هذه التعديالت تلغي نهج الممرات وتحتسب تكاليف التمويل على أساس صافي 
 التمويل.

 

تعديالت على المعي�ار المحاس�بي 
"امتي��������������ازات  ١٩ال��������������دولي 
 الموظفين".

 
 

 معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد )ث 

والتي لم تقرر  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١هناك بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات التي لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 
 هذه البيانات المالية. المجموعة تطبيقها بشكل مبكر. وعليه، يم يتم  تطبيقها عند إعداد

 
تاريخ السريان (يسمح 

 باعتماده مبكراً)
 المعيار الوصف

 لم يتم تحديده بعد 
 

والذي يحافظ على ولكن  ٣٩تم إصدار هذا المعيار كبديل للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 
يسهل نموذج القياس المختلط وينشيء فئتي قياس أساسيتين للموجودات المالية وتحديدا 
التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج عمل الشركة 

عاقدي للموجودات المالية. يستمر تطبيق التوجيهات وخصائص التدفق النقدي الت
الخاصة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية وحساب التحوط الواردة في المعيار 

 . ٣٩الدولي للمحاسبة رقم 
 

 يشتمل مشروع االستبدال أيضا على:
 الموجودات والمطلوبات المالية. واستبعاد المالية تصنيف وقياس المطلوبات ) أ

  

معيار التقارير المالية الدولية  
 األدوات المالية –) ٩رقم (

 ٢٠١٤يناير  ١
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تسوية 
 

تعديالت على المعيار المحاسبي 
و  معيار   ٣٢رقم  الدولي

 ٧رقم  الدولية التقارير المالية
 "عرض األدوات المالية".

 

 
  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٢٤ 

 السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٣
 
 (تتمة) ٢٠١٣يناير  ١معايير و تفسيرات جديدة تم تفعيلها بعد  )ت 

تاريخ السريان (يسمح 
 باعتماده مبكراً)

 المعيار الوصف

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) أحكاماً بشأن البيانات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
 ٢٧المالية المنفصلة التي تم تركها بعد أن تم إدراج أحكام المعيار المحاسبي الدولي 

 .١٠في معيار التقارير المالية الدولية 
 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧(

 "البيانات المالية المنفصلة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

) متطلبات االئتالفات ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم (
المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة ليتم احتسابها على أساس نسبة حقوق 

 ).١١المالية الدولية رقم (المساهمين في أعقاب صدور معيار التقارير 
   

المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٨(

"الشركات الزميلة واالئتالفات 
 المشتركة"

 ٢٠١٣يناير  ١
 

هذه التعديالت تلغي نهج الممرات وتحتسب تكاليف التمويل على أساس صافي 
 التمويل.

 

تعديالت على المعي�ار المحاس�بي 
"امتي��������������ازات  ١٩ال��������������دولي 
 الموظفين".

 
 

 معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد )ث 

والتي لم تقرر  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١هناك بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات التي لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 
 هذه البيانات المالية. المجموعة تطبيقها بشكل مبكر. وعليه، يم يتم  تطبيقها عند إعداد

 
تاريخ السريان (يسمح 

 باعتماده مبكراً)
 المعيار الوصف

 لم يتم تحديده بعد 
 

والذي يحافظ على ولكن  ٣٩تم إصدار هذا المعيار كبديل للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 
يسهل نموذج القياس المختلط وينشيء فئتي قياس أساسيتين للموجودات المالية وتحديدا 
التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج عمل الشركة 

عاقدي للموجودات المالية. يستمر تطبيق التوجيهات وخصائص التدفق النقدي الت
الخاصة باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية وحساب التحوط الواردة في المعيار 

 . ٣٩الدولي للمحاسبة رقم 
 

 يشتمل مشروع االستبدال أيضا على:
 الموجودات والمطلوبات المالية. واستبعاد المالية تصنيف وقياس المطلوبات ) أ

  

معيار التقارير المالية الدولية  
 األدوات المالية –) ٩رقم (

 ٢٠١٤يناير  ١
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تسوية 
 

تعديالت على المعيار المحاسبي 
و  معيار   ٣٢رقم  الدولي

 ٧رقم  الدولية التقارير المالية
 "عرض األدوات المالية".

 

 
  



 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٤٩ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 االئتمانية (تتمة)المخاطر  )أ 

 
 تحليل جودة االئتمان:

 
 دا على نظام تصنيف االئتمان للمجموعة.إن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة. يوضح الجدول التالي جودة االئتمان من خالل فئة الموجودات المالية اعتما

 

المبلغ اإلجمالي
مخصص 
انخفاض 
القيمة

القيمة 
المرحلة

أكثر من ٩٠
يوم

٦١ - ٩٠
يوم

٣٠ - ٦٠
يوم

أقل من ٣٠
يوم

بنود معاد 
التفاوض بشأنها

قائمة البنود تحت 
المالحظة

مخاطر منخفضة 
/ متوسطة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

- - - - - - - - - ١٠،٨٥١،٥٦٧ ١٠،٨٥١،٥٦٧
المستحق من البنوك والشركة 

القابضة للمجموعة

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════
ذمم أنشطة تمويلية:

١،٠٧٧،٥٩٣ ٩٢٧،١٩٩ ١٥٠،٣٩٤ - ٧٧،٠٥٤ ١٧٨،٦٠٤ ٤٥٢،٣١٧ - - ١١،٥٧٥،٨٠١ ١٢،٤٣٤،١٧٠ أفراد

٣،٠٠٠،٢٥٦ ١،٤٧٩،٨١٨ ١،٥٢٠،٤٣٨ ٣٧٩،٣٣٩ ٨٠،٥٨٢ ١٩٨،٦٤٦ ٥٠٥،٣٦٨ ١،١٧٧،٦٩٢ ١٤٨،٤٤٠ ٥،٢٣٨،٥٣٥ ٩،٢٤٩،٠٤٠ شركات
────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
٤،٠٧٧،٨٤٩ ٢،٤٠٧،٠١٧ ١،٦٧٠،٨٣٢ ٣٧٩،٣٣٩ ١٥٧،٦٣٦ ٣٧٧،٢٥٠ ٩٥٧،٦٨٥ ١،١٧٧،٦٩٢ ١٤٨،٤٤٠ ١٦،٨١٤،٣٣٦ ٢١،٦٨٣،٢١٠
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════

استثمارات:

٩٠٠،٧٩٠ ٢٦٦،٦٧٤ ٦٣٤،١١٦ - - - - - - ٧١٤،٨٧٨ ١،٣٤٨،٩٩٤ صكوك
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════

بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل 
فردي

بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في تاريخ 
البيانات المالية

بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد 
استحقاقها في تاريخ البيانات المالية

القيمة 
المرحلة ٢٠١٣

 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٠ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 (تتمة)المخاطر االئتمانية  )أ 

 
 تحليل جودة االئتمان (تتمة):

 
 مراجعة محفظة التمويل واالستثمار (تتمة)

 

المبلغ اإلجمالي
مخصص 
انخفاض 
القيمة

القيمة 
المرحلة

أكثر من ٩٠
يوم

٦١ - ٩٠
يوم

٣٠ - ٦٠
يوم

أقل من ٣٠
يوم

بنود معاد 
التفاوض بشأنها

قائمة البنود تحت 
المالحظة

مخاطر منخفضة 
/ متوسطة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

- - - - - - - - - ١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٩٢٢،٢٦٣
المستحق من البنوك والشركة 

القابضة للمجموعة

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════
ذمم أنشطة تمويلية:

١،١٣٤،٠٥٩ ٨٤٠،٠٠٧ ٢٩٤،٠٥٢ - ٧٠،١٧٩ ١٦٨،٢٧١ ٤٩٨،٢٩٣ - - ٨،١٤٠،٧١٤ ٩،١٧١،٥٠٩ أفراد

٢،٩١٣،٥٨٣ ١،٠٢٠،٨١٤ ١،٨٩٣،٠٣٩ ١،٣٥٧،٥٤٢ ١٥٢،٣٤٣ ٢٢٥،٩٧٢ ٤٦٢،٢٧٥ ٧٦٩،٦٩٨ ٢،٤٣٥،١٢٠ ٣،٣٥٧،٩٧٢ ١٠،٦٥٣،٩٦٢ شركات
────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
٤،٠٤٧،٦٤٢ ١،٨٦٠،٨٢١ ٢،١٨٧،٠٩١ ١،٣٥٧،٥٤٢ ٢٢٢،٥٢٢ ٣٩٤،٢٤٣ ٩٦٠،٥٦٨ ٧٦٩،٦٩٨ ٢،٤٣٥،١٢٠ ١١،٤٩٨،٦٨٦ ١٩،٨٢٥،٤٧١
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════

استثمارات:

١٣٧،٦٨٦ ٣٩،٧٤٦ ٩٧،٩٤٠ - - - - - - ١،٤١٠،٠٤٣ ١،٥٠٧،٩٨٣ صكوك
══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════

بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل 
فردي

بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في تاريخ 
البيانات المالية

بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد 
استحقاقها في تاريخ البيانات المالية

القيمة 
المرحلة ٢٠١٢

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥١ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 المخاطر االئتمانية (تتمة)  )أ 

 
 ت بشروط تم إعادة التفاوض بشأنهاتمويال

 
تمت مراجعة برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في التدفقات  تمويالتذات الشروط التى تم إعادة التفاوض بشأنها  التمويالتتعتبر 
لينللالنقدية  ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت. يتم التعامل مع هذه   الربحمع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو  ُمموَّ

 عادية.  كتمويالتنموذجية ويستمر تصنيفها  كتمويالت التمويالت
 

 المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة
 

التعاقدية والمبالغ األصلية بالنسبة  األرباح الشركات، عن تسهيالت متأخرة. يتم اإلفصاح عن لتمويالتتم اإلفصاح عن كامل التعرضات القائمة 
لينالوذلك نظراً لقدرة   . ترى المجموعة عدم ضرورة خفض قيمة اإلجمالي القائم  ، لتعرضات الشركات. بناًء على التقييم المستقل على  ُمموَّ

اإلضافية وجودة الذمم المدينة للمقترض السداد والسجل السابق للعميل و مستويات التعرض اإلجمالية واستحقاق المتأخرات وأنواع الضمانات 
و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة. جرى استبعاد المبالغ التي كانت متخلفة السداد وتمت تسويتها في مدة  قصيرة بعد تاريخ 

 الميزانية العمومية. 
 
 

 عريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة ت
 

 يكون التعرض منخفض القيمة:
 

حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع كامل المبلغ المستحق بموجب أي  )أ 
 الشروط األصلية للعقد بسبب أحد األسباب التالية:

 
 صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يتم التعرض لها بسبب:

 
 ؛إلتزام إئتماني مادي تحت وضع غير إستحقاقي 
 ؛نتيجة تعثر السداد إعادة هيكلة اإللتزام اإلئتماني 
  و ؛بخسارة اقتصادية اإللتزام اإلئتمانيبيع 
 .قيام المجموعة أو طرف ثالث برفع دعوى إفالس ضد الطرف المقابل 

 
ً  ٩٠في حالة تأخر المستحقات ألكثر من   بالنسبة  لتعرض ألفراد، )ب     فإنها تعتبر منخفضة القيمة. ،يوما

 
 تقديرات انخفاض القيمة 

 
ب يتم مراجعة محفظة االئتمان بصورة مستمرة النخفاض القيمة. يتم إعادة تقييم أساس االستحقاق وغير االستحقاق للموجودات ويتم تصنيفه حس

ي القيمة كذلك من خالل درجة المخاطر المناسبة وفقاً للسياسة االئتمانية لتصنيفات المخاطر. يتم تصنيف الموجودات التي تعرضت النخفاض ف
 الموافقة على مذكرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية بشأنها إلى لجنة مجلس المخاطر. 

 
 تقديرات االنخفاض المحدد في القيمة  

 
هامة كل على حدة على أساس فردي بممارسة حكم مدروس بما يتماشى  تمويلالشركات: تقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل  تمويالت

تبر مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية. تقوم الشركة بتصنيف تلك الحسابات حين يع
فاض القيمة على أساس مستمر. يتم تقييم انخفاض القيمة االسترداد مشكوكا فيه وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك. يتم تقييم خسائر انخ

ً تتم مالحظته في الجودة االئتمانية أو تجاوز فترة استحقاق التزام ما ألكثر من  ً هاما يوماً. يجرى  ٩٠المحددة عندما يظهر تعرض هبوطا
 ها وحسابات خسارة.وحسابات مشكوك في تحصيل نموذجيةتصنيف الحسابات المتعثرة بصفة عامة إلى حسابات غير 

 بطاقات اإلئتمان و تمويالت األفراد األخرى. ،بالتحديد ،األفراد: يتم تحديد المخصصات على أساس المنتجاتتمويالت 
يوما و يجري تكوين مخصصات بما يتماشى مع سياسات تثبيت األرباح و الخسائر لدى  ٩٠يتم تصنيف تمويالت األفراد غير المنتجة بعد 

 المجموعة.
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٥٢ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 المخاطر االئتمانية (تتمة) )أ 
 

 تقديرات االنخفاض المجمع في القيمة
 

ن تم رصد مخصصات إنخفاض القيمة الجماعية وفقاً لتوجيهات معيار التقارير المالية الدولية، ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إ
  يتم تقديرها على أساس جماعي.  ، على أساس فردي بالتمويالتاإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن من الممكن تحديدها فيما يتعلق 

 
 الضمانات اإلضافيةإدارة 
 

تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ويتم إجراء رصد مستمر لجودة الضمانات اإلضافية 
 وتقييمها.

 
 الضمانات اإلضافية.عندما يتم تأمين التسهيالت االئتمانية بموجب الضمانات اإلضافية، تسعى المجموعة للتأكد من قابلية تنفيذ 

 
 يتم إعادة تقييم الضمانات اإلضافية بشكل منتظم وفقا لسياسة االئتمان في المجموعة. كما تجرى تقييمات استثنائية بحسب طبيعة الضمانات

تغطية المخاطر بشكل اإلضافية والظروف االقتصادية العامة. وهذا يتيح للمجموعة تقدير القيمة السوقية العادلة للضمانات اإلضافية وضمان 
 مناسب. تخضع هياكل الضمان والتعهدات القانونية أيضا إلى مراجعة منتظمة.

 
 مخاطر السوق )ب 

 
إن مخاطر السوق هي المخاطر المحتملة للتعرض لخسارة نتيجة التغيرات في األسعار الناتجة عن تقلب معدالت األرباح و / أو أسعار 

ً مع المنهج المتبع من قبل المصرف لاللتزام الصارم بأحكام الشريعة اإلسالميةت .الصرف و / أو أسعار األسهم والسلع ال يقوم  ،ماشيا
المصرف بالدخول في معامالت مضاربة في العمالت األجنبية. يقوم المصرف بإجراء معامالت محدودة بالعمالت األجنبية لتغطية أنشطته 

 المصرفية.
 

المصرف من خالل حدود المخاطر الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات والمعتمدة تتم إدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها 
من قبل مجلس إدارة المصرف. تتم مراجعة حدود المخاطر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بصورة سنوية. تتم مراقبة حدود مخاطر 

في حال وجودها  -بنك اإلمارات دبي الوطني ويتم إبالغ االستثناءات  السوق باستمرار وبصورة مستقلة من قبل قسم المخاطر لدى مجموعة
 إلى اإلدارة العليا ويتم اعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. -
 
 مخاطر العمالت األجنبية -
 

بأية مراكز غير مغطاه  إن المجموعة ال تحتفظ هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 بالعمالت األجنبية.

 
 مخاطر أسعار األسهم -

 
ً لتغيرات أسعار السوق وذلك بصرف النظر عن سبب  هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية تبعا

التي أصدرتها أو العوامل التي تؤثر على األدوات المالية التغيرات التي قد تنشأ نتيجة عوامل تخص األداة االستثمارية نفسها أو الجهة 
 المشابهة في سوق المال.

 
 ٣١يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار األسهم المتاحة للبيع كما في 

 جميع المعطيات األخرى ثابتة. ) من تغير محتمل في مؤشرات األسهم، مع اإلبقاء على٢٠١٢ديسمبر 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٣ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 (تتمة) مخاطر السوق )ب 
 

 (تتمة)مخاطر أسعار األسهم  -
 
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

 

نسبة التغير 
في 

مؤشرات 
 % السوق

التأثير على 
صافي 
 الربح 

 ألف درهم

التأثير على 
االيرادات 
 الشاملة 
 ألف درهم

نسبة التغير 
في 

مؤشرات 
 % السوق

التأثير على 
صافي 
 الربح 

 ألف درهم

التأثير على 
االيرادات 
 الشاملة 
 ألف درهم

 ٤،٠٦٦ ٩٢،٧٤٣ ١٠ ٦،٢٢٢ ٥٩،٤٢٢ ١٠  أسهم
 ١٠١،٩٧٨ ٤٢،٤٦٤ ١٠ ٤٧،٧٠٩ - ١٠ صكوك

 
 المخاطر التشغيلية )ج 

 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي  قد تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات والنظم الداخلية أو أخطاء الموظفين ومن عوامل 

 .ولهذا فهي تستثني المخاطر االستراتيجية و الشهرة و لكن تشمل المخاطر القانونية و التنظيميةخارجية أخرى، 
 

ياسية تخص إدارة كل قسم أو جزء أو فرع على حده بغرض تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وذلك يحتفظ المصرف بسياسات وإجراءات ق
تخضع كافة السياسات  .من خالل وضع إطار عمل يتطلب من كل وحدة إجراء تحديد وتقييم ورقابة للمخاطر التشغيلية الخاصة بها

 واإلجراءات القياسية لمراجعة وموافقة مجلس اإلدارة.
 

مصرف بإدارة المخاطر التشغيلية من خالل التطبيق والتقييم المنظم لنقاط الرقابة الداخلية ومن خالل الفصل المناسب في المهام يقوم ال
والتفويض المستقل للمعامالت وإجراء تسويات نظامية ومنتظمة ورقابة المعامالت، ويكتمل هذا الهيكل الرقابي من خالل المراجعات 

 تي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي في المصرف.المستقلة والدورية ال
 

قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغيلية ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسيس الهيكل العام و بناء الحوكمة المبين في 
بة المخاطر التشغيلية على مستوى سياسة المخاطر التشغيلية. تقوم هذه الوحدة بتطوير وتنفيذ األساليب الخاصة بتحديد وتقييم ومراق

المجموعة بالكامل وتقديم تقارير منتظمة وشاملة حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا. تقوم هذه الوحدة بدعم وحدات األعمال 
غيلية للمجموعة بتقديم تقوم وحدة المخاطر التش  . والوحدات المساندة في مراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية الخاصة بهم. فضالً عن ذلك

 تحليالت وتقارير حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا كما تجري إشراف ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفيفها. 
 

للمجموعة  يتم تنظيم هيكل الحوكمة للمخاطر التشغيلية من خالل لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام  والتي تقوم بمراجعة المخاطر التشغيلية
للجنة على فترات منتظمة كما تقوم بتفعيل أدوات الرقابة القائمة للتخفيف من تلك المخاطر. ترفع لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام تقريرها 

 التنفيذية وتطلب مشاركة اإلدارة العليا لكل وحدة وإدارة رئيسية للمجموعة. 
 

 ض إجراء مراقبة وإدارة نشطة للمخاطر التشغيلية: قامت المجموعة بتطبيق اإلجراءات التالية بغر
 
  تقييم أي مخاطر تشغيلية لمنتج جديد أو معدل أو عملية قبل تطبيقه. يعمل ذلك على تحديد وتخفيف المخاطر التشغيلية قبل

 استحداث منتجات جديدة أو عمليات أو أنظمة ذات مبادرة تغيير رئيسية؛
  في جميع وحدات وشركات المجموعة وتقييم الكفاءات الرقابية وكذلك تقييم التأثيرات الممكنة تحديد المخاطر الكامنة والمتبقية

 والمتوقعة لمخاطر التشغيل. تتم رقابة وإعادة تقييم المخاطر التي يتم تحديدها بشكل منتظم عن طريق اإلدارة الرئيسية؛
 ر بطريقة فعالة وكافية أي تحليل الجذور المتسببة في ذلك إن عملية تحصيل بيانات الخسارة الداخلية تعمل على إدارة المخاط

وتحسين المراقبة وتقليل احتمال الخسارة. تقع مسئولية تحديد واإلخطار عن أحداث المخاطر التشغيلية على عاتق المديرين 
 المباشرين لألعمال والوحدات المساندة ؛

 لومات المجموعة ونظم المعلومات ومصادرها من خالل اختيار تضمن عمليات أمن تقنية المعلومات سرية وسالمة وتوافر مع
وتطبيق نظم الحماية المناسبة. كما تضمن وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة دمج العمليات األمنية ضمن اإلستراتيجية 

 وعمليات تخطيط العمليات؛
 موعة في تقليل المخاطر التشغيلية؛ وكما يوجد برنامج تأمين شامل والذي يعد بمثابة مكون مدمج إلستراتيجية المج 
  تتيح سياسة إدارة استمرارية األعمال للمجموعة إمكانية تنفيذ تدابير لحماية موارد المجموعة وللمحافظة على استمرارية

 األعمال التجارية في حالة وقوع كوارث.
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٥٤ 

 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)
 

 مخاطر السيولة )د 
 

 للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى. هي المخاطر التي يواجهها المصرف
 

 إدارة مخاطر السيولة:
 

تقوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة، مع االحتفاظ  ،ولتفادي هذه المخاطر
ادله. تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناًء على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات وتتم الدائم بأرصدة كافية من النقد وما يع

مراقبتها باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق. تم تحديد تواريخ االستحقاق 
الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي، وال يؤخذ في  التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس

 االعتبار تواريخ االستحقاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة.
 

 من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية.تتم مراقبة بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف 
 

 مراقبة مخاطر السيولة:
 

 تقوم إدارة المخاطر للمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراكز مخاطر السيولة الممولة لضمان أن التدفقات النقدية المستقبلية كافية لتغطية
 استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية.

 
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بمراجعة القدرة التمويلية وحساسيتها ألي حدث رئيسي اعتمادا على تقدير وحدة الخزينة 

 للمجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقد.
 

ضمان توافر األموال بدون مخاطر غير ضرورية للتعرض لتكاليف  تتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر
مرتفعة لألموال من تسييل الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائع. إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو لضمان 

طلوبات للمجموعة بمراقبة تركزات المخاطر من توافر أموال كافية من مصادر منوعة في جميع األوقات. تقوم لجنة إدارة الموجودات والم
 خالل مجموعة منوعة من اإلنذارات (بخالف الحدود اإللزامية) والتي تشمل:

 
 تركزات المودعين 
 تحليل االستحقاق 
 برامج التمويل المختلفة 
 تنويع المستثمرين 

 
 تقليل مخاطر السيولة:

 
بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة 

إدارة السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة. كما تساهم وحدات األعمال 
 جيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع.األخرى في إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتي

 
أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم  –وفقا ألفضل الممارسات  –تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة 

لتغيير / تعويض لسيولة  تحفيزه بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية.يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله
 .المعينةأو طبيعة بناء المطلوبات  المعينة الموجودات
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٥٥ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 مخاطر السيولة (تتمة)د)   
 

 ٣٥ بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية
 

أكثر من أكثر من ٣ سنوات أكثر من سنة إلى أكثر من ٣ أشهر خالل
اإلجمالي ٥ سنوات إلى ٥ سنوات ٣ سنوات إلى سنة ٣ أشهر
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٣

الموجودات: 

٣،٠٥٨،٦٩١ - - - ٤٠١،٩٩٣ ٢،٦٥٦،٦٩٨ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
١٠،٨٥١،٥٦٧ - ٣،٦٧٣،٠٠٠ - ١،٨٨٩،٦٣٠ ٥،٢٨٨،٩٣٧ مستحق من بنوك
٢١،٦٨٣،٢١٠ ٩،٨٩٥،٥٩٩ ٢،٩٠٣،٩١٤ ٤،٣٣٦،٢٦٤ ١،٢٠٧،٠٨٣ ٣،٣٤٠،٣٥٠ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
١،٩٧٥،٠١١ - ٥٧٤،١٤٥ ٧٤٠،٠٨٣ ٤٥٤،٨٥٢ ٢٠٥،٩٣١ استثمارات
١٤٧،٨٠١ - - - - ١٤٧،٨٠١ موجودات مالية أخرى

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٧،٧١٦،٢٨٠ ٩،٨٩٥،٥٩٩ ٧،١٥١،٠٥٩ ٥،٠٧٦،٣٤٧ ٣،٩٥٣،٥٥٨ ١١،٦٣٩،٧١٧ إجمالي الموجودات

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════
المطلوبات:

(٢٨،٨٩٢،٨٦٢) - - (١١،٠٠١،١٦٨) (٧،٥٨٦،٢١١) (١٠،٣٠٥،٤٨٣) حسابات المتعاملين
(٣١٢،٧٣٦) - - - - (٣١٢،٧٣٦) مستحق لبنوك

(٣،٦٧٣،٠٠٠) - (٣،٦٧٣،٠٠٠) صكوك مستحقة الدفع - - -
(٥٦٨،٥٧٦) - - - - (٥٦٨،٥٧٦) مطلوبات مالية أخرى

(٧،٢٨٧) - - - - (٧،٢٨٧) زكاة مستحقة الدفع
(١،٠٨١،٨٧٢) - - (١،٠٨١،٨٧٢) وكالة استثمارية - -

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
(٣٤،٥٣٦،٣٣٣) - (٣،٦٧٣،٠٠٠) (١٢،٠٨٣،٠٤٠) (٧،٥٨٦،٢١١) (١١،١٩٤،٠٨٢) إجمالي المطلوبات
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

٣،١٧٩،٩٤٧ ٩،٨٩٥،٥٩٩ ٣،٤٧٨،٠٥٩ (٧،٠٠٦،٦٩٣) (٣،٦٣٢،٦٥٢) ٤٤٥،٦٣٥ الفائض/(العجز) في السيولة
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

٣،١٧٩،٩٤٧ (٦،٧١٥،٦٥٢) (١٠،١٩٣،٧١١) (٣،١٨٧،٠١٨) ٤٤٥،٦٣٥ الفائض/(العجز) المتراكم في السيولة 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

  .٢٠تظهر االلتزامات المالية التي تتعرض لها المجموعة في ايضاح 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٦ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 مخاطر السيولة (تتمة)د)   
 

 ٣٥ بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 

أكثر من أكثر من ٣ سنوات أكثر من سنة إلى أكثر من ٣ أشهر خالل
اإلجمالي ٥ سنوات إلى ٥ سنوات ٣ سنوات إلى سنة ٣ أشهر
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٢

الموجودات: 
٢،٠٠٤،٦٩٥ - - - - ٢،٠٠٤،٦٩٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ - ٣،٦٧٣،٠٠٠ - ٥٧٠،١٤٨ ٦،٦٧٩،١١٥ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ ٧،٤٧٨،٧١٦ ٣،٤٨٢،٣٦٩ ٤،١٠٣،٨١١ ٩٠٢،٥٧٠ ٣،٨٥٨،٠٠٥ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ ٢٥٢،٤٢٣ ٨٩٤،٧٥١ ١،١٨٩،٩٢٣ ٤١٥،٧٠٥ ١٥٨،٥٧٩ استثمارات

٩٣،٣٨٠ - - - - ٩٣،٣٨٠ موجودات مالية أخرى
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٥،٧٥٧،١٩٠ ٧،٧٣١،١٣٩ ٨،٠٥٠،١٢٠ ٥،٢٩٣،٧٣٤ ١،٨٨٨،٤٢٣ ١٢،٧٩٣،٧٧٤ إجمالي الموجودات

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════
المطلوبات:

(٢٥،٦٧٣،١٨٤) - - (٨،٥٢٥،٤٥٢) (٦،٥٦٣،٢٩٠) (١٠،٥٨٤،٤٤٢) حسابات المتعاملين
(٣،٠٢٣،٩٦٤) - - - (٢،٥٧٧،٥٣١) (٤٤٦،٤٣٣) مستحق لبنوك
(٣،٦٧٣،٠٠٠) - (٣،٦٧٣،٠٠٠) صكوك مستحقة الدفع - - -

(٥٨١،٠٤٦) - - - - (٥٨١،٠٤٦) مطلوبات مالية أخرى
(٣،٢٩١) - - - - (٣،٢٩١) زكاة مستحقة الدفع

(١،٠٨١،٨٧٢) - (١،٠٨١،٨٧٢) وكالة استثمارية - - -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
(٣٤،٠٣٦،٣٥٧) - (٤،٧٥٤،٨٧٢) (٨،٥٢٥،٤٥٢) (٩،١٤٠،٨٢١) (١١،٦١٥،٢١٢) إجمالي المطلوبات
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

١،٧٢٠،٨٣٣ ٧،٧٣١،١٣٩ ٣،٢٩٥،٢٤٨ (٣،٢٣١،٧١٨) (٧،٢٥٢،٣٩٨) ١،١٧٨،٥٦٢ الفائض/(العجز) في السيولة
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

١،٧٢٠،٨٣٣ (٦،٠١٠،٣٠٦) (٩،٣٠٥،٥٥٤) (٦،٠٧٣،٨٣٦) ١،١٧٨،٥٦٢ الفائض/(العجز) المتراكم في السيولة 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
  .٢٠تظهر االلتزامات المالية التي تتعرض لها المجموعة في ايضاح 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٧ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

 
 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

أكثر من أكثر من ٣ سنوات أكثر من سنة إلى أكثر من ٣ أشهر خالل إجمالي الدفعات القيمة
٥ سنوات إلى ٥ سنوات ٣ سنوات إلى سنة ٣ أشهر الخارجة اإلسمية الدفترية
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

المطلوبات المالية
 -  - (١١،٠١٠،١٨٠) (٧،٦٠٩،٨٣٥) (١٠،٣٠٦،٣١٢) (٢٨،٩٢٦،٣٢٧) (٢٨،٨٩٢،٨٦٢) حسابات المتعاملين
 -  -  -  - (٣١٢،٧٣٦) (٣١٢،٧٣٦) (٣١٢،٧٣٦) مستحق لبنوك
 -  - (١،١٣٨،٦٧٠) (٤٢،٥٩٩) (١٤،٢٠٠) (١،١٩٥،٤٦٩) (١،٠٨١،٨٧٢) وكالة استثمارية
 - (١،٨٤٢،٨٣٦) (٢،٢٤٥،١٠٦) (١٢٢،٠٠٨) (٤٠،٦٦٩) (٤،٢٥٠،٦١٩) (٣،٦٧٣،٠٠٠) صكوك مستحقة الدفع

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
- (١،٨٤٢،٨٣٦) (١٤،٣٩٣،٩٥٦) (٧،٧٧٤،٤٤٢) (١٠،٦٧٣،٩١٧) (٣٤،٦٨٥،١٥١) (٣٣،٩٦٠،٤٧٠)

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

────────────────────────────────────────────
الدفعات الخارجة التعاقدية

 
 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

أكثر من أكثر من ٣ سنوات أكثر من سنة إلى أكثر من ٣ أشهر خالل إجمالي الدفعات القيمة
٥ سنوات إلى ٥ سنوات ٣ سنوات إلى سنة ٣ أشهر الخارجة اإلسمية الدفترية
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

المطلوبات المالية
 -  - (٨،٥٣٥،٩٠٣) (٦،٦٠٤،٦٢٦) (١٠،٥٩٩،٨٧٨) (٢٥،٧٤٠،٤٠٧) (٢٥،٦٧٣،١٨٤) حسابات المتعاملين
 -  -  -  - (٣،٠٢٣،٩٦٤) (٣،٠٢٣،٩٦٤) (٣،٠٢٣،٩٦٤) مستحق لبنوك
 -  - (١،١٩٥،٤٦٩) (٤٠،٥٧٠) (١٢،١٧١) (١،٢٤٨،٢١٠) (١،٠٨١،٨٧٢) وكالة استثمارية
 - (٣،٨٨١،٢٠٠) (٣٢٥،٤٢٨) (١٢٢،٠٣٥) (٤٠،٦٧٨) (٤،٣٦٩،٣٤١) (٣،٦٧٣،٠٠٠) صكوك مستحقة الدفع

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
- (٣،٨٨١،٢٠٠) (١٠،٠٥٦،٨٠٠) (٦،٧٦٧،٢٣١) (١٣،٦٧٦،٦٩١) (٣٤،٣٨١،٩٢٢) (٣٣،٤٥٢،٠٢٠)

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

الدفعات الخارجة التعاقدية
────────────────────────────────────────────

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٨ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 المخاطر القانونية )ه 
 

مستشار قانوني دائم للتعامل مع القضايا القانونية البسيطة والمعقدة، وتتم إحالة المواقف التي تنطوي على درجة عالية من  لمجموعةلدى ا
 التعقيد والحساسية إلى مكاتب محاماة خارجية سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة أخرى حسبما يكون ذلك مناسباً.

 
 مخاطر السمعة  )و 

 
السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة  بسبب تدهور مخاطر 

 السمعة. تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية.
 

وضعت المجموعة   ، ، لهذا أو المساهمين أو الدائنين أو الجمهور متعامليناليمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من 
   . وطبقت إجراءات وضوابط قوية لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة

  
 المخاطر التنظيمية والرقابية  )ز 

 
 وانين المطبقة أو النظم أو التوجيهات.المخاطر التنظيمية والرقابية هي مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالق

 
إن لدى المجموعة مهمة رقابية منفصلة ومع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التقيد على أساس المجموعة ككل. يشمل هذا التقيد ضمن أمور 

والعقوبات الرادعة. كما إن لدى  قضائية متعددة تعمل فيها المجموعة والمراقبة الحيوية وتقديم التقارير عن مسائل  مكافحة غسيل األموال
ً سياسات معمول بها على مستوى المجموعة إلى جانب األمور القضائية الدولية لتلبية المتطلبات التنظيمية المحددة، ومن  المجموعة أيضا

 ضمنها سياسة "أعرف عميلك" المطبقة على المستوى التشغيلي. 
 

 مخاطر األعمال  )ح 
 

المحتملة لألثر السلبي على أرباح ورأس مال المجموعة نتيجة للتغيرات غير المتوقعة في بيئة األعمال والبيئة مخاطر األعمال هي المخاطر 
  التنظيمية والتعرض للدورات االقتصادية.

 
تقيس المجموعة هذه المخاطر من خالل عملية اختبار الحساسية وتضمن أن المجموعة مرسملة على نحو كافي، بحيث نموذج األعمال 

 واألنشطة المخطط لها مرسلمة بالتوافق مع البيئة التجارية واالقتصادية وبيئة المخاطر التي تعمل بها المجموعة.
 

 الشرعية واألحكام بالمبادئمخاطر عدم االلتزام  )ط 
 
التصرفات التنفيذية أو المنتجات  في الشرعية الهيئة وفتاوى بقرارات االلتزام عدم نتيجة بالمجموعة د يؤدي إلى ضررقوقوع ما احتمالية هي 

ً  ؤديت والتي قد ،أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية  .المجموعةإلى اإلضرار بسمعة  أيضا
 

، ومن ثم عرضها على الهيئة الشرعية للموافقة النهائيةتقييم جميع الحلول القائمة والمقترحة وظيفتها  لدى المجموعة إدارة شرعية دائمة
 شرعية.االلتزام بالمبادئ واألحكام اللضمان  إجراء تدقيق دوريبالقيام  بعدهاو
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٥٩ 

 
 ٣٥ إدارة المخاطر (تتمة)

 
 كفاية رأس المال )ي 
 

مال المصرف بانتظام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات، وتتم إدارته من قبل قسم مخاطر مجموعة بنك  تم مراقبة معدل كفاية رأست
ديسمبر  ٣١مقارنا مع  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ويبين الجدول التالي تفاصيل احتساب معدل كفاية رأس المال كما هو في اإلمارات دبي الوطني، 

٢٠١٢: 

٢٠١٢ ٢٠١٣
ألف درهم ألف درهم

الشق األول من رأس المال
٢،٤٣٠،٤٢٢ ٣،٩٣٠،٤٢٢ رأس المال
٢١٤،٩٨٧ ٢٢٨،٩٣٦ احتياطي قانوني
١٢٠،٧٦٦ ١٣٤،٧١٥ احتياطي عام

(٢٥٤،٠٥٩) (١٤٩،٧٥٦) خسائر متراكمة
٤٣،٢٧٦ حصص غير مسيطرة -

──────── ────────
٢،٥٥٥،٣٩٢ ٤،١٤٤،٣١٧ إجمالي الشق األول من رأس المال

الشق الثاني من رأس المال
٨٦٥،٤٩٨ ٦٤٩،١٢٣ وكالة استثمارية من وزارة المالية
٦٠٧،٥٣٩ ٦٢١،٨٦٢ مخصصات انخفاض قيمة المحفظة
٦٦،٦٣٢ ١٣،١٨٨ احتياطي القيمة العادلة

──────── ────────
١،٥٣٩،٦٦٩ ١،٢٨٤،١٧٣ إجمالي الشق الثاني من رأس المال

١،٣١٠،٨٢٣ ١،٠٤٨،٧٢٥ الشق الثاني من رأس المال
──────── ────────

٣،٨٦٦،٢١٥ ٥،١٩٣،٠٤٢ قاعدة رأس المال
════════ ════════

٣١،٥٩٩،٠٢٣ ٣٢،٥٣٩،١٧٢ الموجودات الموزونة بالمخاطر
════════ ════════

%١٢٫٢٤ %١٥٫٩٦ (II بازل) نسبة كفاية رأس المال
════════ ════════ 

 
 دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية

 
للمجلس. وهي مسؤولة عن تقديم  تقوم وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقاريرها على نحو مستقل عن اإلدارة، وهي تتبع مباشرة للجنة التدقيق

ات مراجعة مستقلة لبيئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جميع جوانب إدارة المخاطر. يكمن الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي في تقديم ضمان
لناشئة وبالتالي تحسين ثقافة موثوقة وقيمة وفورية إلى المجلس واإلدارة التنفيذية حول مدى فاعلية الضوابط للحد من المخاطر الحالية وا

م أيضاً الرقابة داخل المجموعة. تقوم لجنة التدقيق للمجلس بمراجعة وقبول خطط التدقيق الداخلي والموارد، وتقيم فاعلية التدقيق الداخلي. ويت
 إجراء تقييم من قبل استشاريين خارجيين على نحو منتظم.

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦٠ 

 
 ٣٦ ي للموجودات والمطلوباتالتوزيع الجغراف

 
أمريكا دول أخرى في دول مجلس

اإلجمالي أخرى الشرق األقصى آسيا الشمالية ا أوروب الشرق األوسط  التعاون الخليجي
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٣

الموجودات: 
٣،٠٥٨،٦٩١ - - - - - - ٣،٠٥٨،٦٩١ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٨٥١،٥٦٧ ٣٩٥ - ٧٤٧ ٧٠،٣٦٦ ٢٥،٨٢٦ ٦٥٥ ١٠،٧٥٣،٥٧٨ مستحق من بنوك
٢١،٦٨٣،٢١٠ - - ٧٩،٢٨٠ - ١٨٩،٨١٣ ٥٥،٦٤٠ ٢١،٣٥٨،٤٧٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
١،٩٧٥،٠١١ - ١٠٦،٣١٧ ٤٧٩،١٦٢ - ١،١٤٢ ١٩،٢٢١ ١،٣٦٩،١٦٩ استثمارات
١،١٣٧،٦٥٦ - - - - - - ١،١٣٧،٦٥٦ استثمارات عقارية
٤٦١،٥٦٧ - - - - - - ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين
٤٩٥،٠٦١ - - - - - - ٤٩٥،٠٦١  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٦،٢٠٣ - - - - - - ١٠٦،٢٠٣ عقارات ومعدات

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٩،٧٦٨،٩٦٦ ٣٩٥ ١٠٦،٣١٧ ٥٥٩،١٨٩ ٧٠،٣٦٦ ٢١٦،٧٨١ ٧٥،٥١٦ ٣٨،٧٤٠،٤٠٢ إجمالي الموجودات
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

المطلوبات:

٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ٩٥،٤٤١ ٧٠ ٤٦،٧٣٣ ٥٣،٨٥٧ ٩٣،٣٤٧ ١٢١،٢٣٠ ٢٨،٤٨٢،١٨٤ حسابات المتعاملين
٣١٢،٧٣٦ - - ٥٤٨ ٧ ١٤٢ - ٣١٢،٠٣٩ مستحق لبنوك

٣،٦٧٣،٠٠٠ - - - - - - ٣،٦٧٣،٠٠٠ صكوك مستحقة الدفع
٤٦١،٥٦٧ - - - - - - ٤٦١،٥٦٧ قبوالت للمتعاملين

١،١٨٢،١٣٧ - - - - - - ١،١٨٢،١٣٧ مطلوبات أخرى
٧،٢٨٧ - - - - - - ٧،٢٨٧ زكاة مستحقة الدفع

١،٠٨١،٨٧٢ - - - - - - ١،٠٨١،٨٧٢ وكالة استثمارية
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٥،٦١١،٤٦١ ٩٥،٤٤١ ٧٠ ٤٧،٢٨١ ٥٣،٨٦٤ ٩٣،٤٨٩ ١٢١،٢٣٠ ٣٥،٢٠٠،٠٨٦ إجمالي المطلوبات
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٤،١٥٧،٥٠٥ - - - - - - ٤،١٥٧،٥٠٥ حقوق المساهمين
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٤،١٥٧،٥٠٥ - - - - - - ٤،١٥٧،٥٠٥ إجمالي حقوق المساهمين
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦١ 

 
 ٣٦ )التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات (تتمة

 
أمريكا دول أخرى في دول مجلس

اإلجمالي أخرى الشرق األقصى آسيا الشمالية ا أوروب الشرق األوسط  التعاون الخليجي
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٢

الموجودات: 
٢،٠٠٤،٦٩٥ - - - - - - ٢،٠٠٤،٦٩٥ نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٧٧ - ٨٤٥ ١٣١،٩٩٥ ١٤٠،١٨١ ٧١٠ ١٠،٦٤٨،٣٥٥ مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١ - - ١٣٠،٠٩٣ - ١٢١،٦٣١ - ١٩،٥٧٣،٧٤٧ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١ - ١٩،٥٢٥ ٥٩٧،١٠١ - - ٢٥،٢٢١ ٢،٢٦٩،٥٣٤ استثمارات
١،١١٩،١٣٣ - - - - - - ١،١١٩،١٣٣ استثمارات عقارية
١٢٤،٨٣١ - - - - - - ١٢٤،٨٣١ قبوالت للمتعاملين
٢٤٧،١٩٥ - - - - - - ٢٤٧،١٩٥  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
١٠٨،٧٩١ - - - - - - ١٠٨،٧٩١ عقارات ومعدات

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٧،٢٦٣،٧٦٠ ١٧٧ ١٩،٥٢٥ ٧٢٨،٠٣٩ ١٣١،٩٩٥ ٢٦١،٨١٢ ٢٥،٩٣١ ٣٦،٠٩٦،٢٨١ إجمالي الموجودات
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

المطلوبات:

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٣٠،٨٨٩ ١٠١ ٣٩،٥٩١ ٧٦،٠٢٠ ٧٦،٣٥٥ ٩٨،٧٧٥ ٢٥،٣٥١،٤٥٣ حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ - - - ٢٢ - - ٣،٠٢٣،٩٤٢ مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ - - - - - - ٣،٦٧٣،٠٠٠ صكوك مستحقة الدفع
١٢٤،٨٣١ - - - - - - ١٢٤،٨٣١ قبوالت للمتعاملين

١،٠٦١،٥٩٤ - - - - - - ١،٠٦١،٥٩٤ مطلوبات أخرى
٣،٢٩١ - - - - - - ٣،٢٩١ زكاة مستحقة الدفع

١،٠٨١،٨٧٢ - - - - - - ١،٠٨١،٨٧٢ وكالة استثمارية
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٣٤،٦٤١،٧٣٦ ٣٠،٨٨٩ ١٠١ ٣٩،٥٩١ ٧٦،٠٤٢ ٧٦،٣٥٥ ٩٨،٧٧٥ ٣٤،٣١٩،٩٨٣ إجمالي المطلوبات
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢،٥٧٨،٧٤٨ - - - - - - ٢،٥٧٨،٧٤٨ حقوق المساهمين

٤٣،٢٧٦ - - - - - - ٤٣،٢٧٦ حصص غير مسيطرة
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢،٦٢٢،٠٢٤ - - - - - - ٢،٦٢٢،٠٢٤ إجمالي حقوق المساهمين
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦٢ 

 ماليةالمطلوبات ال موجودات وال ٣٧
 

 :دفتريةوالقيم الة يالتصنيفات المحاسب
 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الموجودات: 

٣،٠٥٨،٦٩١ ٣،٠٥٨،٦٩١  -  -  -  - نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
١٠،٨٥١،٥٦٧ ١٠،٨٥١،٥٦٧  -  -  -  - مستحق من بنوك
٢١،٦٨٣،٢١٠  - ٢١،٦٨٣،٢١٠  -  -  - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
١،٩٧٥،٠١١  -  - ١،٦٥٠،١٨٨ ٢٦٥،٤٠١ ٥٩،٤٢٢ استثمارات
١٤٧،٨٠١ ١٤٧،٨٠١  -  -  -  - موجودات مالية أخرى

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٧،٧١٦،٢٨٠ ١٤،٠٥٨،٠٥٩ ٢١،٦٨٣،٢١٠ ١،٦٥٠،١٨٨ ٢٦٥،٤٠١ ٥٩،٤٢٢

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════
المطلوبات:

٢٨،٨٩٢،٨٦٢ ٢٨،٨٩٢،٨٦٢  -  -  -  - حسابات المتعاملين
٣١٢،٧٣٦ ٣١٢،٧٣٦  -  -  -  - مستحق لبنوك

٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠  -  -  -  - صكوك مستحقة الدفع
٥٦٨،٥٧٦ ٥٦٨،٥٧٦  -  -  -  - مطلوبات مالية أخرى

٧،٢٨٧ ٧،٢٨٧  -  -  -  - زكاة مستحقة الدفع
١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢  -  -  -  - وكالة استثمارية

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٤،٥٣٦،٣٣٣ ٣٤،٥٣٦،٣٣٣  -  -  -  -

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق

مصنفة على أساس 
القيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر
إجمالي القيمة المرحلة التكلفة المطفأة ذمم أنشطة تمويلية 

مدينة متاحة للبيع

 
 
 

  

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦٣ 

 (تتمة) ماليةالمطلوبات ال موجودات وال ٣٧
 

 والقيم الدفترية:ة يالتصنيفات المحاسب
 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
الموجودات: 

٢،٠٠٤،٦٩٥ ٢،٠٠٤،٦٩٥  -  -  -  - نقد، وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
١٠،٩٢٢،٢٦٣ ١٠،٩٢٢،٢٦٣  -  -  -  - مستحق من بنوك
١٩،٨٢٥،٤٧١  - ١٩،٨٢٥،٤٧١  -  -  - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢،٩١١،٣٨١  -  - ٢،٣٦٣،٥٣٣ ٤٨٨،٢٠١ ٥٩،٦٤٧ استثمارات

٩٣،٣٨٠ ٩٣،٣٨٠  -  -  -  - موجودات مالية أخرى
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٥،٧٥٧،١٩٠ ١٣،٠٢٠،٣٣٨ ١٩،٨٢٥،٤٧١ ٢،٣٦٣،٥٣٣ ٤٨٨،٢٠١ ٥٩،٦٤٧

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════
المطلوبات:

٢٥،٦٧٣،١٨٤ ٢٥،٦٧٣،١٨٤  -  -  -  - حسابات المتعاملين
٣،٠٢٣،٩٦٤ ٣،٠٢٣،٩٦٤  -  -  -  - مستحق لبنوك
٣،٦٧٣،٠٠٠ ٣،٦٧٣،٠٠٠  -  -  -  - صكوك مستحقة الدفع
٥٨١،٠٤٦ ٥٨١،٠٤٦  -  -  -  - مطلوبات مالية أخرى

٣،٢٩١ ٣،٢٩١  -  -  -  - زكاة مستحقة الدفع
١،٠٨١،٨٧٢ ١،٠٨١،٨٧٢  -  -  -  - وكالة استثمارية

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٣٤،٠٣٦،٣٥٧ ٣٤،٠٣٦،٣٥٧  -  -  -  -

════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════

إجمالي القيمة المرحلة التكلفة المطفأة ذمم أنشطة تمويلية 
مدينة متاحة للبيع محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق

مصنفة على أساس 
القيمة العادلة من خالل 

األرباح والخسائر

 
 

 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦٤ 

 
 (تتمة) ماليةالمطلوبات ال موجودات وال ٣٧

 
 القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات

 
الموجودات و المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بصفة دورية منتظمة. تم تحديد المستويات المختلفة  في يعرض الجدول التالي تحليل 

 للقيمة العادلة كما يلي:التسلسل الهرمي 
 

 .مستوى أول: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق األساسية للموجودات والمطلوبات المحددة 
  للموجودات أو مستوى ثاني: التقييم باستخدام بيانات مختلفة غير األسعار المدرجة ضمن المستوى األول و التي يمكن مالحظتها

 (كاألسعار) و إما بشكل غير مباشر (كالمشتقة من األسعار). , إما بشكل مباشرالمطلوبات
  مستوي ثالث: التقييم باستخدام بيانات أخرى للموجودات أو المطلوبات و التي ال تستند على بيانات السوق الممكن مالحظتها (بيانات

 أخرى).

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

إستثمارات في أوراق مالية
متاحة للبيع

٦٠٦،٥٠٦ ٦٠٦،٥٠٦ استثمارات في صناديق استثمارية - -
٥٦٦،٥٩٦ ٥٠٤،٣٧٩ - ٦٢،٢١٧ استثمارات في حقوق ملكية
٤٧٧،٠٨٧ - - ٤٧٧،٠٨٧ سندات دين

١،٦٥٠،١٨٩ ١،١١٠،٨٨٥ - ٥٣٩،٣٠٤

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر
استثمارات في صناديق استثمارية - - - -

٥٩،٤٢٢ - - ٥٩،٤٢٢ استثمارات في حقوق ملكية
٥٩،٤٢٢ - - ٥٩،٤٢٢

١،٧٠٩،٦١١ ١،١١٠،٨٨٥ - ٥٩٨،٧٢٦ االجمالي

 كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٢

إستثمارات في أوراق مالية
متاحة للبيع

٧٨٨،٧٠٩ ٧٨٨،٧٠٩ استثمارات في صناديق استثمارية - -
٥٥٥،٠٤٢ ٥١٤،٣٧٩ - ٤٠،٦٦٣ استثمارات في حقوق ملكية

١،٠١٩،٧٨٣ - ٦٣،٥٩٣ ٩٥٦،١٩٠ سندات دين
٢،٣٦٣،٥٣٤ ١،٣٠٣،٠٨٨ ٦٣،٥٩٣ ٩٩٦،٨٥٣

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر
٤٥٠ - ٤٥٠ استثمارات في صناديق استثمارية -

٥٩،١٩٧ - - ٥٩،١٩٧ استثمارات في حقوق ملكية
٥٩،٦٤٧ - ٤٥٠ ٥٩،١٩٧

٢،٤٢٣،١٨١ ١،٣٠٣،٠٨٨ ٦٤،٠٤٣ ١،٠٥٦،٠٥٠ االجمالي

أسعار مدرجة لالصول 
المماثلة في األسواق 

النشطة
مستوى أول

بيانات اخرى هامة 
ممكن مالحظتها
 مستوى ثاني

بيانات هامة ال يمكن 
مالحظتها

مستوى ثالث
إجمالي االرباح 

/(الخسائر)

 
 

  

 صكوك

 صكوك
 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
 الموّحدة المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠١٣ ديســـــمبر ٣١ في المنتهــــــية للســــنة

 

٦٥ 

 (تتمة) ماليةالمطلوبات ال موجودات وال ٣٧
 

تسوية الموجودات المالية المصنفة
 تحت المستوى الثالث

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١،٣٠٣،٠٨٨ ١،٣٠٣،٠٨٨ الرصيد كما في١ يناير ٢٠١٣ -
اجمالي االرباح و الخسائر: - - -
في بيان االرباح و الخسائر - - -
في بيان الدخل الشامل اآلخر - - -
مشتريات - - -
إصدارات - - -

(١٩٢،٩٨٨) (١٩٢،٩٨٨) تسديدات -

- - - 
الحركة الناتجة عن التغير في التقديرات غير الملحوظة

تحويالت الى المستوى الثالث - - -
تحويالت من المستوى الثالث - - -

٧٨٥ ٧٨٥ تعديالت صرف العمالت االجنبية -
١،١١٠،٨٨٥ ١،١١٠،٨٨٥ الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ -

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

١،٣٤٥،٠٦٠ ١،٣٤٥،٠٦٠ الرصيد كما في١ يناير ٢٠١٢ -
اجمالي االرباح و الخسائر: - - -
في بيان االرباح و الخسائر - - -
في بيان الدخل الشامل اآلخر - - -
مشتريات - - -
إصدارات - - -

(٤١،٠٠٥) (٤١،٠٠٥) تسديدات -

- - - 
الحركة الناتجة عن التغير في التقديرات غير المحوظة

تحويالت الى المستوى الثالث - - -
تحويالت من المستوى الثالث - - -

(٩٦٧) (٩٦٧) تعديالت صرف العمالت االجنبية -
١،٣٠٣،٠٨٨ ١،٣٠٣،٠٨٨ الرصيد كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٢ -

موجودات مالية محتفظ 
بها لغرض المتاجرة

موجودات مالية متاحة 
االجماليللبيع

 
 

 ٣٨ المقارنةأرقام 
 

 .الحالية سنةالسابقة لتتوافق مع العرض المتبع في ال السنة تم إعادة تصنيف بعض أرصدة
 

فروع المارات العربية املتحدة 
البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2013
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�لأوكر�نية  ب��الأزم��ت��ني  �هتماما  وبريطانية  �أمريكية  �شحف  �أول���ت 
وعن  حمتملة،  جديدة  ب��اردة  ح��رب  عن  بع�شها  وحت��دث  و�ل�شورية، 
خ��ي��ار �أوك��ر�ن��ي��ا �حل��ا���ش��م، ودع���ت �أخ����رى �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي بار�ك 
�شوريا. فقالت  �ل�شر�ع يف  �لنحياز لأيٍّ من ط��ريف  ع��دم  �إىل  �أوب��ام��ا 
�لوليات  �أن  ي��رون  �لأمريكيني  معظم  �إن  تاميز  و��شنطن  �شحيفة 
�ملتحدة متجهة نحو حرب باردة جديدة مع رو�شيا، وذلك يف �أعقاب 
ب�شم  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  وقيام  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لأزم���ة 
�شبه جزيرة �لقرم مما ز�د من تعقيد �لأزمة. و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن 
��شتطالعا للر�أي �أجر�ه معهد غالوب ك�شف عن �أن قر�بة %64 من 
�لعينة �مل�شتطلعة وهم من �لفئة �لعمرية �لبالغة خم�شني �شنة فاأكر 
وممن عاي�شو� فرتة �حلرب �لباردة يقولون �إن بالدهم تعود للحرب 
�لباردة مرة �أخرى، وهي �حلرب �لتي كانت �شائدة يف �لفرتة ما بني 
1945 و1991. و�أ�شافت �أن �لرئي�س �لأمريكي بار�ك �أوباما ي�شر 
على �أنه لي�شت هناك �أية حرب باردة بني و��شنطن ومو�شكو، لأنه يرى 
�أفكاره  �أو  حجمه  يف  �ل�شابق  �ل�شوفياتي  �لحت��اد  ت�شبه  ل  رو�شيا  �أن 
�لعدو�نية. من جانبها، قالت �شحيفة نيويورك تاميز يف �فتتاحيتها 
�إن رئي�شة �لوزر�ء �لأوكر�نية �ل�شابقة يوليا تيمو�شينكو قررت تر�شيح 
نف�شها لالنتخابات �لرئا�شية �ملزمع �إجر�وؤها �أو�خر مايو-�آيار �لقادم، 
�أمام   2010 عام  جرت  �لتي  �ل�شابقة  �لنتخابات  يف  ف�شلت  �أن  بعد 

مناف�شها �لرئي�س �لأوكر�ين �ملعزول فيكتور يانوكوفيت�س.

 
قالت �حلكومة �ل�شينية �م�س �إن �ل�شني �شت�شن حملة على �ل�شر�ئط 
و�لتطرف  �لإره����اب  ت�شجع  �لتي  �ل�شوتية  و�لت�شجيالت  �مل�����ش��ورة 
�لأجهزة  ن�شرته  �لذي  �لبيان  وقال  �لنف�شالية.  و�لنزعات  �لديني 
هذه  مثل  ن�شر  يحظر  �إن��ه  و�لأمنية  و�لعامة  و�لثقافية  �لق�شائية 
�ل�شر�ئط �مل�شورة و�لت�شجيالت �ل�شوتية على �لإنرتنت ومن خالل 
�لتليفون �ملحمول على و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي . ويف بد�ية هذ� 
�ل�شهر قتل 29 �شخ�شا طعنا يف حمطة قطار�ت يف مدينة كومنينغ 
�إن متطرفني من منطقة  بجنوب �ل�شني وهو هجوم تقول �ل�شني 
هم  �لويغور  قومية  تعي�س  حيث  �ل�شني  غرب  �أق�شى  يف  �شينجيانغ 

�لذين نفذوه.

ب��ولي��ة و��شنطن  �أو���ش��و،  ب��ل��دة،  �أر���ش��ي يف  �ن���زلق  �رت��ف��ع��ت ح�شيلة 
عد�د  يف  �شخ�شاً   30 ي��ز�ل  ل  ح��ني  قتياًل، يف   21 �إىل  �لأم��ريك��ي��ة 
مبقاطعة  �ل����ط����و�رئ  �إد�رة  يف  ب��رن��ام��ج  م��دي��ر  وق����ال  �مل��ف��ق��ودي��ن. 
�شحايا  ع��دد  �إن  �شحايف،  موؤمتر  يف  بريمان،  جي�شون  �شنوهوم�س، 
�لإنهيار �لذي وقع يف 22 �آذ�ر-مار�س بلغ 21 قتياًل، فيما �نخف�س 
و�أّك��د بريمان   .90 30، بعدما كان  �إىل  �ملفقودين  عدد �لأ�شخا�س 
ت�شتمر  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل�شحايا،  هوية  حتديد  يف  �شعوبة  وج��ود 
فيه عمليات �لبحث، عازياً ذلك �إىل �أن �جلثث ل تكون بحالة جيدة 
لدى عثور عمال �لإنقاذ عليها. و�أعرب حاكم ولية و��شنطن، جاي 
معجزة،  بحدوث  �أمله  عن  �لأمريكية،  �إن(  �إن  )�شي  ل�شبكة  �إن�شلي، 
وقال �شنعمل كل يف ما يف و�شعنا للبحث عن تلك �ملعجزة، و�لإعتناء 
يف  �شيكونون  �مل�شوؤولني  �أن  �إن�شلي  و�أك��د  �ملت�شررة.   �لعائالت  بتلك 
مبدياً  ناجني،  على  للعثور  �حتمال  ثّمة  طاملا  لالإنقاذ،  تاأهب  حالة 
ده�شته  ع��ن  عينه  �ل��ق��وت  يف  ومعرباً  �ل�شحايا،  على  �لعميق  حزنه 

لل�شجاعة �لتي �أظهرها �ملعنيون بعمليات �لبحث.
ووقع �لإن��زلق �لأر�شي يف 22 �آذ�ر يف بلدة �أو�شو، ما �أدى �إىل دمار 

منازل وقطع طرقات، و�أ�شفر عن قتلى وجرحى ومفقودين.

قتلت عاملة يف حملة تلقيح �شد �شلل �لأطفال بهجوم م�شلح، �م�س 
يف �إقليم خير بختونخو� ب�شمال غرب باك�شتان وذكرت و�شائل �إعالم 
باك�شتانية، �أن �لعاملة كانت يف طريقها من منزلها يف مقاطعة بانو، 
�إىل حيث تعمل مع �حلملة، عندما فتح م�شلحون على در�جات نارية 
من  �مل�شلحون  ومتكن  �لفور  على  مقتلها  �إىل  �أدى  ما  عليها،  �لنار 
�لفر�ر من موقع �حلادثة، يف حني فتحت �ل�شرطة حتقيقاً بها وي�شار 
�إىل �أن هجمات متكررة ��شتهدفت حمالت مكافحة �شلل �لأطفال يف 

باك�شتان.

عوا�سم

لندن

وا�شنطن

اإ�شالم اأباد

بكني

ال�ضفري الفل�ضطيني يف
 براغ قتل مبتفجرة يف يده 

•• براغ-اأ ف ب:

جمال  ب��ر�غ  يف  �لفل�شطيني  �ل�شفري  �ن  �لثنني  �لت�شيكية  �ل�شرطة  �علنت 
�جلمل، �لذي لقي حتفه يوم ر�أ�س �ل�شنة نتيجة �نفجار، كان يحمل يف يده 
�ندريا  �ل�شرطة  با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �حل��ادث.  ح�شول  حلظة  متفجرة 
زولوفا لوكالة فر�ن�س بر�ن�س �ن تفجري� جتريبيا �جر�ه خر�ء يوؤكد هذه 
نظام  به  ت�شبب  عر�شي  �نفجار  ح�شول  فر�شية  �ملتحدثة  ونفت  �لنظرية 
�حلماية �ملو�شوع على خزنة يف مقر �قامة �جلمل. وكان جمال �جلمل )56 
يف  �ل  �لت�شيكية  �جلمهورية  يف  �شفري  من�شب  ت�شلم  يكن  مل  �ل��ذي  عاما( 
كانون  من  �لول  يف  قاتلة  بجروح  ��شيب   ،2013 �لول-�كتوبر  ت�شرين 
�لثاين-يناير 2014 وتويف بعيد نقله �ىل �مل�شت�شفى. و�و�شحت �ملتحدثة 
�ن �ملتفجرة مل تو�شع على �لباب �أو د�خل �خلزنة، ومل تكن موجودة بهدف 
ز�لت م�شتمرة. وعرت  ما  �لتحقيقات  �ن  �ىل  و��شارت   . �لمنية  �حلماية 
�شالح  قطعة   12 على  �ل�شفري  مقر  يف  �حل���ادث  بعد  �لت�شيكية  �ل�شرطة 
�لت�شيكية  �ل�شلطات  لدى  م�شجلة  تكن  مل  وم�شد�شات  ر�شا�شات  بينها  من 
وبح�شب و�شائل �عالم، فان �ل�شلحة �شنعت يف جمهورية ت�شيكو�شلوفاكيا 
�ل�شابقة، وقدمت قبل �شقوط �لنظام �ل�شيوعي يف بر�غ �لعام 1989 �ىل 
منظمة �لتحرير �لفل�شطينية ويقول �جلانب �لفل�شطيني �نها كانت هدية 

من �ل�شلطات �ل�شيوعية �ل�شابقة للدبلوما�شيني �لفل�شطينيني يف بر�غ.

حمكمة اإ�سرائيلية تدين اأوملرت بتهم ف�ساد

م�ضوؤول فل�ضطيني: االإفراج عن االأ�ضرى القدامى م�ضاألة وقت

العفو تدعو للتحقيق بجرائم حرب يف نيجرييا
•• الغو�ص-اأ ف ب:

�ن  �لدولية  �لعفو  منظمة  رجحت 
تكون جماعة بوكو حر�م و�جلي�س 
حرب  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��ب��و�  �لنيجريي 
�شمال  يف  �لن�شانية  �شد  وج��ر�ئ��م 
�ل�شكان  �غ��ل��ب��ي��ة  ح��ي��ث  ن��ي��ج��ريي��ا 
�لزمة  حت��ول��ت  وح��ي��ث  م�شلمون 

�ىل نز�ع م�شلح .
ويف بيان ن�شر م�شاء �لح��د �وردت 
 1500 م����ن  �ك�����ر  �ن  �مل���ن���ظ���م���ة 
�ل�شنة  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  ق��ت��ل��و�  �شخ�س 
يف ت�شاعد �عمال �لعنف يف �شمال 

�شرق �لبالد.
من جانبها حتدثت وكالة �لغاثة 
�لثالثاء  �لنيجريية نيما  �لطارئة 
�لف  جت��اوزت  ح�شيلة  عن  �ملا�شي 
تلك  خ���الل  ن���ازح���ا  و250  ق��ت��ي��ل 
�ل��ف��رتة، يف ح��ني حت��دث��ت هيومن 
�ذ�ر-مار�س   14 يف  ووت�س  ر�يت�س 
عن �شقوط 700 قتيل منذ بد�ية 

�ل�شنة.
ن�شف  �ن  �ل��ع��ف��و  منظمة  و�ك����دت 
�ل�����ش��ح��اي��ا م��دن��ي��ون و�ع���رب���ت عن 
قلقها خ�شو�شا من معلومات تفيد 
عن �عد�مات تع�شفية طالت مئات 
�ل�شخا�س �مل�شتبه يف �نتمائهم �ىل 

ح����دة دو�م������ة �لن���ت���ه���اك���ات و�ل����رد 
عليها .

�لثاين-يناير  ك��ان��ون  ب��د�ي��ة  ومنذ 
ك��ث��ف��ت ب��وك��و ح����ر�م �ل�����ش��غ��ط على 
�شل�شلة  �ث��ر  �لنيجريية  �حلكومة 
قرى  على  �لقاتلة  �لهجمات  م��ن 
وكنائ�س  للطالب  وب��ي��ت  م��ع��زول��ة 

ومن�شاآت هامة للجي�س.
�مل�شاد  هجومه  �ن  �جلي�س  و�ك���د 
�ب��ت��د�ء م��ن �ي��ار-م��اي��و 2013 يف 
ث����الث ولي������ات م���ن ���ش��م��ال �شرق 
ن��ي��ج��ريي��ا ك�����ان ف���ع���ال لن�����ه عزل 
�ل�شلحة  م��ن  وح��رم��ه��م  �ملقاتلني 

و�لذخرية.
لكن �لعديد من �ملر�قبني يطعنون 
يف �شحة هذه �ملعلومات ويحذرون 
�ل�شلطات عن  �ملقابل من عجز  يف 
حلركة  �ل��ق��وي  �لت�شعيد  �ح��ت��و�ء 

�لتمرد �ل�شالمية.
�لدولية  �لعفو  منظمة  و�عتب����رت 
من  ع�������ش���ر  �ل������ر�ب������ع  ه�����ج�����وم  �ن 
جي������و�  ثكن�����ة  ع��ل��ى  �ذ�ر-م���ار����س 
بورن������و  ولي�������������������ة  ع���ا����ش���م���ة  يف 
حا�شما  منعطفا  كان  مايدوغوري 
به  رد  �لذي  �ل�شديد  �لقمع  ب�شبب 
�ملعتقلني  و��شتهدف  �لع�شكريون 

بعد �لهجوم.

و�����ش���اف �ن �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل ل 
�لنظر  ���ش��رف  ي��و����ش��ل  �ن  مي��ك��ن 
�لع��د�م��ات من دون حماكمة  عن 
وغريها  �ملدنيني  على  و�لهجمات 
نطاق  على  �ملرتكبة  �جل��ر�ئ��م  م��ن 
�ملدنيني يدفعون  �ن  و�ك��د   . و��شع 
تت�شاعد  بينما  ج��د�  باهظا  ثمنا 

بوكو ح��ر�م بعد ف��ر�ر جماعي من 
�ل�شجن يف 14 �ذ�ر-مار�س.

و�ع���ت���رت �مل��ن��ظ��م��ة يف ب��ي��ان��ه��ا �ن 
�شمال  يف  �ل��ع��ن��ف  درج�����ة  �رت����ف����اع 
حول  خطري  ب�شكل  نيجريا  �شرق 
�لزم��ة �ىل ن��ز�ع م�شلح غري دويل 
تنتهك فيه كل �لطر�ف �لقو�نني 

�لن�شانية �لدولية . و�علن م�شوؤول 
�لعفو  منظمة  يف  �فريقيا  مكتب 
�ملجتمع  نح�س  بيالي  نيت�شانيت 
بتحقيقات  �ل��ق��ي��ام  ع��ل��ى  �ل�����دويل 
�ذ�  ما  للتحري  وم�شتقلة  �شريعة 
كانت بع�س �لعمال ت�شكل جر�ئم 

حرب �و جر�ئم �شد �لن�شانية .

•• طرابل�ص-رويرتز:

عندما قامت ميلي�شيا ت�شيطر على 
بتحميل  �ل�شرقية  ليبيا  م���و�ينء 
�ل�شمالية  كوريا  علم  ترفع  ناقلة 
ب��ال��ن��ف��ط يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن هذ� 
�لعام  �لوطني  �ملوؤمتر  قرر  �ل�شهر 
ع����زل رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء وجل�����اأ �إىل 
�لقو�ت �لمريكية �خلا�شة لإعادة 

�حلمولة �إىل ليبيا.
�أي����ام ه���ددت �حلكومة  ع��ل��ى م���دى 
جلوري  مورنينج  �لناقلة  بن�شف 
وعندما  �لليبي.  �مليناء  غ��ادرت  �إذ� 
ميلي�شيات  طاردتها  فعال  �أب��ح��رت 
حتمل  ب����زو�رق  للحكومة  م��وؤي��دة 

�شيار�ت جيب مركب عليها مد�فع 
م�شادة للطائر�ت ومد�فع �أخرى.

لكن هذ� �مل�شعى مل ينجح وعندما 
و�شلت �لناقلة للمياه �لدولية قرر 
عزل  )�ل��رمل��ان(  �لوطني  �مل��وؤمت��ر 
رئي�س �لوزر�ء علي زيد�ن �لذي فر 
�إىل �أوروبا. وبعد ب�شعة �أيام �عتلت 
�لناقلة  خ��ا���ش��ة  �أم��ري��ك��ي��ة  ق����و�ت 

لو�شع نهاية لهذه �لكارثة.
مورنينج  �ل���ن���اق���ل���ة  ح������ادث  ي���ع���د 
جلوري من �أبرز �لأمثلة حتى �لن 
على مدى �شعف �ل�شلطة �ملركزية 
من  �شنو�ت  ث��الث  فبعد  ليبيا.  يف 
معمر  �لليبي  ب��ال��زع��ي��م  �لط��اح��ة 
�ل���ق���ذ�يف ب��دع��م م���ن ح��ل��ف �شمال 

�لط��ل�����ش��ي �أ���ش��ب��ح��ت ل��ي��ب��ي��ا حتت 
رحمة �ألوية متناف�شة من �ملقاتلني 
�لذين حاربو�  بال�شالح  �ملدججني 
يتحدون  و�لآن  �ل��ق��ذ�يف  ل�شقاط 

�لدولة �جلديدة عالنية.
على  يتفق  ليبيا  ب��رمل��ان  ي��ك��اد  ول 
ل  �ملوؤقتة  حكومتها  �أن  كما  �شيء 
مت��ل��ك ج��ي�����ش��ا ت��ف��ر���س ب���ه �لأم����ن 
و�إر�دت��ه��ا ومل يتم حتى �لن و�شع 
�لفر�غ  ه����ذ�  ويف  ج���دي���د  د����ش���ت���ور 
خ��ط��ف م��ق��ات��ل��ون ���ش��اب��ق��ون زيد�ن 
بفندق  غرفته  م��ن  وج��ي��زة  لفرتة 
وز�رة  و�ق���ت���ح���م���و�  ط���ر�ب���ل�������س  يف 
�خل��ارج��ي��ة و����ش��ت��ول��و� ع��ل��ى وز�رة 
�ملحاولة  ق���ب���ل  ح���ت���ى  �ل���د�خ���ل���ي���ة 

�لفا�شلة لت�شدير �لنفط للخارج.
�لوطني  �مل���وؤمت���ر  �أع�����ش��اء  ومي����زح 
ي�شطرون  ق�����د  �إن�����ه�����م  ق����ائ����ل����ني 
�لتي  �ل�شرية  �لن��ف��اق  ل�شتخد�م 
�لعا�شمة  حت����ت  �ل����ق����ذ�يف  ب���ن���اه���ا 
حتى ميكنهم �لهرب من �مل�شلحني 
وق������ال زي�������د�ن م����ن �أمل����ان����ي����ا حيث 
ي��وج��د ج��ي�����س. ل يوجد  ه���رب ل 
ج��ي�����س. ك��ن��ت �أع���ت���ق���د �ن����ه يوجد 
جي�س لكن بعد خرتي عرفت. ل 
من  لكثري  وبالن�شبة  جي�س  يوجد 
باحلرية  �لفرحة  �نتهت  �لليبيني 
بالرتباك.  ���ش��ع��ور  حم��ل��ه��ا  وح����ل 

خالفات  �إىل  ليبيا  �ن��زل��ق��ت  ف��ق��د 
م�شتقبال  �ل�����دول�����ة  ����ش���ك���ل  ع���ل���ى 
�ملعار�شة  ق��و�ت  ق��ادة  فيها  تناف�س 
�شابقون  وم���ن���ف���ي���ون  �ل�������ش���اب���ق���ون 
و����ش��الم��ي��ون وزع���م���اء ق��ب��ائ��ل �إىل 
جانب �لحتاديني كل ي�شعى لتكون 

له �ل�شد�رة.
با�شتقر�ر  حمدقا  �خلطر  و�أ�شبح 
�ل���ب���الد و���ش��الم��ة �أر�����ش���ي���ه���ا وقد 
�نتفا�شات  م��ه��د  ت��ون�����س  جن��ح��ت 
ت���ط���وي���ر  يف  �ل�����ع�����رب�����ي  �ل�����رب�����ي�����ع 
�ملو�فقة  مت���ت  ف��ق��د  �ن��ت��ف��ا���ش��ت��ه��ا. 
على د�شتور جديد يف يناير كانون 
�لثاين و�أخذت �لأحز�ب �ل�شالمية 
و�ل��ع��ل��م��ان��ي��ة م��و�ق��ف و���ش��ط��ا ومن 

�ملقرر �إجر�ء �نتخابات هذ� �لعام.
وقال دبلوما�شي غربي كانت هناك 
�لطاحة  �شاحبت  غ��ام��رة  ف��رح��ة 
�لعتبار  يف  ت��اأخ��ذ  مل  بالدكتاتور 
�ل�شارخة..  �ل��و�ق��ع  حقائق  بع�س 
للوحدة  �لد�فعة  �لفكرة  ه��ي  فما 
ه���ن���ا. و�أ�����ش����اف ل��ي�����س �لم�����ر ك���اأن 
�لط���اح���ة ب��ال��ق��ذ�يف ���ش��ت��ع��ن��ي.. �أن 
و�شتخرج  ���ش��ي��ن��ف��ت��ح  �ل�������ش���ن���دوق 
�لتي متت  �مل�شاكل  فكل  دب��ي.  منه 
عليها  �لت�شرت  �أو  عليها  �لتغطية 
ب�����د�أت تطل  ب��ال��ق��وة  �أو  ب��ال��ر���ش��وة 

بر�أ�شها من جديد. 

االأوكرانية  الرئا�ضية  لالنتخابات  مر�ضحًا  خطف مر�ضح لالنتخابات املحلية يف اأفغان�ضتان 46 
•• مزار �رشيف-اأ ف ب:

ب�شمال  ب��ول  �شاري  ولي��ة  يف  طالبان  متمردي  بايدي  �ن�شاره  من  و�شتة  �لفغانية  �ملحلية  لالنتخابات  مر�شح  خطف 
�فغان�شتان، وذلك قبل خم�شة �يام من موعد �جر�ء هذه �لنتخابات، وفق ما �علن �لثنني م�شوؤول حملي.

34 ولية �فغانية و�لتي جتري يف �شكل متز�من مع �لدورة  �ل�شبت يف �لنتخابات �ملحلية يف  وي�شارك �لف �ملر�شحني 
�لوىل من �لنتخابات �لرئا�شية �لتي توعدت طالبان بتعطيلها بكل �لو�شائل. وقال حاكم ولية �شاري بول عبد �جلبار 
حقبني خطف م�شلحون من طالبان �ملر�شح �ل�شاب لالنتخابات �ملحلية ح�شني نظري و�شتة من �ن�شاره بعدما كمنو� لهم 
فيما كانو� متجهني �ىل عا�شمة �شاري بول . و��شاف حقبني �ن �ملر�شح كان عائد� من �قليم �شن�شار�ك يف �طار حملته 
�لنتخابية حني عمد �ملتمردون �مل�شلحون �ىل �خر�جه من �شيارة �لجرة ومعه �ل�شخا�س �ل�شتة �لخرون. و�كد �حلاكم 
قبل  �لعنف  �عمال  ت�شاعد  مع  عملية �خلطف  وتاتي  �ملخطوفني  �لبحث عن  �لثنني  ب��د�ت  �لفغانية  �لم��ن  ق��و�ت  �ن 
�لنتخابات. و�لثنني، قتل خم�شة حر��س �شخ�شيني لزعيم حملي يف ولية قندز )�شمال �شرق( بانفجار قنبلة حملية 

�ل�شنع لدى مرور �شيارتهم، بح�شب ما �فاد �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �ملحلية �شيد �شرو�ر ح�شيني.

�لتي تبدو م�شممة على �لثاأر بعدما تقدم عليها فيكتور يانوكوفيت�س يف �نتخابات 
��شتطالعات  �لوفر حظا يف  يعتر  �لذي  بورو�شنكو  �علن برتو  2010. و�جلمعة 
و�لذي  �لع��الم  �ىل  و�شول  �شوكولته  م�شانع  �ملالية  �مر�طوريته  وت�شمل  �ل��ر�أي 
�شاند حركة �لحتجاج علنا، تر�شحه. ونال دعم بطل �ملالكمة �ل�شابق فيتايل كليت�شكو 
�لذي تر�جعت  يانوكوفتي�س  �ملقال فيكتور  �لرئي�س  برئا�شة  �ملناطق  �ل�شبت. وحزب 
�شعبيته كثري� يف ��شتطالعات �لر�ي ر�شح ميخايلو دوبكني حاكم منطقة خاركيف 
)�شرق( �لناطقة بالرو�شية �شابقا، لكن �لعديد من ممثليه �ن�شمو� �ىل �ل�شباق بدون 

دعم ر�شمي من �حلزب مثل نائب رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق يوري بويكو.
تر�شيح  )�حلرية(  �شفوبود�  حزب  يدعم  لوروب��ا،  �ملو�لني  �لقوميني  �ىل  وبالن�شبة 
�لمين(  )�ل��ق��ط��اع  �شيكتور  ب���ر�يف  جمموعة  ت��دع��م  فيما  تيانيبوك  �ول��ي��غ  زعيمه 

�لر�ديكالية تر�شيح دمييرتو يارو�س.

•• كييف-اأ ف ب:

�علنت �للجنة �لنتخابية �ملكلفة تنظيم �لنتخابات �لرئا�شية �ملرتقبة يف 25 �يار-
مايو يف �وكر�نيا �م�س �نها �شجلت 46 تر�شيحا بينهم طلبا �مللياردير برتو بورو�شنكو 

�لذي يت�شدر ��شتطالعات �لر�أي ورئي�شة �لوزر�ء �ل�شابقة يوليا تيمو�شنكو.
ت�شم عدد� كبري�  �لحد  م�شاء  �لرت�شيحات  باب  �غالق  بعد  ن�شرت  �لتي  و�لالئحة 
من �ملر�شحني غري �ملعروفني مثل �حد زعماء �لطائفة �ليهودية فادمي ر�بينوفيت�س 
�و ممثل �حلزب �لوك��ر�ين لالنرتنت د�رك ف��ادور �لذي �شارك يف تظاهر�ت �شاحة 

�مليد�ن يف كييف.
ويفرت�س �ن يتم �خت�شار هذه �لالئحة مع در�س ملفات �ملر�شحني �لذي �شي�شتمر 
تيمو�شنكو  تر�شيح  م��ع  �خلمي�س  ت�شارعا  �حلملة  و�شهدت  ني�شان-�بريل   4 حتى 

ليبيــا.. رهينـة امليلي�ضــيات امل�ضـــلحة 

ع���ن �مل���ف���او����ش���ات �مل�����ش��ت��م��رة حلل 
�ل��ت��ع��ن��ت �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف �لإف�����ر�ج 
ن�شتطيع  �لأ�����ش����رى،  ق���د�م���ى  ع���ن 
�ل�شتنتاج �أن �أزمة �لدفعة �لر�بعة 
تقوي�س  �إىل  ت����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  ل 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�أ����ش���اف �أن 
للحظة  و�شلت  �ل�شيا�شية  �لعملية 
��شتحقاقات خطرية فاإما �أن ت�شتمر 
�أو تطوى �شفحتها كليا، ولكن لن 
تعرقل  �أن  �لأ�شرى  لق�شية  ي�شمح 
�لتو�شل  ورج����ح   . �ل��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه 
حلل �أزمة �لأ�شرى �لقد�مى خالل 
لن  وق��ال  �لقادمة،  �لثالثة  �لأي��ام 

ينتهي هذ� �لأ�شبوع دون حل .
�شيكون  ما  ب�شاأن  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
ف�شل  ح��������ال  يف  �مل������وق������ف  ع���ل���ي���ه 
�شيكون  ف���ار����س  ق����ال  �مل���ح���ادث���ات، 
حتى  �لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة  ع��ل��ى 
ي������وم �خل���م���ي�������س �ل�����ق�����ادم �إع������الن 
بوقف  ون���ه���ائ���ي  ح���ا����ش���م  م����وق����ف 
باإجر�ء�ت  و�لبدء  كليا  �ملفاو�شات 
�لأمم  ملوؤ�ش�شات  �ل��ف��وري  �ل��ت��وج��ه 
�إىل منظماتها  �ملتحدة و�لن�شمام 
�تفاقيات  فيها  مب��ا  وم��ع��اه��د�ت��ه��ا 

جنيف .
ل��ك��ن ف���ار����س رج����ح جن����اح �جلهود 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�م�س  �ب��ي��ب  ت��ل  �د�ن����ت حمكمة يف 
�ل�شابق  �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي  رئي�س 
�يهود �وملرت بتهمة �لف�شاد يف �طار 
ق�شيتني كما �فادت و�شائل �عالم.

�لتلفزيون  حم����ط����ة  وب���ح�������ش���ب 
�وملرت  ف���ان  �لوىل،  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�دي������ن ب��ت��ه��م��ة ت��ل��ق��ي ر�����ش����اوى يف 
�حد�هما  منف�شلتني،  ق�شيتني 
هويل  �لكرى  �لعقار�ت  ف�شيحة 
�لقد�س  يف  �ملقد�شة  �لر����س  لن��د 
ح��ني ك���ان رئ��ي�����ش��ا ل��ب��ل��دي��ة �ملدينة 

.  2003-1993
م�شبوها  �ع����ت����ر  �ومل��������رت  وك�������ان 
رئي�شيا يف �لعام 2010 يف ق�شية 
ر�شاوى  تلقي  بتهمة  لن���د  ه���ويل 
 430 �شيكل  مليون   1،5 بقيمة 
�لف دولر رغم �ن �لدع��اء خف�س 
لحقا �ملبلغ �لذي تلقاه �ىل حو�ىل 

�لن�شف.
وكان �وملرت رئي�شا لبلدية �لقد�س 
توىل  ث���م  و2003   1993 ب���ني 
و�ل�شناعة  �لتجارة  وزي��ر  من�شب 
وكذلك عدة حقائب وز�رية �خرى 
يف  ل��ل��وزر�ء  رئي�شا  ي�شبح  �ن  قبل 

كادميا  ح���زب  وت���ر�أ����س   .2006
 2008 �ل��ع��ام  و���ش��ط-مي��ني حتى 
�حلزب  م��ن  لال�شتقالة  و����ش��ط��ر 
ف�شاد  ق�شايا  ع��دة  �ث��ر  و�حلكومة 
 2012 �ي���ل���ول-����ش���ب���ت���م���ر  ويف 
خفيفة  ع���ق���وب���ة  ب��ح��ق��ه  �����ش����درت 
�لتنفيذ  وق���ف  م��ع  �شنة  بال�شجن 

ودفع غر�مة بتهمة �لف�شاد.
ويف متوز-يوليو من �ل�شنة نف�شها 
�دي����ن ب��ت��ه��م��ة ����ش��ت��غ��الل �ل��ث��ق��ة يف 
ق�����ش��ي��ة �ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ����ش��م مركز 
�ل�شتثمار�ت لكن متت ترئته من 
�كر  ف�����ش��اد  بتهم  �خ��ري��ن  ملفني 

خطورة.
�ىل ذلك، ب�شر رئي�س نادي �لأ�شري 
بقرب  ف��ار���س  ق���دورة  �لفل�شطيني 
�أعقاب  يف  ن�شبت  �لتي  �لأزم���ة  حل 
�لإ�شر�ئيلية  �حل���ك���وم���ة  رف�������س 
�لر�بعة  �ل���دف���ع���ة  ع����ن  �لإف����������ر�ج 
�لأ�شرى  ق���د�م���ى  م���ن  و�لأخ�������رية 
�لإفر�ج  �أن  معتر�  �لفل�شطينيني، 
عن ثالثني �أ�شري� بات م�شاألة وقت 

فقط .
بحركة  �لقيادي  وهو  فار�س  وق��ال 
�لفل�شطيني  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ح��ري��ر 
متي�شرة  ملعطيات  ��شتناد�  )ف��ت��ح( 

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  �لإ�شر�ئيلية 
�أ���ش��ري� قالت   26 ب��اأ���ش��م��اء  ق��ائ��م��ة 
�شت�شملهم  �لأخ����رية  �ل�شفقة  �إن 
�لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة  و�ف��ق��ت  �إذ� 
بيهودية  �لع��رت�ف  ��شرت�ط  على 

�لدولة .

�مل���ب���ذول���ة ب��ت��دخ��ل �أم���ريك���ي عايل 
�ملفاو�شات  �أن  مو�شحا  �مل�شتوى، 
ح���ول ه���ذ� �مل��ل��ف مل ت��ت��وق��ف منذ 
بعدم  �لإ�شر�ئيلية  �لنو�يا  �إع���الن 
�لأ�شرى،  ه��وؤلء  باإطالق  �لل��ت��ز�م 
موؤكد� �أن �جلميع ي�شت�شعر خطر� 

حقيقيا �إن مل تنفذ هذه �ل�شفقة. 
وقد عقدت عدة لقاء�ت تفاو�شية 
يف �لأيام �لأخرية و��شتكملت �ليوم 
كل  على  هاتفية  بات�شالت  �لأح��د 

�لأ�شعدة .
�حلكومة  ���ش��ل��م��ت  �أي��������ام،  وق���ب���ل   

االحتالل يحرم اآالف 
املقد�ضيني من الكهرباء

•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

على  �ملياه  �ل�شرقية من  �لقد�س  �أحياء  بع�س  �لفل�شطينيني يف  �آلف  حرم 
ر�أ�س  ومناطق  لالجئني  �شعفاط  خميم  �شكان  وذك��ر  �ملا�شي  �ل�شهر  م��د�ر 
خمي�س ور�أ�س �شحادة و�شاحية �ل�شالم �أن �ملياه �جلارية �نقطعت متاما يف 
ثلث �ملنازل كما �شعفت �إمد�د�ت �ملاء يف �مل�شاكن �لأخرى وملا بنت �إ�شر�ئيل 
منف�شال  �شعفاط  خميم  �أ���ش��ب��ح  �لغربية  �ل�شفة  ح��ول  �لأم��ن��ي  ج��د�ره��ا 
جغر�فيا عن �لقد�س لكنه ما ز�ل يتبع بلدية �ملدينة �إد�ريا. ويج�شد �لو�شع 
�لأحياء  �شكان  ب��ني  �ملعاملة  يف  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  تفرقة  �ملخيم  يف 
�ليهودية و�أهايل �ملناطق �لعربية على نحو يفر�س �أ�شلوب �لأمر �لو�قع يف 
تق�شيم �لقد�س. ويدفع �شكان �ملخيم �شر�ئب للبلدية ويتمتعون يف �ملقابل 
ببع�س �ملز�يا مثل �لرعاية �ل�شحية و�لتاأمني لكنهم ل يح�شلون على كثري 

من �خلدمات �لأ�شا�شية مثل جمع �لنفايات و�ل�شرف �ل�شحي.
وذكر ح�شن علي �أحد �شكان خميم �شعفاط �أن �نقطاع �ملياه ز�د من تفاقم 
م�شاكلهم وتغيب على نحو كامل تقريبا خدمات �لتعليم و�لأمن و�لتخطيط 
بنائه. وت�شري  بعد  �لأمني  باتت خلف �جل��د�ر  �لتي  �لقد�س  �لعمر�ين عن 
�أور�ق  يحملون  فل�شطيني   100 زهاء  �أن  �إىل  تقدير�ت جماعات حقوقية 

هوية �شادرة من �لقد�س يعي�شون حاليا خلف �جلد�ر.
ورفع ممثلون ل�شكان �ملنطقة بالتعاون مع �جلمعية �لإ�شر�ئيلية للحقوق 
�لإ�شر�ئيلية بخ�شو�س  �لعليا  �أمام �ملحكمة  �ملا�شي دعوى  �لأ�شبوع  �ملدنية 
م�شكلة �ملياه. وذكر رونيت �شيال من �جلمعية �لإ�شر�ئيلية للحقوق �ملدنية 
من  )�لثاين  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �لق�شية  نظر  �أوىل جل�شات  عقد  �ملقرر  من  �أن 
�أبريل ني�شان( وذكرت �لأمم �ملتحدة يف تقرير يف مايو �أيار 2013 �أن نحو 
77 يف �ملئة من �لعائالت غري �ليهودية يف �لقد�س تعي�س حتت خط �لفقر 

مقابل 25 يف �ملئة من �لعائالت �ليهودية.

البحرية اليونانية 
تنقذ مئات املهاجرين 

•• اأثينا-اأ ف ب:

�شباح  �ليونانية  �لبحرية  ق��ام��ت 
نحو  ي��ح��م��ل  زورق  ب��ان��ق��اذ  �م�������س 
يف  ���ش��رع��ي  غ���ري  م��ه��اج��ر   400
�شمال غرب جزيرة كريت، بح�شب 
�ل�شو�حل  خفر  يف  م�شدر  نقل  ما 

�ليونانية.
��شتغاثة  ن�����د�ء  �ل�������زورق  و�ط���ل���ق 
�لبحرية  �لتقطته  �لح���د  م�����ش��اء 
�ل�شلطات  �ىل  وحولته  �ليطالية 

�ليونانية، وفقا للم�شدر ذ�ته.
���ش��ف��ن، م���ن بينها  �رب�����ع  وو���ش��ل��ت 
�ل���ب���ح���ري���ة  �ىل  ت�����ع�����ود  و�ح�����������دة 
كريت،  يف  �مل��ت��م��رك��زة  �لم��ريك��ي��ة 
�شباح �لثنني �ىل زورق �ملهاجرين 
�ل��ذي��ن مل حت��دد جن�شياتهم حتى 
�بو�ب  �ح��د  �ليونان  وتعتر  �لآن. 
�ل��ه��ج��رة غ��ري �ل�����ش��رع��ي��ة �ىل دول 
�لحتاد �لوروبي. وحتولت جزرها 
مف�شلة  ط���ري���ق  �ىل   2013 يف 
�لرقابة  ت�شديد  بعد  للمهاجرين 
تركيا يف  �لرية مع  �حل��دود  على 

�شمال �شرق �ليونان.
وم��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �حل����ايل، غرق 
19 مهاجر� على �لقل، من بينهم 

ن�شاء و�طفال، يف بحر �يجه.
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∫ƒM Ú∏≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤J
IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

 É¡«dEG  QÉ°ûj) á©HÉàdG  ¬JÉcô°Th (”∂æÑdG”) ´.Ω.¢T »æWƒdG  »HO äGQÉeE’G  ∂æÑd  á≤aôŸG  IóMƒŸG  á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdG  ¢üî∏e ¿EG
 äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏eh ,2013 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ¢üî∏e øe ∞dCÉàj …òdGh ,(”áYƒªéŸG” `H á©ªà›
 ïjQÉàdG  ∂dP  ‘  á«¡àæŸG  áæ°ù∏d  á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M  ‘  äGÒ¨àdGh  ájó≤ædG  äÉ≤aóàdGh  á∏eÉ°ûdG  äGOGôjE’Gh  äGOGôjEÓd  IóMƒŸG
 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG kGOÉæà°SG √OGóYEG ” ,ábÓ©dG äGP äÉMÉ°†jE’Gh
 äÉfÉ«ÑdG ∂∏J ¿EG .2014 ôjÉæj 26 ïjQÉàH Éfôjô≤J ‘ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∂∏J ∫ƒM ßØëàe ÒZ …CGQ ÉæjóHCG ó≤d .2013

 äÉfÉ«ÑdG ∂∏J ∫ƒM Éfôjô≤J ïjQÉàd kÉ≤M’ â©bh »àdG çGóMC’G ÒKCÉJ ¢ùµ©J ’ ,IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏eh IóMƒŸG á«dÉŸG
 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG ÒjÉ©e É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉMÉ°üaE’G áaÉc ≈∏Y IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e …ƒàëj ’ .IóMƒŸG á«dÉŸG
 .áYƒªéª∏d á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG IAGôb øY kÓjóH â°ù«d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e IAGôb ¿EÉa ,∂dòd .á«dhódG
 √ôjô≤J iƒàMG óbh ôNBG äÉHÉ°ùM ≥bóe πÑb øe É¡≤«bóJ ” ób 2012 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc áYƒªéª∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿EG

.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ …CGQ ≈∏Y 2013 ôjÉæj 30 ‘ ñQDƒŸG
 

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe
 ¢üî∏e ‘ É¡æY ìÉ°üaE’G Öéj »àdG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùe IQGOE’G ¿EG
.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d k’OÉY kÉ°üî∏e ,ájôgƒ÷G »MGƒædG ™«ªL øe , πãÁ hCG ™e ≥aGƒàj ≈àM IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 
äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe

 QÉ«©Ÿ kÉ≤ah Éæ≤«bóJ ” ó≤d .Éæ≤«bóJ ∫ÉªYCG ≈dEG kGOÉæà°SEG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
.”á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG äÉª¡e” ,810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG

 
…CGôdG

 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe √OGóYG ” …òdG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿CG ,ÉæjCGQ ‘
 ,á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∂∏àd k’OÉY kÉ°üî∏e ,ájôgƒ÷G »MGƒædG ™«ªL øe ,πãÁ hCG ™e ≥aGƒàj ,2013 Èª°ùjO 31

.IQGOE’G É¡JOóM »àdG äÉeƒ∏©ª∏d kÉ≤ah
  

≠fƒjh â°ùfQEG
 

:™«bƒJ
‘Qƒe ∞jRƒL

∂`jô°T
492 :ó«≤dG ºbQ

 
2014 ¢SQÉe 24

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

2013 312013 31

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e  .1
 16 ïjQÉàH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ (”∂æÑdG”) .´.Ω.¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G ¢ù«°SCÉJ ”  
 (¬JÓjó©Jh 1984 ΩÉ©d  8 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG ) ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ 2007 ƒ«dƒj

 äGQÉeE’G ∂æH ÚH èeódG π«©Øàd á«°SÉ°SCG IQƒ°üH ∂æÑdG ¢ù«°SCÉJ ” óbh .áeÉY áªgÉ°ùe á``cô°ûc
 íÑ°UCG .(”»æWƒdG »HO ∂æH”) .´.Ω.¢T »æWƒdG »HO ∂æHh ”‹hódG äGQÉeE’G ∂æH”) ´.Ω.¢T ‹hódG

 ôjGÈa 4 ïjQÉàH á«fƒfÉ≤dG á«MÉædG øe èeódG πªàcG Éªæ«H 2007 ôHƒàcCG 16 ïjQÉàH ÉjQÉ°S èeódG
.ÚµæÑc ¿ÉªFÉb »æWƒdG »HO ∂æHh ‹hódG äGQÉeE’G ∂æH ó©j ⁄ ïjQÉàdG Gòg ó©H .2010

 QÉ°ûj) á©HÉàdG ¬JÉcô°Th ∂æÑdG πª°ûJ 2013 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG  
.ácÎ°ûe äÉaÓàFGh á∏«eR äÉcô°T ‘ áYƒªéŸG á°üMh (”áYƒªéŸG” `H É©e º¡«dEG

(“EMIRATESNBD” :ô°TDƒŸG) ‹ÉŸG »HO ¥ƒ°S ‘ ∂æÑdG êGQOEG ”  
 äÉeóÿGh áæjõÿGh Úµ∏¡à°ùª∏d á«aô°üŸG äÉeóÿGh äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG ‘ »°SÉ°SC’G
  .  :ƒg âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ∂æÑdG ™bƒe ¿GƒæY .á«eÓ°SE’G á«aô°üŸG

.39 ºbQ ìÉ°†jE’G ≈∏Y ´ÓW’G ≈Lôj á©HÉàdG äÉcô°ûdG á£°ûfCG øY π«°UÉØàdG øe ójõŸ

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO  , 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG  

 áeƒµM ƒg É¡«a »°ù«FôdG ºgÉ°ùŸG ácô°T »gh QÉªãà°SÓd »HO á°ù°SDƒe »g áYƒªéª∏d ΩC’G ácô°ûdG ¿EG  
.»HO

OGóYE’G ¢SÉ°SCG  .2

ΩGõàd’G ¿É«H  (CG)  

 ¢ù∏› øY IQOÉ°üdG á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah áYƒªéª∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ”  
 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG ¢ù∏› øY IQOÉ°üdG äGÒ°ùØàdGh á«dhódG á«Ñ°SÉëŸG ÒjÉ©ŸG

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ ájQÉ°ùdG ÚfGƒ≤dG äÉÑ∏£àeh

 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg OGóYEG ‘ É¡eGóîà°SG ” »àdG á«°ù«FôdG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ¿EG  
 Ée  . áeó≤ŸG äGƒæ°ùdG ™«ªL ≈∏Y á≤°ùàe IQƒ°üH äÉ°SÉ«°ùdG √òg ≥«Ñ£J ”h .√ÉfOCG áæ«Ñe áYƒªéª∏d

 á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg QGó°UEG ≈∏Y 2014 ôjÉæj 26 ïjQÉàH IQGOE’G ¢ù∏› ≥aGh .∂dP ±ÓN ôcòj ⁄
 áYƒªéª∏d IóMƒŸG

 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG (Ü)  

 :»∏j Ée GóY Éª«a á«îjQÉàdG áØ∏µàdG CGóÑŸ É≤ah áYƒªéª∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG OGóYEG ”  

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  
 áª«≤dÉH  É¡°SÉ«b  ”  IQÉ°ùÿG  hCG  íHôdG  ∫ÓN  øe  ádOÉY  áª«b  É¡fCG  ≈∏Y  áØæ°üŸG  á«dÉŸG  äGhOC’G  

 ;ádOÉ©dG
;ádOÉ©dG áª«≤dÉH ™«Ñ∏d áMÉàŸG á«dÉŸG äGOƒLƒŸG ¢SÉ«b ”  

 ºàj »àdG ôWÉîŸÉH ≥∏©àj Éª«a ádOÉ©dG áª«≤dÉH É¡H ±Î©ŸGh IÉ£¨ŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ¢SÉ«b ”  
h ;É¡à«£¨J

 .ádOÉ©dG áª«≤dÉH ájQÉªãà°S’G äGQÉ≤©dG ¢SÉ«b ”  
 »gh (”»JGQÉeE’G ºgQódG”) IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ºgQóH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg ¢VôY ºàj
 ób »JGQÉeE’G ºgQódÉH áeó≤ŸG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿EÉa  . ∂dP ±ÓN ôcòj ⁄ Ée .∂æÑ∏d á«∏«¨°ûàdG á∏ª©dG

 .∞dCG ÜôbCG ≈dEG É¡Ñjô≤J ”
 áeÉg á«Ñ°SÉfi äGôjó≤J ΩGóîà°SG Ö∏£àj á«dhódG á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG ÒjÉ©Ÿ É≤ah á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEG ¿EG  
 .áYƒªéª∏d á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ≥«Ñ£J QÉWEG ‘ kÉeÉµMCG ™°†J ¿CG IQGOE’G øe ∂dòc Ö∏£àjh .IOófi

 É¡æY ìÉ°üaE’G ” ób áYƒªéª∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d áÑ°ùædÉH á«ªgCG äGP äGôjó≤àdG hCG äÉ°VGÎa’G
 .(CG) 3 ºbQ ìÉ°†jE’G ‘

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô≤dG  .3

´ƒædG Ö°ùM     (CG20132012

----------------------------------
±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S100.258.99984.326.516

πLB’ ¢Vhôb107.524.681106.811.954
áfÉeCG ä’É°üjEG πHÉ≤e ¢Vhôb4.629.7883.247.580

áeƒ°üfl äGóæ°S5.512.0382.777.797

¿ÉªàF’G äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP4.029.4283.196.867
iôNCG1.118.073597.809

----------------------------------
áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG223.073.007200.958.523

iôNCG øjO äGhOCG255.173416.549
----------------------------------

áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG223.328.180201.375.072
¢Vhô≤dG áª«b ¢VÉØîfG ¢ü°üfl :kÉ°übÉf(17.338.010)(14.509.232)

--------------------------------
205.990.170186.865.840
==================

»àdG áæjóŸG ºeòdG h ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’ â°Vô©J29.629.78828.716.741

==================

´É£≤dG Ö°ùM   (Ü20132012

----------------------------------
 äÉcô°ûdG181.643.709168.058.136

 OGôaC’G23.758.80718.071.396
 áæjõÿG22.920171.000

iôNCG564.734565.308
----------------------------------
205.990.170186.865.840
==================

20132012

äGOƒLƒŸG---------------------------------------------------
…õcôŸG ±ô°üŸG iód ™FGOhh ó≤f4

∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG6

 »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP8
IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG9

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG10
 ácÎ°ûe äÉaÓàFGh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG12

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG37
ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y13

AÓª©dG ä’ƒÑb41
 äGó©eh äÉµ∏à‡14

 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG
iôNCG äGOƒLƒe16

---------------------------------------- 
äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG 

======================
äÉHƒ∏£ŸG

∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe17
AÓª©dG ™FGOh18

»eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©∏d  ™FGOh19
 ∑ƒæÑdG ™e AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJG20

 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh QOÉ°U øjO21
™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U7

äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG37
AÓª©dG ä’ƒÑb41
iôNCG äÉHƒ∏£e22

----------------------------------------
äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG  

----------------------------------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ23
áæjõN º¡°SCG( )( )

∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S24
º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG23

»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG
iôNCG äÉ«WÉ«àMG

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG( )

Iõéàfi ìÉHQCG
----------------------------------------

áYƒªéŸG »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG
Iô£«°ùe ÒZ á°üM

----------------------------------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

----------------------------------------
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG

======================

20132012

-------------------------------------------------
óFGƒØdG äGOGôjEG26

óFGƒØdG äÉahô°üe26( )( )
----------------------------------------

óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U
á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe äGOGôjE’G27

 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ28( )( )
ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe äGOGôjE’G ‘É°U

----------------------------------------
 ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG äGOGôjEGh óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U

ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G
 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG

ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe( )( )
 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U29

 IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG øe (IQÉ°ùÿG) / íHôdG ‘É°U30
 iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjEG31

----------------------------------------
 á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G ‹ÉªLEG

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG32( )( )
 á°Sƒª∏e ÒZ äGOƒLƒe AÉØWEG( )( )

----------------------------------------
áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U33( )( )
----------------------------------------

  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G
 äÉaÓàFGh á∏«eR äÉcô°T øe (ôFÉ°ùN) / íHQ á°üMh áª«≤dG ¢VÉØîfG

ácÎ°ûe12

  á©HÉJ ácô°T ‘ á°üM  OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQCG11-
á∏«eR ácô°T ‘ á°üM OÉ©Ñà°SG øY áŒÉf ìÉHQCG12-

----------------------------------------
áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG

áÑjô°V Ωƒ°SQ( )( )
----------------------------------------

 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG
======================

:≈dEG IóFÉ©dG
áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe

Iô£«°ùe ÒZ á°üM(11)
----------------------------------------

 áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG
======================

º¡°ùdG á«ëHQ36
======================

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG  .11

 ºgQO ¿ƒ«∏e 10 á¨dÉÑdG áYƒªéŸG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG ≈dEG ™aódG á≤ëà°ùe ÜÉ©JC’G øª°†àJ »gh  
  .(ºgQO ¿ƒ«∏e  :2012)

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG  .12

 ∂dòdh óMƒe ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒªéŸG ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe Ωƒ≤j  
 ¢SCGQ ÜÉ°ùàMG ºàj .πµc áYƒªéª∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe Oóëjh ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc ∫ƒM äÉeƒ∏©e ≈≤∏àj

 ∑ƒæÑdG ≈∏Y áHÉbô∏d ∫RÉH áæ÷ øY QOÉ°üdG 2 ∫RÉH êPƒ‰ ΩGóîà°SÉH áYƒªéŸG iƒà°ùe ≈∏Y ∫ÉŸG
 É¡ª«ª©àH …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe ΩÉb »àdG äÓjó©àdG ≥«Ñ£J ó©H (∫RÉH áæ÷)

 ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G  .  “õFÉcQ“ áKÓK ≈∏Y 2 ∫RÉH êPƒ‰ Ωƒ≤j .É«∏fi É¡Ø««µJ ó©H
 “áãdÉãdG Iõ«côdG” ¥ƒ°ùdG äÉ«bÓNCGh “á«fÉãdG Iõ«côdG“ á«HÉbôdG á©LGôŸG á«∏ªY “≈dhC’G Iõ«côdG“

∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G  

 áYƒªéŸG …õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ±ô°üe Ωõ∏j  , …QÉ÷G ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ah  
 áëLôe äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG ≈dEG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG áÑ°ùæd OóëŸG ≈fOC’G ó◊G ≈∏Y á¶aÉëŸÉH

 (É¡æe 8% áÑ°ùf 1 ≥°ûdG ¿ƒµj »àdGh ¿ƒµj) 12% áÑ°ùæH ôWÉîŸG

 :ÚàÄa ≈dEG ∂æÑ∏d »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ º°ù≤æj  

 ÊƒfÉ≤dG  »WÉ«àM’Gh  IRÉàªŸG  º¡°SC’Gh  º¡°SC’G  ∫Éª°SCGQ  ≈∏Y  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  ∫hC’G  ≥°ûdG  πª°ûj  
 Iô¡°ûdG  º°üN ó©H Iô£«°ùŸG ÒZ á°ü◊Gh IõéàëŸG ìÉHQC’Gh iôNC’G äÉ«WÉ«àM’Gh »eÉ¶ædGh
 ¥ƒ≤M ‘ áLQóŸG OƒæÑdÉH á≤∏©àŸG iôNC’G á«eÉ¶ædG äÓjó©àdGh á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG

  h ,∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØµH á°UÉN ¢VGôZC’ áØ∏àfl IQƒ°üH É¡©e πeÉ©àdG ºàj øµd h ÚªgÉ°ùŸG

 »WÉ«àMGh ¬æY í°üØŸG ÒZ »WÉ«àM’Gh á∏gDƒŸG ájƒfÉãdG ¿ƒjódG ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG πªà°ûj  
  .ádOÉ©dG áª«≤dG

 kGQÉÑàYG (1 Iõ«côdG) á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸGh ¥ƒ°ùdGh ¿ÉªàFÓd …QÉ«©ŸG è¡ædG ≥«Ñ£àH áYƒªéŸG Ωõà∏J  
 .2007 Èª°ùjO 31 øe

  :‹ÉàdÉc »g 1 ∫RÉH êPƒ‰ Ö°ùM ∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc áÑ°ùf  

20132012

----------------------------------
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 ≥°ûdG

 Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ5.557.7755.557.775
 º¡°SC’G QGó°UEG IhÓY »WÉ«àMG12.270.12412.270.124

 á«eÉ¶ædG h á«fƒfÉ≤dG äÉ«WÉ«àM’G2.778.8882.706.815
 iôNC’G äÉ«WÉ«àM’G2.874.8762.864.740

 IõéàëŸG ìÉHQC’G9.825.6438.505.205
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 1 ≥°ûdG äGóæ°S7.648.4974.000.000

  Iô£«°ùe ÒZ á°üM4.52546.269
----------------------------------

1 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG40.960.32835.950.928
á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG : kÉ°übÉf(6.262.498)(5.751.018)

 áæjõÿG º¡°SCG :É°übÉf(46.175)(46.175)
----------------------------------

 ‹ÉªLE’G34.651.65530.153.735
----------------------------------

20132012

----------------------------------
∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG

áeÉY äÉ°ü°üfl/áæ∏©e ÒZ äÉ«WÉ«àMG3.951.9163.600.001
ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG360.522267.220

 (¥ƒ≤M/øjO) á£∏àîŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGhOCG2.870.52910.067.372
 ájƒfÉãdG ¿ƒjódG3.844.1681.804.374

----------------------------------
 ‹ÉªLE’G11.027.13515.738.967

----------------------------------
 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe πgDƒŸG 2 ≥°ûdG :É¡æe9.911.75314.864.988

 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG44.563.40845.018.723
==================

 :áëLôŸG ôWÉîª∏d ¢Vô©àdG  

20132012

----------------------------------
 ¿ÉªàF’G ôWÉfl209.194.418201.959.491

¥ƒ°ùdG ôWÉfl2.811.6782.326.786
π«¨°ûàdG ôWÉfl14.916.68813.795.458

----------------------------------
‹ÉªLE’G226.922.784218.081.735

==================
 :∫ÉŸG ¢SCGQ ä’ó©e

 äGP äGOƒLƒŸG ‹ÉªLE’ áÑ°ùæc »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
áëLôŸG ôWÉîŸG19.64%20.64%

ôWÉîŸG áëLôe äGOƒLƒª∏d áÑ°ùæc 1 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG15.27%13.83%

IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG  .4
20132012

----------------------------------
á«eƒµM äGóæ°S134.430229.334
äÉcô°T äGóæ°S795.375623.329

 º¡°SCG37.25644.761
iôNCG349.236323.448

----------------------------------
1.316.2971.220.872

==================

 ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG   .5
20132012

----------------------------------
 ¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàfi

 á«eƒµM äGóæ°S186.449177.043
 äÉcô°T äGóæ°S222.117243.354

----------------------------------
408.566420.397

----------------------------------

 ™«Ñ∏d áMÉàe
  á«eƒµM äGóæ°S6.190.9493.017.798
 äÉcô°T äGóæ°S6.121.8987.023.989

 º¡°SCG1.826.5101.818.892
 iôNCG1.079.9031.568.840

----------------------------------
15.219.26013.429.519

----------------------------------
 hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 IQÉ°ùÿG
 º¡°SCG59.42262.447
iôNCG506.730353.120

----------------------------------
566.152415.567

----------------------------------
16.193.97814.265.483

==================

¢VÉØîf’G äÉ°ü°üfl ‘ ácô◊G   (ت
áª«≤dG ‘ OóëŸG          

20132012

----------------------------------
 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG11.269.1548.056.792

 ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl
 ΩÉ©dG2.984.9623.890.138

 ΩÉ©dG ∫ÓN OGOÎ°SG äÉ«∏ªY(180.773)(522.057)
 ¢Vhô≤dG ≈∏Y kÉ«°ùµY Égó«b ” »àdG IóFÉØdG

 áª«≤dG á°†Øîæe(93.387)(86.423)

  ΩÉ©dG ∫ÓN áHƒ£°ûe ≠dÉÑe(127.733)(73.586)
 iôNCG äÓjó©Jh ∫OÉÑJ(4.849)4.290

----------------------------------
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG13.847.37411.269.154

----------------------------------

¢VÉØîf’G äÉ°ü°üfl ‘ ácô◊G    (ج
 áª«≤∏d »YÉª÷G          

 ôjÉæj 1 ‘ Éªc ó«°UôdG3.240.0783.427.440
 ∫ÓN áfƒµŸG áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl

 ΩÉ©dG324.616271.238
ΩÉ©dG ∫ÓN OGOÎ°S’G äÉ«∏ªY(14.061)(458.600)

á«eÓ°SE’G á«aô°üŸG äÉeóî∏d πjƒëàdG(65.725)-
iôNCG äÓjó©Jh ∫OÉÑJ5.728-

-----------------------------------
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ó«°UôdG3.490.6363.240.078

-----------------------------------
‹ÉªLE’G17.338.01014.509.232

==================

á©HÉJ äÉcô°T ™«H/‘ QÉªãà°S’G    .6
ô°üe ÉÑjQÉH ∂æH ≈∏Y PGƒëà°S’G  

ô°üe ÉÑjQÉH ∂æH á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M πeÉc ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH 2013 ΩÉY ∫ÓN áYƒªéŸG âeÉb  
 áª«≤dG √ÉfOCG êQóe (ºgQO ¿ƒ«∏e ) »µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e  πHÉ≤e (ô°üe »H »H ¿EG »H)  

 .É¡«∏Y Pƒëà°ùŸG äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG

É¡«∏Y Pƒëà°ùŸG äGOƒLƒŸG ‘É°U
-----------------

…õcôŸG ∂æÑdG iód ™FGOƒdGh ó≤ædG1.086
∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe2.939

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG3.554
ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG1.649

á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸG421
äGó©ŸGh äÉµ∏àªŸG456

iôNCG äGOƒLƒe43

äÉHƒ∏£ŸG
AÓª©dG ™FGOh7.735

 ∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùŸG426
iôNCG äÉHƒ∏£e284

É¡«∏Y Pƒëà°ùŸG äGOƒLƒŸG ‘É°üd ádOÉ©dG áª«≤dG1.703
  ájQÉéàdG Iô¡°ûdG135

-----------------
AGô°ûdG πHÉ≤e1.838

=========
:PGƒëà°S’G óæY …ó≤ædG ≥aóàdG ‘É°U

AGô°ûdG πHÉ≤e(1.838)
É¡«∏Y PGƒëà°S’G ” »àdG ó≤ædG ä’OÉ©eh ó≤ædG3.599

-----------------
1.761

=========

 AÓª©dG ™FGOh    .8

20132012

----------------------------------
πLC’G IÒ°üb ™FGOhh Ö∏£dG â– ™FGOh89.732.68666.227.002

 πLC’ ™FGOh82.613.81195.263.715
QÉNOG ™FGOh20.147.30613.713.039

iôNCG2.777.4001.114.402
----------------------------------
195.271.203176.318.158
==================

iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQó°üŸG ¿ƒjódG    .9

20132012

----------------------------------
πLC’G á£°Sƒàe äGóæ°ùdG èeÉfôH14.320.27213.830.670

∑ƒæH øe á∏LBG ¢Vhôb2.938.000-
¢Vhô≤dG ≥jQƒJ øY áªLÉf ¢Vhôb2.852.4203.360.122

----------------------------------
20.110.69217.190.792

==================

 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äGOGôjEG ‘É°U  .10

20132012

----------------------------------
…QÉéàdG πjƒªàdG äÉeóNh äÉéàæe øe ä’ƒª©dG äGOGôjEG610.581631.676

Ωƒ°SôdG πNO1.629.2351.099.122
áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ53.09723.023

 iôNC’G ájQGOE’G Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG123.706130.564
----------------------------------

ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äGOGôjEG ‹ÉªLEG2.416.6191.884.385

ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG äÉahô°üe(458.067)(325.476)
----------------------------------

1.958.5521.558.909
==================

ácÎ°ûe äÉaÓàFGh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°S’G  .7

20132012

----------------------------------
  á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°S’G179.721686.602

 ácÎ°ûe äÉaÓàFG ‘ QÉªãà°S’G1.451.1611.393.555
----------------------------------

  ‹ÉªLE’G1.630.8822.080.157
==================

:»∏j Éªc ácÎ°ûŸG äÉaÓàF’Gh á∏«eõdG äÉcô°ûdG ìÉHQCG ‘ áYƒªéŸG á°üM ¿EG  

20132012

----------------------------------
íHôdG ‘ á°ü◊G147110

 OÉ–’G ,á∏«eR ácô°T ‘ É¡à°üM øe  áÑ°ùæH á°üM ™«ÑH áæ°ùdG ∫ÓN áYƒªéŸG âeÉb  
 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc  øe áYƒªéŸG á°üM ‘ ¢VÉØîfG ¬æY èàf É‡ .´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG

 ´.Ω.¢T ájQÉ≤©dG OÉ–’G ≈∏Y ÒÑc ÒKCÉJ áYƒªéŸG iód ó©j ⁄ ∂dòd áé«àf  ≈dEG 2013
.™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG É¡fCG ≈∏Y á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ∞«æ°üJ ” .á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ÜÉ°ùM âØbhCGh

 øY áŒÉædG ™«ÑdG äGóFÉYh á∏«eR äÉcô°T ‘ QÉªãà°SÓd ájÎaódG áª«≤dG ÚH ±ÓàN’G π«é°ùJ ”  
 ¢ü°üë∏d (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ÜÉ°ùM øY áYƒªéŸG ∞bƒJ ïjQÉJ ‘ ) ádOÉ©dG áª«≤dGh QÉªãà°SG OÉ©Ñà°SG

.πNódG ¿É«H ‘ á«≤ÑàŸG

á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG OÉ©Ñà°SG øY áŒÉædG ìÉHQC’G  

-----------------
2013 ôjÉæj 1 ‘ Éªc á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SÓd ájÎaódG áª«≤dG531.734

:É°übÉf
á∏«eR ácô°T ‘ QÉªãà°SG OÉ©Ñà°SG øY ™«ÑdG äGóFÉY449.052

 (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ÜÉ°ùM øY áYƒªéŸG ∞bƒJ ïjQÉJ ‘) ádOÉ©dG áª«≤dG
á«≤ÑàŸG ¢ü°üë∏d273.141

-----------------
á∏«eR ácô°T ‘ á°üM OÉ©Ñà°SG øY íHôdG190.459

=========

 ” »àdG äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ÚH ¥ôØdG á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG πã“  
 ÒÑN πÑb øe äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG º«≤dG ójó– ” .AGô°ûdG πHÉ≤eh É¡«∏Y PGƒëà°S’G

 ájQÉéàdG Iô¡°ûdG ∫ƒM π«°UÉØJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ºbQ ìÉ°†jE’G ≈dEG ´ƒLôdG ≈Lôj .»LQÉN
á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh

 ‘ É¡æ«ª°†J ” ºgQO ¿ƒ«∏e 24 ≠∏ÑÃ PGƒëà°S’ÉH á∏°üdG äGP á∏ª°SôŸG ∞«dÉµàdG ≈dEG áaÉ°VEG  
.ájQGOE’Gh áeÉ©dG äÉahô°üŸG

 ¿ƒ«∏e  PGƒëà°S’G òæe óMƒŸG πNódG ¿É«H ‘ É¡æ«ª°†J ” »àdG ô°üe ÉÑjQÉH ∂æH äGóFÉY â¨∏H  
.IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN ºgQO ¿ƒ«∏e 113 ≠∏ÑÃ ìÉHQC’G ‘ É°†jCG ô°üe ÉÑjQÉH ∂æH ºgÉ°S ,ºgQO

 ≠∏ÑÃ äGóFÉY óMƒŸG πNódG ¿É«H øª°†à«°S ¿Éc ,2013 ôjÉæj 1 òæe ô°üe ÉÑjQÉH ∂æH ó«MƒJ ” ƒd  
.ºgQO ¿ƒ«∏e 186 ≠∏ÑÃ ìÉHQCGh ºgQO ¿ƒ«∏e 
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الرئي�س ال�ضيني يزور املوؤ�ض�ضات االأوروبية رئي�س احلكومة التون�ضية يتوجه اإىل وا�ضنطن 
•• بروك�سل-اأ ف ب:

�لبلجيكية بروك�شل، يف  �لعا�شمة  �مل�شوؤولني �لوروبيني يف  �شل�شلة لقاء�ته بكبار  �ل�شيني �شي جينبينغ �م�س  �لرئي�س  بد�أ 
زيارة تاريخية كونها �لوىل لرئي�س �شيني �ىل �لحتاد �لوروبي .

و�لتقى �شي رئي�س �ملجل�س �لوروبي هريمان فان رومبوي، على �ن يلتقي لحقا كال من رئي�س �لرملان �لوروبي مارتن 
وت�شتمر  �لح��د  ب��د�أت  �لتي  لبلجيكا  زيارته  ي�شتاأنف  �أن  قبل  ب��اروزو،  مانويل  جوزيه  �لوروب��ي��ة  �ملفو�شية  ورئي�س  �شولتز 
ثالثة �يام. و�غلق �حلي �لوروبي يف �لعا�شمة �لبلجيكية بالكامل، بينما مل تكن �لجر�ء�ت �لمنية �شائدة و�حلركة بدت 
عادية يف تلك �ملنطقة �لوروبية من �لعا�شمة. و�جتمع ع�شر�ت �ل�شخا�س بالقرب من �ملبنى �لذي جمع �لرئي�س �ل�شيني 
بفان رومبوي، وحملو� �لعالم �ل�شينية ترحيبا بالرئي�س �ل�شيف ومن �ملفرت�س �ن يتظاهر معار�شون للنظام �ل�شيني 
ونا�شطون من �جل ��شتقالل �لتيبت �مام �لرملان �لوروبي يف وقت لحق. ويعتر �لحتاد �لوروبي �ل�شريك �لتجاري �لول 
لل�شني، ويبلغ حجم �لتبادل يوميا 1،3 مليار يورو من �ل�شلع و�خلدمات وقد ز�دت ن�شبة �لتبادل �لتجاري منذ �ن�شمام 

�ل�شني �ىل منظمة �لتجارة �لعاملية يف 2001.

•• تون�ص-يو بي اأي:

�لإثنني،  �م�س  جمعة،  مهدي  �لتون�شية  �حلكومة  رئي�س  غ��ادر 
مطار تون�س قرطاج �لدويل متوجهاً �ىل �لعا�شمة �لأمريكية 
و��شنطن يف زيارة ت�شتغرق 3 �أيام بدعوة من �لرئي�س �لأمريكي 

بار�ك �أوباما.
وي���ر�ف���ق ج��م��ع��ة خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ُت��ع��ّل��ق ع��ل��ي��ه��ا �حلكومة 
�لتون�شية �آماًل كبرية، جلهة دعم �لإقت�شادي �لتون�شي ، وتعزيز 
فر�س �لتعاون مع �أمريكا، وفد حكومي ي�شم باخل�شو�س وزير 

�خلارجية منجي �حلامدي.
و�أ�شارت رئا�شة �حلكومة �لتون�شية، يف وقت �شابق، �إىل �أن مهدي 

�أوباما،  �لرئي�س  مع  حم��ادث��ات  �ل��زي��ارة  خ��الل  �شُيجري  جمعة 
وعدد من كبار �مل�شوؤولني �لأمريكيني، بالإ�شافة �إىل عدد من 

رجال �لأعمال وروؤ�شاء �ملوؤ�ش�شات.
و�أو�شحت يف بيان �أنه �شيتم خالل هذه �ملباحثات بحث �شيل دعم 
�لتعاون و�ل�شر�كة بني �لبلدين يف هذه �ملرحلة �لإنتقالية بهدف 

م�شاعدة تون�س على �إجناح م�شار �لإنتقال �لدميقر�طي.
�أن���ه �شيتم خ���الل ه���ذه �ل���زي���ارة �إط����الق �ل���دورة  و�أ����ش���ارت �إىل 
�لذي  �لتون�شي-�لأمريكي  �لإ�شرت�تيجي  �حل���و�ر  م��ن  �لأوىل 
�لتعاون وفق نظرة  ملناق�شة جميع �وجه  �إط��ار�ً مالئماً  �شيكون 
م�شتوى  �إىل  �لثنائية  �لعالقات  دف��ع  يف  ت�شاهم  �إ�شرت�تيجية 

تطلعات �لبلدين .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

�أف����اد �لأم����ني �ل��ع��ام ل��الحت��اد �لعام 
�لعبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  �لتون�شي 
�حل������و�ر  ج���ل�������ش���ات  �����ش���ت���ئ���ن���اف  �أن 
�أبريل  من  �ل�شابع  �شيكون  �لوطني 
�ملجل�س  جل�شات  مع  تز�منا  �جل��اري 
�لتاأ�شي�شي. وقال ح�شني �لعبا�شي �إن 
جل�شات �حلو�ر �لوطني �شتنظر فيما 
�لنتخابي  �لقانون  ويف  عالقا  تبقى 
وحتديد موعد لنتخابات �لقادمة. 

�إعالمي،  ت�شريح  يف  �لعبا�شي  ودع��ا 
�لوطني  �حل����و�ر  ن�شق  ت�����ش��ري��ع  �إىل 
�خلالفية  �ل��ن��ق��اط  ك���اف���ة  ل��ت��ج��اوز 
�لنتخابي  �لقانون  م�شاألة  و�أبرزها 
يف فرتة ل تتجاوز 20 يوما، حمذر� 
�مل�شار  �ل�شلبية على  �لنعكا�شات  من 
ح�شم  ت����اأخ����ر  ح�����ال  يف  �لن���ت���خ���اب���ي 

�خلالفات.
يف �لأثناء، يتو��شل ترتيب �لأحز�ب 
روؤ�ها  لأو�شاعها وحتديد  �لتون�شية 
لال�شتحقاقات  ��شتعد�د�  ومو�قفها 
�لنتخابات  و�أب������رزه������ا  �ل����ق����ادم����ة، 

�لرئا�شية و�لت�شريعية.

التحالف مع العزل
ويف هذ� �ل�شياق، قّرر حزب �لتحالف 
�لدميقر�طي يف ختام �أ�شغال جمل�شه 
�أهّمها  �لقر�ر�ت  من  جملة  �لوطني 
�حل�شم يف موقفه من �لف�شل �ملتعلق 
من  للتجمعيني  �ل�شيا�شي  ب��ال��ع��زل 
�لنتخابات �ملقبلة، وقد مت �لت�شويت 
�شوتا  ب39  �حل���زب  جمل�س  د�خ���ل 
مع و27 �شّد و9 حمتفظني وفق ما 
�أّكدته ع�شو �ملكتب �لتنفيذي للحزب 

جنالء بوريال �أم�س �لثنني.
�لدميقر�طي  �ل���ت���ح���ال���ف  و�ت����خ����ذ 
موقفا يوؤّيد �لف�شل بني �لنتخابات 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة. ك��م��ا �أقر 
يف  للتحالف  مر�ّشح  تقدمي  �ملجل�س 
ومت  �ملقبلة،  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لتحفظ عن ذكر �لأ�شماء �ملرت�شحة 
�لإع��الن عنها  �شيتم  �لتي  للرئا�شية 

يف �لإّبان.
وع������ر �مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي حل���زب 
�لتحالف عن رف�شه �إمكانية ت�شويت 
�لنتخابات  يف  و�لأم��ن��ي��ني  �جل��ي�����س 
مبد�أ  رف�س  �إىل  بالإ�شافة  �ملقبلة، 

�لعتبة يف �لقانون �لنتخابي.
�أّما ب�شاأن �لتحالفات، فاأّن �لتحالفات 
على  �شتكون  �حل��زب  �شيعقدها  �لتي 
و��شحة  وق���اع���دة  ب��رن��ام��ج  �أ����ش���ا����س 
وذل���ك ح��ت��ى ل ي��ج��د �حل���زب نف�شه 

�أمام �ن�شحابات �أو �ن�شقاقات.
و�أف����ادت م�����ش��ادر م��ن د�خ���ل �حلزب، 
�أّنه مل يح�شم بعد يف م�شاألة �لقو�ئم 
�لنتخابات  يف  للحزب  �لنتخابية 
�شاأنه  م���ن  ذل����ك  لأّن  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لتحاقه  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  ي�����ش��ّي��ق  �أن 
�نتخابية.  وج���ب���ه���ات  ب���ت���ح���ال���ف���ات 
�لتحالف  ي��ج��ري  �لإط����ار  نف�س  ويف 
عديد  �أح������������ز�ب  ب�����ني  م�����������ش�����اور�ت 
�لتكتل  غ��ر�ر  على  �لتحالف  بهدف 
و�ل�شعب  و�ل���ع���م���ل  و�جل����م����ه����وري 
و�ل����ت����ي����ار �ل���دمي���ق���ر�ط���ي و�أح�������ز�ب 
�شيا�شية �شغرية كانت لها م�شاركات 

متو��شعة يف �لنتخابات �ل�شابقة.
�ملجل�س  ق������رر  �ل�������ش���ي���اق  ن���ف�������س  يف 
يف  جلنة  تكوين  للتحالف  �ل��وط��ن��ي 
�لأ�شا�شية  مهمتها  �ل�شيا�شي  �ملكتب 
�لت�������ش���ال ب�����الأح�����ز�ب و�ل���ن���ظ���ر يف 

م�شاألة تكوين حتالفات.
�أكد �لقيادي يف حزب �لتحالف  وقد 
باملجل�س  و�ل���ن���ائ���ب  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�أنه  �ل���ب���ارودي،  حم��م��ود  �لتاأ�شي�شي 
ي��رف�����س رف�����ش��ا ب��ات��ا �مل�����ش��ادق��ة على 
�لقانون  يف  بالعزل  �ملتعلق  �لف�شل 
�لن��ت��خ��اب��ي، و�ن����ه ق���د ���ش��وت �شده 

مر�شح و�حد يف �لنتخابات �لرئا�شية 
ودخول �لنتخابات �لرملانية �شمن 

نف�س �جلبهة �لنتخابية.
وي�����ش��م حت���ال���ف �لحت������اد م���ن �أج���ل 
�ملا�شية،  �ل�شنة  تاأ�ش�س  �ل��ذي  تون�س 
ي�شارية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �أح�������ز�ب  �أرب����ع����ة 
ولير�لية وهي: �مل�شار �لدميقر�طي 
�ل�شرت�كي،  و�حل����زب  �لج��ت��م��اع��ي، 
وحزب �لعمل �لوطني �لدميقر�طي، 

وحركة ند�ء تون�س.

الطليعة ير�سح حمة
�لر�شمي  �لناطق  ���ش��ّرح  جانبه  م��ن 
�لعربي  �ل���ط���ل���ي���ع���ة  ح������زب  ب���ا����ش���م 
�جلبهة  يف  و�ل��ق��ي��ادي  �لدميقر�طي 
�أم�س  �ل�������ش���ّدي���ق  �أح���م���د  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
وي�شاند  ب��اأّن حزبه يقرتح   ، �لثنني 
لالنتخابات  �لهمامي  ح��ّم��ة  تر�ّشح 
�لرئا�شية �لقادمة، موؤكد� �أّن �لندوة 
�ل���وط���ن���ي���ة ل��ل��ج��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة هي 
�خ��ت��ي��ار مر�شح  �ل���ق���ر�ر يف  ���ش��اح��ب��ة 

للرئا�شة.
وبنّي �ل�شديق �أّن �لهيئة �لتاأ�شي�شية 
�ل��دع��وة لعقد ندوة  ق����ّررت  ل��ل��ح��زب 
�ل�شعبية من  وطنية عاجلة للجبهة 

�أجل �لتح�شري لالنتخابات.
وعن بروز �لد�شتوريني و�لّتفكري يف 
�إّن  قائال  �ل�شديق  �أردف  �إق�شائهم 
ظهورهم �ملكّثف ل يفقدنا �لبو�شلة 
�لنتقالّية  �لعد�لة  �إّل  هناك  ولي�س 
�لف�شاد  �ملتوّرط يف  �إد�ن��ة  تكفل  �ّلتي 
ول نرى جدوى من جمار�ة �لعقاب 
�لعد�لة  غ��ري  �شبيل  ف��ال  �جل��م��اع��ّي 
�لن��ت��ق��ال��ّي��ة ون��ح��ن ع��ل��ى ق��ن��اع��ة �أّنه 
ميكن �إقامة �لعد�لة قبل �لنتخابات 
�لفا�شد  �مل�������ال  مل����ق����اوم����ة  وب����ع����ده����ا 
يجوز  ول  للمف�شدين  و�ل��ّت�����ش��ّدي 
�ملرور �إىل �لنتخابات �إّل بعد �لك�شف 
عن قتلة �شكري بلعيد و�إماطة �لّلثام 
عن خفايا �ملال �ل�ّشيا�شّي فاخلالفات 
�ل�ّشيا�شّية �لعالقة ل يتحّقق جتاوزها 

�إّل باحلو�ر و�لّتو�فق .

الإق�ساء عرب ال�سندوق
�ل�����ش��ي��اق ج���دد رئ��ي�����س حركة  يف ذ�ت 
�لعزل،  ل���ق���ان���ون  رف�����ش��ه  �ل��ن��ه�����ش��ة 
نرتكها  مهمة  �لإق�����ش��اء  �أن  معتر� 
حتى  �لق����رت�ع  ول�شناديق  لل�شعب 
�أو�شياء على �ل�شعب �لقادر  ل نكون 
�لدول  كل  �أن  م�شيفا  �لتمييز،  على 
�لتي طبقت جتربة �لعزل �ل�شيا�شي 
�إىل  �ل�شعب  ندمت عليه لأن��ه يق�شم 
�ليوم  ليبيا  �أن  �إىل  م�شري�  ن�شفني، 
حت���اول �ل��رت�ج��ع ع��ن ق��ان��ون �لعزل 
�ل�شيا�شي بعد �أن �نق�شمت �إىل قبائل 
و����ش��ت��ط��رد ر�����ش���د �ل��غ��ن��و���ش��ي قائال 
�ملجرمني  �إع���ف���اء  ي��ع��ن��ي  ل  ه���ذ�  �إن 
�لعقوبات  ���ش��د  لكننا  �ل��ع��ق��اب،  م��ن 

�جلماعية.
بحركة  �لنه�شة  حركة  عالقة  وعن 
�لثنائي،  و�ل�شتقطاب  تون�س  ن��د�ء 
توجد  ل  �لنه�شة  حركة  زعيم  ق��ال 
حرب بيننا وبني حركة ند�ء تون�س، 
ن��ح��ن ن��ق��ي��م ع��الق��ات ط��ي��ب��ة م��ع كل 
م�����ش��ي��ف��ا ل ح�����رب ول   ، �لأح���������ز�ب 

حتالف بيننا وبني ند�ء تون�س .
�لغنو�شي  ق���ال  �ل���ش��ت��ق��ط��اب،  وع���ن 
�إىل  حم��ت��اج��ة  م����از�ل����ت  ت��ون�����س  �أن 
ح���ك���م �ئ����ت����اليف وح��ك��وم�����������������ة وح����دة 
�ملتنازع����ني  ك��ل  ب��ني  جت��م��ع  وط��ن��ي��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني، م���ع���ر� ع���ن �أم���ل���ه يف 
م�شري�  و���ش��ري��ف��ة،  نزيهة  �ن��ت��خ��اب��ات 
�شتحدد  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  �أن  �إىل 

�لتحالفات.
حركة  �أن  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر�����ش���د  و�أك������د 
�لنتخابات  ت��اأج��ي��ل  ���ش��د  �ل��ن��ه�����ش��ة 
لأن���ه���ا م��رت��ب��ط��ة ب��ن�����س د���ش��ت��وري و 

�حلركة لن تخرق هذ� �لن�س. 

�أغلبية  �أن  رغ��م  حزبه  هياكل  د�خ��ل 
�ملوؤيد  �ل�شق  ل�شالح  كانت  �لأ�شو�ت 

لهذ� �لف�شل.
ف�شل  �أن  بالقول  �ل��ب��ارودي  و�أردف 
�أخ��الق��ي يندرج  �ل��ع��زل ه��و ف�شل ل 
�شمن �شيا�شة �لإق�شاء، لكنه �أكد �أن 
�لتاأ�شي�شي  باملجل�س  �لتحالف  ن��و�ب 
�لف�شل.  مترير  ل�شالح  �شي�شوتون 
�أن  �إىل  �ل���ب���ارودي  �أ���ش��ار  �مل��ق��اب��ل  ويف 
�حل��زب وبالرغم من ق��ر�ره بتمرير 
فانه  �ل�شيا�شي،  ب��ال��ع��زل  ي��ع��رف  م��ا 
�شيتم  �ل���ت���ي  ب��ال��ت��و�ف��ق��ات  ���ش��ي��ل��ت��زم 
�لتو�شل �إليها خالل جل�شات �حلو�ر 
رف�س  مت  �إذ�  �ن���ه  مب��ع��ن��ى  �ل��وط��ن��ي 
ق����ر�ر �ملجل�س  ي��ك��ون  �ل��ف�����ش��ل ول����ن 

�لوطني ملزما حينها.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ق�����ر�ر  �أن  و�أب������رز 
�أع�شائه  ب��ني  خ��الف��ات  �أث���ار  للحزب 

بال�شوؤون  �مل��ك��ل��ف  �ل�����ش��اب��ق  �ل���دول���ة 
�لأوروبية(.

و�أرج��������اأ �ل��ب��ك��و���س �أم�����ر �حل�����ش��م يف 
من  �لحت��اد  �إىل  �لن�شمام  مطالب 
جلنة  ت�شكيل  ح��ني  �إىل  تون�س  �أج��ل 
م��ن ممثلني  �إن��ه��ا مكونة  ق��ال  فنية، 
ع��ن ك��ل ح��زب م��ن �لأح���ز�ب �لأربعة 
�حلا�شر،  �لوقت  �ملكونة لالحتاد يف 
تلك  �لنظر يف  �إليها مهمة  و�شتوكل 

�مللفات. 
�لحت����اد  �أن  �إىل  �ل��ب��ك��و���س  و�أ�����ش����ار 
هذه  خ��الل  ي�شعى  تون�س  �أج���ل  م��ن 
�نتخابية  ج��ب��ه��ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �ل���ف���رتة 
تون�س  ن��د�ء  حركة  بزعامة  موحدة 
�لتي يقودها �لباجي قائد �ل�شب�شي، 
ومن ثم خو�س �لنتخابات �لرئا�شية 
موحد،  ب�شكل  �مل��ق��ب��ل��ة  و�ل��رمل��ان��ي��ة 
ق��ول��ه، تقدمي  وه���ذ� يعني على ح��د 

�لتكتل �ملنا�شر للعزل يقف ور�ء هذ� 
�لتحول يف �ملوقف؟

دعوة لال�ستقالة
�لأمان  حزب  رئي�س  قال  جهته،  من 
لزهر بايل، �نه يتعني على �لرئي�س 
�ملرزوقي  �مل��ن�����ش��ف  حم��م��د  �مل���وؤق���ت 
ورئي�س �ملجل�س �لتاأ�شي�شي م�شطفى 
من  ��شتقالتيهما  تقدمي  جعفر  بن 
�لرت�شح  يف  رغ��ب��ا  �إذ�  من�شبيهما 
�لقادمة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

�لتي  �لأخبار  نافيا  بالعادية  و�شفها 
عدد  ��شتقالة  �إمكانية  ح��ول  ر�ج���ت 
م��ن �ل��ق��ي��اد�ت م��ن �حل���زب و�لذين 
�شمن  �ل��ف�����ش��ل  �إدر�ج  ي���رف�������ش���ون 

�لقانون �لنتخابي. 
�شمن  كان  �لتحالف  حزب  �أن  يذكر 
�لتاأ�شي�شي  يف  �لدميقر�طية  �لكتلة 
�لتي عار�شت قانون �لعزل، وتعددت 
ت�شريحات قياد�ته �لر�ف�شة ملا كانو� 
جماعيا،  وعقابا  �إق�����ش��اء  يعترونه 
فهل �أن �لتقارب و�لتحالف مع حزب 

 �لحتاد من اأجل تون�س يتو�سع
ك�����ش��ف �لطيب  �آخ������ر،  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د 
ند�ء  �لعام حلركة  �لأم��ني  �لبكو�س، 
ت��ون�����س، �أن ح��زب��ه ب�����ش��دد �ل��ن��ظ��ر يف 
�لحتاد  �إىل  �ن�شمام جديدة  طلبات 

من �أجل تون�س �لذي يقوده. 
�أن طلبات �شادرة عن حزب  و�أ�شاف 
�مل��ب��ادرة �ل���ذي ي��ق��وده ك��م��ال مرجان 
)�آخ�����ر وزي����ر خ��ارج��ي��ة يف ع��ه��د �بن 
علي( وحزب �حلركة �لوطنية �لذي 
)كاتب  �لعبدويل  �لتهامي  يتزعمه 

�لفر�س  تكافوؤ  مل��ب��د�أ  حتقيقا  وذل��ك 
�أم�����ام ج��م��ي��ع �مل��ر���ش��ح��ني، وح��ت��ى ل 
موقعيهما  ل���ش��ت��غ��الل  �ل��ب��اب  يفتح 
على  �ملقبلة  �لنتخابية  �حلملة  يف 
ح����د ق����ول����ه. وق������ال ل���زه���ر ب�����ايل �إن 
لالنتخابات  �شيتقدم  �لأم���ان  ح��زب 
بعد  يح�شم  مل  �ن��ه  رغ��م  �لرئا�شية 
��شم مر�شحه، و�أنه �شيتو�جد تقريبا 
�ل���دو�ئ���ر �لن��ت��خ��اب��ي��ة ب�شكل  ك��ل  يف 
منفرد، و�ن �لتحالفات لن تكون �إل 

بعد �لنتخابات.

�لغنو�شي .. 
ل للعزل 

خارج �شناديق 
�لقرت�ع

حزب �لطليعة ير�شح �لهمامي للرئا�شة

ا�ستئناف احلوار الوطني ال�سابع من اأبريل

النه�ضة: ال حرب وال حتالف بيننا وبني نداء تون�س..!
حزب الأمان يطالب املرزوقي وابن جعفر بال�ستقالة

التحالف الدميقراطي يتبنى قانون العزل ال�سيا�سي

تر�ضيح حمة 
ــي  ــام ــم ــه ال
ت  با نتخا لال
الرئا�ضــــية 

ــادرة يف  ــب امل
اإىل  طريقها 
ــاد من  االحت
تون�س اأجل 

لزهر بايل وت�شاوي �حلظوظ يف �لنتخابات

•• باري�ص-مو�سكو-وكاالت: 

ن��������ددت �أوك�����ر�ن�����ي�����ا �م���������س ب����زي����ارة 
رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��رو���ش��ي دميرتي 
باأنها  وو�شفتها  للقرم  ميدفيديف 
�نتهاك فظ لقو�عد �ل�شلوك �لدويل 
وقال �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية 
لل�شحفيني  ب��ريي��ب��ي��ن��ي�����س  �إي��ف��ه��ني 
عرت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �خلارجية  وز�رة 
�ل��رو���ش��ي عن  ل��الحت��اد  يف مذكرتها 
�أن زي����ارة  �ح��ت��ج��اج ���ش��دي��د وذك�����رت 
�شخ�س م�شوؤول لأر��شي دولة �أخرى 
فظ  �نتهاك  هي  �أولية  مو�فقة  دون 

لقو�عد �ملجتمع �لدويل. 
وكان رئي�س �لوزر�ء �لرو�شي دميرتي 
�شابق  وق����ت  يف  ت���وج���ه  م��دف��ي��دي��ف 
زي��ارة خم�ش�شة  �لقرم يف  �أم�س �ىل 
�لجتماعية-�لقت�شادية  للتنمية 
�ل���و�ق���ع���ة جنوب  ���ش��ب��ه �جل���زي���رة  يف 
�وكر�نيا لي�شبح �ول م�شوؤول رو�شي 
باحتاد  �حلاقها  منذ  �ملنطقة  ي���زور 
رو�شيا. ور�فق مدفيديف �لذي و�شل 
�ىل �شيمفروبول عا�شمة �لقرم وفد 
من �ع�شاء �حلكومة �لرو�شية بينهم 
�يغو  �ل���وزر�ء  لرئي�س  �لول  �لنائب 

�شوفالوف.
م�شت�شفى  ب����زي����ارة  ق�����ام  �ن  وب���ع���د 
وم��در���ش��ة، �ن�����ش��م �ىل وف���د �ل����وزر�ء 
للتنمية  خم�ش�س  لجتماع  �لرو�س 

دبلوما�شية لالزمة �لوكر�نية.
وقال �لوزير �لرو�شي لقد عرنا عن 
مو�قف متباينة حول ��شباب �لزمة 
�ن��ن��ا متفقون على  �لوك��ر�ن��ي��ة غ��ري 
�شرورة �يجاد نقاط �تفاق للتو�شل 
ت�شوية دبلوما�شية لهذه �لزمة  �ىل 
ي��و����ش��ل لفروف  �ن  �مل��ق��رر  وم���ن   .
�لوكر�نية  �لزم��ة  ب�شاأن  حمادثاته 
�شباح �لثنني يف باري�س مع نظريه 

�ن  على  فابيو�س،  ل���ور�ن  �لفرن�شي 
ي�شافر �لوزير �لفرن�شي بعد �لظهر 
�ىل برلني حيث �شيجتمع مع نظرييه 
فالرت-�شتامناير  ف��ر�ن��ك  �لمل����اين 
�شيكور�شكي.  ر�دو�شالف  و�لبولندي 
و�لح��د ج��دد لف��روف �لتاأكيد على 
ل��الزم��ة يف  �ل��ف��در�ل��ي��ة كحل  �همية 
هي  �لفدر�لية  �ن  معتر�  �وكر�نيا، 
عن�شر بالغ �لهمية يف �ل�شالحات 

�ل��د���ش��ت��وري��ة �مل��ف��رت���س �ج���ر�وؤه���ا يف 
�وك��ر�ن��ي��ا. وق��ال �ل��وزي��ر �لرو�شي يف 
مقابلة بثتها قناة برييف �لتلفزيونية 
�لعامة �لحد �ن نظاما فدر�ليا من 
يعي�شون يف  �شاأنه حماية حقوق من 
�وكر�نيا، وخ�شو�شا �ل�شكان �لرو�س 
ل��ك��ن كييف   . �م��ره��م  يهمنا  �ل��ذي��ن 
�شارعت �ىل رف�س �لقرت�ح �لرو�شي، 
وقالت �خلارجية �لوكر�نية يف بيان 
بالكف  رو���ش��ي��ا  نن�شح  �ن  يف  ن��رغ��ب 
�شيد  بلد  �ىل  �ن��ذ�ر�ت��ه��ا  توجيه  ع��ن 
وم�شتقل و�لهتمام بالو�شع �لكارثي 
�قلياتها،  حلقوق  �لكامل  و�لن��ع��د�م 

مبا فيها �لوكر�نية .
ب��دوره �كد كريي يف ختام �للقاء �ن 
�وكر�نيا  م�شتقبل  ب�����ش��اأن  ق���ر�ر  �ي 
�ن  دون  م����ن  ي���ت���خ���ذ  �ن  مي���ك���ن  ل 
مو�شكو  د�عيا  �وكر�نيا،  فيه  ت�شارك 
�ىل ���ش��ح��ب ق��و�ت��ه��ا �مل��ح��ت�����ش��دة على 
�لوزير  وق��ال  �وكر�نيا.  مع  �حل��دود 
تكون  ل  عملية  نقبل  لن  �لمريكي 
فيها �حلكومة �ل�شرعية يف �وكر�نيا 
)�ملفاو�شات(.  طاولة  على  حا�شرة 
ه��ذ� �مل��ب��د�أ و����ش��ح. ل ق���ر�ر�ت ب�شاأن 
موؤكد�   ، �أوكر�نيا  دون  من  �وكر�نيا 
�ن �ي تقدم حقيقي يف �وكر�نيا يجب 
�لرو�شية  للقوة  �ن�شحابا  ي�شمل  �ن 
على  حاليا  �ملحت�شدة  ج��د�  �لكبرية 

�حلدود مع �وكر�نيا .

للقرم  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
وح�شره  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��وب��ول  وم���دي���ن���ة 
�لقرم  جمهورية  وزر�ء  رئي�س  �ي�شا 
�شريغي �ك�شيونوف ورئي�س �جلمعية 
�ل����وط����ن����ي����ة �مل���ح���ل���ي���ة ف����ول����ودمي����ري 

كون�شتانتينوف.
وقال مدفيديف خالل �لجتماع �نه 
برو�شيا  �جل��زي��رة  �شبه  �حل���اق  ب��ع��د 
�لقرم  م��ن  ف��رد  �ي  �ل يخ�شر  يجب 
�ن  �شخ�س يجب  ك��ل  ك��ان،  �شيء  �ي 
يك�شب و��شاف يجب �ن ي�شعر �شكان 

�لقرم �نهم ق�شم من دولة قوية .
�لجتماع  ف�شل   ، بينما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�ملطول �لذي عقده وزير� �خلارجية 
و�لرو�شي  ك���ريي  ج���ون  �لم���ريك���ي 
���ش��ريغ��ي لف����روف يف ب��اري�����س �م�س 
�رب���ع  م���ن  �ك����ر  م�����د�ر  ع��ل��ى  �لأول 
�شاعات يف تقريب مو�قفهما �ملتباينة 
من �لزمة �لوكر�نية، �ل �نهما �كد� 
رغبتهما يف �يجاد ت�شوية دبلوما�شية 
لالزمة. وعقد �لوزير�ن �جتماعهما 
�لرو�شي،  �ل�����ش��ف��ري  �ق���ام���ة  م��ق��ر  يف 
خالب  خا�س  فندق  عن  عبارة  وه��و 
ب���اري�������س، وق����د د�م  يف ح���ي ف��خ��م يف 
�شاعات وهدف  �رب��ع  زه��اء  �لجتماع 
فتيل  ن����زع  ���ش��ب��ل  يف  �ل��ت��ب��اح��ث  �ىل 
�لتوتر بعد �شم رو�شيا ل�شبه جزيرة 
�ل��ق��رم �لوك��ر�ن��ي��ة. و�ث���ر �لجتماع 
على  مباحثاتهما  �ل��وزي��ر�ن  و����ش��ل 

ط���اول���ة ع�������ش���اء، وع���ل���ى �ل���رغ���م من 
هذ�  �ن  �ل  مو�قفهما  يف  �لتباينات 
تتعاىل  �ن  م��ن  �ل�شحكات  مينع  مل 
م���ن م��ائ��دت��ه��م��ا. و�ك����د لف�����روف يف 
ختام �لجتماع �لذي و�شفه ب �لبناء 
للغاية �ن �ملو�قف بني �لبلدين ب�شاأن 
�لزمة يف �وكر�نيا متباينة ، م�شري� 
�ىل �نه ونظريه �لمريكي �تفقا على 
ت�شوية  �شعيا �ىل  �ملباحثات  مو��شلة 

كييف تندد بزيارة مدفيديف للقرم

وا�ضنطن ومو�ضكو تف�ضالن باالتفاق حول اأوكرانيا
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اأردوغان يعلن فوزه باالنتخابات البلدية
•• اأنقرة-وكاالت:

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لرتكي رجب طيب �ردوغان �م�س فوزه 
يف �لإنتخابات �ملحلية �لتي �أجريت �أم�س �لأول وحتولت �إىل 
�شيدخل عرين من و�شفهم  �إنه  ��شتفتاء على حكمه وقال 
�لدولة  �أ���ش��ر�ر  و�شربو�  بالف�شاد  �تهموه  �ل��ذي��ن  ب��الأع��د�ء 
�لذي  �ردوغ��ان  و�ألقى  �لثمن.   �شيدفعون  باأنهم  وتوعدهم 
خطاب  عاما   12 منذ  �مل�شتمر  حلكمه  حت��د  �أك��ر  ي��و�ج��ه 
�لفوز من �إحدى �شرفات مقر حزب �لعد�لة و�لتنمية �أمام 
�آلف من �أن�شاره بعد حملة �نتخابية مريرة و�شف خاللها 
معار�شيه باخلونة وقال �نهم �شكلو� حتالفا لل�شر . و�أعلن 
�لتلفزيون �لرتكي �نه بعد فرز نحو 98 % من �لأ�شو�ت 

يحكم  �ل���ذي  و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح��زب  ح�شل  �م�����س  �شباح 
تركيا منذ عام 2002 على 45.6 % من �لأ�شو�ت بينما 
ح�شل حزب �ل�شعب �جلمهوري على 28 %. وهيمن على 
�حلملة �لنتخابية �شر�ع على �ل�شلطة بني �ردوغان وفتح 
ل��ه ويقيم يف  ك��ان حليفا  دي��ن م�شلم  �هلل كولن وه��و رج��ل 
�لوزر�ء  ولية بن�شلفانيا يف �لوليات �ملتحدة يتهمه رئي�س 
يف  �أن�شاره  من  �شبكة  م�شتخدما  �شده  ت�شويه  حملة  ب�شن 
لن  �حل�شد  �أم���ام  وق��ال  ل��ه.  ف�شاد  ق�شية  لتلفيق  �ل�شرطة 
ذلك  ورد� على  تركيا  وذيولها يف  لبن�شلفانيا  �أبد�  ن�شت�شلم 
من  وم��ئ��ات  �ل�شرطة  م��ن  �لآلف  باإ�شتبعاد  �ردوغ����ان  ق��ام 
�لق�شاة ومثلي �لدعاء منذ مد�همات متعلقة بالك�شب غري 
�أعمال مقربني  �مل�شروع جرت يف دي�شمر ��شتهدفت رجال 

من �ردوغان و�أبناء ثالثة وزر�ء..وقال يف حتد من �لغد قد 
يفر �لبع�س. فر بع�شهم بالفعل. �أنا �شخ�شيا رفعت دعاوى 

ق�شائية على بع�شهم. 
عرينهم..�شيدفعون  �شندخل  خطابه  يف  ردوغ���ان  و�أ���ش��اف 
�إىل  �لأزم��ة  و�شلت  �ملا�شي  �لأ�شبوع  ويف  وي�شاءلون  �لثمن 
���ش��ري على  �أم��ن��ي  �إج��ت��م��اع  �شجل  ع��ن��دم��ا  ج��دي��د  م�شتوى 
م�شتوى عال ب�شاأن �شوريا وبث على موقع يوتيوب. وينفي 
�لتحقيق  �أو يف  �لأمني  �لت�شريب  ه��ذ�  له يف  دور  �أي  كولن 
يف �لف�شاد. وقال �ردوغان �أمام �حل�شد كيف لهم �ن يهددو� 
�لأمن �لقومي؟  وتظهر �لنغمة �ملت�شددة �لتي ��شتخدمها 
ب��اأن��ه ح�شل على  ي�شعر  �أن���ه  �ل��ن�����ش��ر  خ��ط��اب  �ردوغ�����ان يف 

تفوي�س ليتحرك بقوة �شد �أعد�ئه.

�أ�شبوع  ب��ع��د  �ل�����ش��خ�����ش��ان  وق���ت���ل 
مينيا  جنديا  ع�شرين  مقتل  م��ن 
تفتي�س  ن��ق��ط�����ة  ع��ل��ى  ه���ج���وم  يف 
�ش��رقي  ح�����ش��رم��وت  يف  ع�شكرية 
م�شوؤولون  ق����ال  ح��ي��ث  �ل����ب����الد، 
ب�شمات  ي��ح��م�����ل  �ل��ه��ج��������������وم  �إن 

�لقاعدة.
جنازة  �ليمني  �جلي�س  نظم  وق��د 
ع�شرة  جثامني  لت�شييع  ع�شكرية 
ج��ن��ود م��ن ب��ني �ل��ق��ت��ل��ى، يف حني 
�شيو�رى �لع�شرة �لآخرون �لرى 

بقر�هم.
و�أمر وزير �لد�خلية عبده ح�شني 
باإيقاف  �حل������ادث  ع��ق��ب  �ل�����رتب 
وقائد  ح�����ش��رم��وت  �أم�����ن  م���دي���ر 
باملحافظة  �خل���ا����ش���ة  �ل�����ق�����و�ت 
ب�شاأن  حت��ق��ي��ق  جل���ن���ة  وت�����ش��ك��ي��ل 

�لهجوم.
ك���ب���ري �شنه  �آخ������ر ه���ج���وم  وك������ان 
تنظيم �لقاعدة بجزيرة �لعرب يف 
فر�ير-�شباط �ملا�شي، و��شتهدف 
حيث  �شنعاء،  �لعا�شمة  يف  �شجنا 
قتل م�شلحون 11 �شخ�شا بينهم 

�شبعة حر��س. 

�أن  عليه  و�ن  �لن��ت��خ��اب��ي��ة،  ووع����وده 
ُي���ق���ات���ل ب�����ش��ر�م��ة و����ش���الب���ة د�خ���ل 
تتح�شن  ل  وق��د  �لنيابية،  �أغلبيته 
�إذ�  ولكن  �لبد�ية،  يف  �شعبيته  ن�شبة 
�لنتائج  �ل�شيا�شي  حت��ول��ه  حقق  م��ا 
�مل����رج����وة، وه����و م���ا ت����وؤك����ده جت���ارب 
هولند  فرن�شو�  ف��ان  فرن�شا،  �أج���و�ر 
�شيبقى يف �لتاريخ على �نه �لي�شاري 
�لذي جتر�أ على ك�شر تابوهات �لفكر 
�ل�شرت�كي، و�لذي �أُعيد �نتخابه يف 
يف  حظوظه  �شتبقى  �إذ  منا�شبتني، 

�نتخابات 2017 قائمة.
كانت  �أو  �ل��ن��ت��ائ��ج،  ت���اأخ���رت  �إذ�  �م���ا 
وه����ذه  حت�������ش���ل،  مل  �أو  حم���������دودة، 
ُيقر  حتى  م�شتبعدة،  غ��ري  فر�شية 
يخ�شر  ف���ق���د  ب��ف�����ش��ل��ه،  �ل���ن���اخ���ب���ون 
 2017 �نتخابات  �ملتخلي  �لرئي�س 
�مل�شت�شار  غ���ر�ر  على  ب�����ش��رف،  ول��ك��ن 
غريهارد �شرودر، �مل�شلح �ل�شرت�كي 
�لأملاين �لذي مل تن�شفه �لنتخابات 
..�إن  �مل�شتقبل  عد�لة  �أن�شفته  ولكن 
�ل��ه��زمي��ة، ول��و ك��ان��ت ب�����ش��رف، ق��د ل 
ُت�شكل  ول  ه��ولن��د،  فر�ن�شو�  ُت��غ��ري 
�ن���ه، ويف كل  ، غ��ري  م���ف���رد�ت حلمه 
�لأح�����و�ل ، �أل��ي�����س م��ن �لأف�����ش��ل �أن 
ُتطرد  �أن  م��ن  دول����ة  ك��رج��ل  تف�شل 
مثل �ليوناين جورج باباندريو حتت 

�شيحات �ل�شتهجان..؟ 

الكوريتان تتبادالن الق�ضف املدفعي
•• �سول -رويرتز:

حدودهما  عر  �ملدفعي  �لق�شف  �م�س  و�جلنوبية  �ل�شمالية  كوريا  تبادلت 
�شكان  �ملتنازع عليها ودفعت �شول بطائر�ت نفاثة و��شطر  �لغربية  �لبحرية 
ت�شعيد  �أعنف  يف  �ملخابئ  �إىل  �للجوء  �إىل  �جلنوبية  �لكورية  �جل��زر  �ح��دى 
كوريا  ق��ذ�ئ��ف  �ح��دى  و�شقطت   ..2010 ع��ام  منذ  �جل��ارت��ني  ب��ني  ع�شكري 
�ل�شمالية يف مياه كوريا �جلنوبية و�ن مل ت�شل �أي منها �ىل �لأر��شي �لكورية 
�جلنوبية على عك�س ما حدث عام 2010 حني قتل �لق�شف جنديني و�ثنني 
من �ملدنيني. وقال م�شوؤول كوري جنوبي �إن �لتدريب على �لق�شف من جانب 
قريبة  ج��زي��رة  يف  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  �لبحرية  م�شاة  دف��ع  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
�ىل �ل��رد و�ط��الق قذ�ئف �شقطت يف �مل��ي��اه.. وذك��رت و�شائل �ع��الم �ن كوريا 
�حلدود.  من  جانبها  يف  بدوريات  للقيام  �إف15-  بطائر�ت  دفعت  �جلنوبية 
ويف وقت �شابق �أعلن م�شوؤول حكومي يف كوريا �جلنوبية �أن كوريا �ل�شمالية 
وجهت حتذير� من �لإبحار قبالة �شاحلها �لغربي قرب حدود متنازع عليها 
�إطالق  تت�شمن  تدريبات  �شتجري  �إنها  �شول  و�أخطرت  �جلنوبية  كوريا  مع 
نار. وتقع �ملنطقة قرب ما ي�شمى خط �حلدود �ل�شمايل �لذي ر�شم يف نهاية 
�حلرب �لكورية �لتي د�رت فيما بني عامي 1950 و1953 و�لذي رف�شت 
كوريا �ل�شمالية �لعرت�ف به. و�أدت �إ�شتباكات يف �ملا�شي بني �لقو�ت �لبحرية 
�لق�شف  وج��اء  �لبحارة من �جلانبني.  قتل ع�شر�ت  �إىل  �ملنطقة  للبلدين يف 
�أد�ن جمل�س  �أن  �ملتبادل و�شط توتر�ت متز�يدة حتيط بكوريا �ل�شمالية بعد 
�لتابع لالمم �ملتحدة بيوجنياجن لإطالقها �شو�ريخ متو�شطة �ملدى  �لأمن 
�لأ�شبوع �ملا�شي مع �إجتماع زعماء كوريا �جلنوبية و�ليابان و�لوليات �ملتحدة 
لبحث برنامج �أ�شلحة كوريا �ل�شمالية. وكانت كوريا �ل�شمالية �إتهمت كوريا 
خطف  ب�شبب  �لع�شابات  ي�شبه  �شلوك  باإنتهاج  �لأ�شبوع  مطلع  يف  �جلنوبية 
�جلنوبية  كوريا  �أع��ادت  �ملا�شي  �جلمعة  وي��وم  �شمالية.  كورية  �شيد  �شفينة 
�أبحرت عر �حلدود  �أف��ر�د و�لتي كانت  �ل�شفينة وطاقمها �ملوؤلف من ثالثة 
�شكل  باإجر�ء  �ل�شمالية  كوريا  ه��ددت  كما  تعطل  �ل�شفينة  حمرك  �إن  وقالت 
جديد من �لتجارب �لنووية يف ت�شعيد حلدة �لت�شريحات بعد �إد�نة جمل�س 
�لأمن �لدويل لتجربة �إطالق �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية. وقالت وز�رة �خلارجية 
يف كوريا �ل�شمالية يف بيان بثته وكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية من غري �ملقبول 
على �لإطالق �أن يندد جمل�س �لأمن �لدويل �لذي يغ�س �لطرف عن تدريبات 
عن  �لدفاع  �شو�ريخ  �إط��الق  بتدريبات  �جلنونية  �لأمريكية  �لنووية  �حلرب 
�لنف�س �لتي يقوم بها �جلي�س �ل�شعبي �لكوري وي�شفها باأنها �نتهاك للقر�ر�ت 

وتهديد لل�شالم �لدويل و�لأمن ويعتزم �تخاذ خطوة مالئمة. 

•• �سنعاء-وكاالت:

�ل��ي��م��ن��ي عبدربه  �ل��رئ��ي�����س  �ت��ه��م 
م��ن�����ش��ور ه������ادي جم������دد� �ي�����ر�ن 
�ملطالب  �جلنوبي  �حل��ر�ك  بدعم 
يف  دينية  جماعات  و  بالنف�شال 
�حلوثيني  �ىل  ����ش��ارة  يف  �ل�شمال 
ع���ل���ى م����ا ي����ب����دو، ك���م���ا د�ف������ع عن 
تنفذها  �لتي  �ل�شربات  ��شتمر�ر 
�شد  ط���ي���ار  دون  م����ن  ط�����ائ�����ر�ت 
�لقاعدة، وذلك يف مقابلة ن�شرتها 
�شحيفة �حلياة �م�س ودعا هادي 
�ي���ر�ن �ىل رف��ع ي��ده��ا ع��ن �ليمن 
للتيار�ت  دعمها  ت��وق��ف  �ن  و�ىل 

�مل�شلحة و�مل�شاريع �ل�شغرية .
ورد� على �شوؤ�ل حول ما �ذ� كانت 
�ير�ن تتدخل يف �ل�شوؤون �ليمنية 
ل  لالأ�شف  ه��ادي  ق��ال  �لد�خلية، 
ي���ز�ل ت��دخ��ل �إي����ر�ن ق��ائ��م��ا، �شو�ء 
�لنف�شايل  �حل�������ر�ك  ب��دع��م��ه��ا 
�ل��دي��ن��ي��ة يف  �جل��م��اع��ات  بع�س  �أو 

�ل�شمال.
�أ�شقائنا  م��ن  طلبنا  لقد  و����ش��اف 
�شيا�شاتهم  م��ر�ج��ع��ة  �لإي��ر�ن��ي��ني 
�ل����ي����م����ن، لكن  �خل����اط����ئ����ة جت������اه 
مطالبنا مل تثمر حتى �لآن و�كد 
ه��ادي �ن ل رغبة ل��دى ب��الده يف 
�لت�شعيد مع طهر�ن، لكنه ��شاف 
�ننا يف �لوقت ذ�ته ناأمل باأن ترفع 
لإقامة  وتعمل  �ليمن،  عن  يدها 

عالقات �أخوية وودية .
�تهامات  ه����ادي  وج���ه  �ن  و���ش��ب��ق 
�ل�������ش���اأن  ب���ال���ت���دخ���ل يف  لي���������ر�ن 
بدعم  ول�شيما  �ليمني،  �لد�خلي 
�جل����ن����اح �مل���ت�������ش���دد م����ن �حل�����ر�ك 
بالنف�شال  �مل��ط��ال��ب  �جل��ن��وب��ي 
ب���دور  ه�����ادي  �����ش���اد  ذل�����ك،  ..�ىل 
�لتعاون  جمل�س  ودول  �ل�شعودية 
يف  �ليمن  م�شاعدة  يف  �خلليجي 
�حل�شا�شة  �لن��ت��ق��ال��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 

مو�طنيه  ه����ادي  دع���ا  ذل����ك،  �ىل 
ل�شتمر�ر  �حل����اج����ة  ت��ف��ه��م  �ىل 
طائر�ت  تنفذها  �لتي  �ل�شربات 
�شد  ط���ي���ار  دون  م����ن  �م���ريك���ي���ة 
بالرغم  وذل���ك  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم 
قر�ر�  �ليمني  �لرملان  �تخاذ  من 

مبنع هذه �ل�شربات.
و�عتر هادي �ن �ل�شربات تهدف 
تنظيم  حت���رك���ات  م���ن  �حل����د  �ىل 
�لقاعدة ون�شاطه وقد �شاهمت يف 

�لتي يعي�شها وقال يف هذ� �ل�شياق 
ل��ول ه��ذ� �ملوقف �لأخ��وي �لكبري 
ودول  �مل��م��ل��ك��ة  �أ���ش��ق��ائ��ن��ا يف  م���ن 
جمل�س �لتعاون �خلليجي ملا حقق 
�لكبري  �ل��ن��ج��اح  ه����ذ�  �ل��ي��م��ن��ي��ون 
وموؤمتر  �ل�شيا�شية  �لت�شوية  يف 
�حل�������و�ر �ل����وط����ن����ي، ون����اأم����ل من 
�ليمن  دعمهم  ��شتمر�ر  �أ�شقائنا 
بالروح ذ�تها �لتي عهدناها منهم 

يف �لفرتة �ملا�شية .

ت��األ��ق، ح�شب  �أن �ل��ف��ري��ق �حل��ك��وم��ي 
وعدم  �ن�شجامه  ب��ع��دم  �مل��الح��ظ��ني، 
ح��رف��ّي��ت��ه وك���ان �غ��ل��ب��ه م��ن �ل��ه��و�ة ، 
�أن هذه �خلطوة  �لو��شح  ولكن من 
�لتي  �لر�شالة  ل ترقى �ىل م�شتوى 
ع��ر �شناديق  �ل��ف��رن�����ش��ي��ون  وج��ه��ه��ا 
�لوزر�ء  رئي�س  ُيغري  وه��ل  �لق���رت�ع 
؟ مل يكن هذ� �لأمر يف نية �لرئي�س 
�ل��ف��رن�����ش��ي، غ���ري �ن���ه �أم�����ام م���ا �آلت 
�إل���ي���ه �لأم�������ور، ي��ب��دو ���ش��ع��ب��ا ت�شور 
�لقر�ر.  هذ�  مثل  �تخاذ  من  �إفالته 
وي��وؤك��د ك��ث��ريون مب��ا يف ذل��ك بع�س 
�ل�شرت�كيني، �أن طريق �لإنقاذ يبد�أ 
بانف�شال فر�ن�شو� هولند عن رئي�س 

وزر�ئه جان مارك �يرولت .
ولكن من �شيعو�شه: وزبر �لد�خلية 
فابيو�س  ل����ور�ن  �أو  ف��ال�����س  م��ان��وي��ل 
�أم  غ��د�  �خل��ارج��ي��ة ؟ مناف�شه  وزي���ر 
باأن  �ل��ذي يحلم  ؟  بالأم�س  مناف�شه 
�أو من  �ل��رئ��ي�����س  م���ك���ان  ي��ج��ل�����س يف 
غري  يف  هولند  �أن  با�شتمر�ر  يعتقد 
مكانه؟ �أم �شيلجاأ �لرئي�س �لفرن�شي 
�أن  �شاأنها  م��ن  ثالثة  �شخ�شية  �إىل 
تعفيه من �حل�شم يف هذه �ملع�شلة ؟

فرن�شو�  ت������ردد  ب��ع�����ش��ه��م  وي��ف�����ش��ر 
�لنف�شال  ع��ل��ى  �لإق�����د�م  ه��ول��ن��د يف 
ع����ن �ي�����رول�����ت، ب��������ادر�ك ه�����ان ذلك 
ل��ن ي��غ��ري م��ن ج��وه��ر �لأ���ش��ي��اء، و�ن 

هولند  �أع��ط��ى  م��ا  و�إذ�  �ل��ي�����ش��اري. 
�لطريق  ي�����ش��ل��ك  ب����اأن����ه  �لن���ط���ب���اع 
فور�  فرن�شا  ُتعاقب  ف�شوف  �ل�شهلة، 
م���ن ق��ب��ل د�ئ��ن��ي��ه��ا. وف��رن�����ش��ا �لتي 
�شوف  ديونها،  �رت��ف��اع  بفعل  تختنق 
تطاأ  �أن  قبل  �أ�شهر  �شتة  تنتظر  ل��ن 
�أر�شها، كما كان حال �آخرين ، �شدنة 

�شندوق �لنقد �لدويل ...
و�أمام �ملخاوف �لتي يثريها �لنعطاف 
�إىل �لي�شار، ُيرجح �أن يتبنى فر�ن�شو� 
هولند نهج �ل�شتمر�رية. ولئن ُيعد 
ه����ذ� �خل���ي���ار �لأق������ل �����ش����رور�، فمن 
يعتقد �أن ذلك �شيكون كافيا؟ ميكن 
كما  ي�شتمر،  �أن  �لفرن�شي  للرئي�س 
�لذئب  �شهور، يف مر�عاة  فعل طيلة 
�إىل  ي��ت��خ��ذ خ��ط��وة  و�خل������روف، و�ن 
�لور�ء ليتحرك خطوتني �إىل �لأمام، 
و�ن يعلن حتوله �إىل �شيا�شة �لعر�س 
ومو��شلة �إثقال كاهل خالقي �لروة 
بال�شر�ئب و�لقو�نني، و�ن ُيظهر يف 
من  للحد  �شجاعة  �أه��د�ف��ا  بروك�شل 
�لذي يتخذ  �لوقت  �لعام يف  �لإنفاق 
يف ب��اري�����س �إج�������ر�ء�ت ُت��ف��رغ��ه��ا من 
ُي��ع��ل��ن عن  �أن  ب��ل ميكنه  حم��ت��و�ه��ا، 
�لدخل  ل�شعاف  �ل�����ش��ر�ئ��ب  خف�س 
توفري..  �و  ت��ق�����ش��ف  �أي  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
و�مل�����ش��ك��ل��ة، ح�����ش��ب ب��ع�����س �خل����ر�ء، 
�أن هذ� �لنهج هو �ل��ذي ق��اده و معه 

�شيكون  �ل��وزر�ء  رئي�س  تغيري  تاأثري 
�إذ� مل يكن م�شحوبا  حم��دود� ج��د� 
مطلب  �إن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات.  يف  بتغيري 
�مل��ع��ت��م��دة يتعدى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��غ��ي��ري 
�ل�شرت�كيني  �إىل  �لفرن�شي  �ليمني 
مبنعرج  ي��ط��ال��ب��ون  �ل��ذي��ن  �أنف�شهم 
يعتمد فرن�شو� هولند من خالله ما 
حقيقية  ي�شارية  ب�شيا�شة  ي�شفونه 
�لنتخابية،  ب��ال��وع��ود  �ل�شلة  ُتعيد 
وت����ق����ط����ع م�����ع �ك�������ر�ه�������ات �لأزم���������ة 
�لقائمة،  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
ناخبيه  ل��ل��ي�����ش��ار  ُت���ع���ي���د  وب���ال���ت���ايل 
هولند  فر�ن�شو�  ورف�����س  �ل��ف��اري��ن. 
م����ر�ر� وت���ك���ر�ر� م��ث��ل ه���ذ� �لتحول، 
م�شروعه  م�����ع  ي���ت���ن���اق�������س  �ل��������ذي 
�تفاق  وه�����و   ، �مل�������ش���وؤول���ي���ة  م���ي���ث���اق 
�لفرن�شيني  �ل��ع��م��ل  �أ����ش���ح���اب  ب���ني 
و�ل��ن��ق��اب��ات و�ل���دول���ة، و�ل����ذي ميكن 
مبوجبه �إ�شالح �لقت�شاد �لفرن�شي 
�ملالحظني  م��ن  �أن  غ��ري  وت��ع��زي��زه. 
من ُي�شري �إىل �أن �لرئي�س �لفرن�شي، 
لي�س غري ر�غب يف �لنعطاف ي�شار�، 
ولكنه يف �حلقيقة ل ي�شتطيع : فهو 
يخ�شع ملر�قبة بروك�شل ، وترت�شده 
وكالت �لت�شنيف و�لرتقيم �لدويل 
�شطوة  حت���ت  �ل���و�ق���ع���ة  ف��ف��رن�����ش��ا،   ،
�لك����ر�ه����ات �خل���ارج���ي���ة مل ي��ع��د يف 
ل هذ� �لنوع من �لبذخ  متناولها حتمُّ

�شكل كبري يف ذلك رغم �لأخطاء 
و�لتي  ح���دث���ت  �ل���ت���ي  �مل�����ح�����دودة 

ناأ�شف لها .
�لطائر�ت  �����ش���ت���خ���د�م  �ن  و�ك�����د 
�لقاعدة  �شد  �لتقليدية  �حلربية 

�شيوؤدي خ�شائر �أكر بكثري .
�شخ�شان  قتل  �أخ����رى،  جهة  م��ن 
�أنهم  ي��ع��ت��ق��د  م�شلحني  ي���د  ع��ل��ى 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  ي��ن��ت��م��ون 
�ليمن،  ج��ن��وب  �أب����ني  مب��ح��اف��ظ��ة 
وذك������ر م�������ش���در �أم����ن����ي مي���ن���ي �أن 
تتعقب  �لإره�����اب  مكافحة  ق���و�ت 
�إىل  ف�������رو�  �ل����ذي����ن  �مل���ه���اج���م���ني 

�جلبال.
و�أك��������دت م�������ش���ادر حم��ل��ي��ة نقال 
�ل�شعبية  �للجان  يف  م�شوؤول  عن 
�لقو�ت  ج��ان��ب  �إىل  ت��ق��ات��ل  �ل��ت��ي 
�لقاعدة  تنظيم  �شد  �حلكومية 
مبديرية  �أع�شائها  من  �ثنني  �أن 
م���ودي���ة ب���اأب���ني ق��ت��ال ف��ج��ر �أم�س 
تنظيم  م��ن  م�شلحني  ب��ر���ش��ا���س 
ن�شبو�  �أن  بعد  �ل�شريعة،  �أن�شار 

لهما كمينا على �لطريق �لعام.
�لرئي�شي  �مل���ع���ق���ل  �أب�������ني  وت����ع����د 
�شيطر  �ل����ذي  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم 
عام  مل���دة  نف�شها  �مل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
�أن  قبل  �إ�شالمية،  �إم��ارة  و�أعلنها 
يتمكن �جلي�س و�للجان �ل�شعبية 
من طرده منها يف يونيو-حزير�ن 

�ملا�شي.

فرن�شا �إىل حيث هو �ليوم.
نف�س  �إىل  ت���وؤدي  �لأ���ش��ب��اب  نف�س  �إن 
�ملر�وغة  ��شتمر يف  ما  و�إذ�   ، �لنتائج 
يكون  ل��ن  من��و  �نتظار  يف  و�لتحايل 
�أبد� مرتفعا مبا يكفي لإخر�ج �لبالد 
لن  فانه  �ل�شائدة،  �لركود  من حالة 
�لتي  �لكارثة  جتنب  باملقدور  يكون 
تغيري  ورق�����ة  وب���ع���د  ت���اأخ���ريه���ا.  مت 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء ، ل���ن ي��ب��ق��ى �أم����ام 
ف��ر�ن�����ش��و� ه��ولن��د ���ش��وى ورق���ة حل 

�لرملان جمر� ومكرها.
وي����ج����زم حم���ل���ل���ون ���ش��ي��ا���ش��ي��ون، �أن 
�ل�شرت�كي،  �لرئي�س  م��ن  �مل��ط��ل��وب 
يف  فعلية  تق�شف  �شيا�شة  �عتماد  هو 
�لتو�زنات  حتقيق  ه��دف��ه��ا  �مل���و�زن���ة 
ج��ان��ب خف�س  �إىل  �ل��ع��ام��ة،  �مل��ال��ي��ة 
على  �لإق������������د�م  �أي   ، �ل���������ش����ر�ئ����ب 
حتى  حقيقية  هيكلية  �إ���ش��الح��ات 
�كر�هات  مع  �لكافلة  �لدولة  تتالءم 
�لعمل،  وحت��ري��ر  و�شروطها  �لعوملة 
بثورة �شلب  �لقيام  �أدق  �آخ��ر  مبعنى 
وهذه   ، �ل�شرت�كية  �لإيديولوجية 
للرئي�س  �لأخ��������رية  �ل���ف���ر����ش���ة  ه����ي 

�لفرن�شي فرن�شو� هولند.
�إىل  �ل����ر�أي،  �أ���ش��ح��اب ه��ذ�  ويخل�س 
ُيغ�شب  ق��د  �لخ��ت��ي��ار  ه���ذ�  م��ث��ل  �أن 
�لذين  ه���ول���ن���د  ف���رن�������ش���و�  �أن���������ش����ار 
للتز�ماته  خ���ي���ان���ة  ف���ي���ه  �����ش����ريون 

قتيالن بهجوم على داعمني للجي�س يف اأبني 

الرئي�س اليمني يجدد اتهام اإيران بدعم احلراك

توقع طول اأمد البحث عن الطائرة املاليزية
•• عوا�سم-وكاالت:

�ملاليزية  �ل��ط��ائ��رة  ع��ن  �لبحث  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  بالبحرية  م�����ش��وؤول  ت��وق��ع 
عملية  تقود  �لتي  �أ�شرت�ليا  �أك��دت  حني  يف  �شنو�ت،  ي�شتغرق  قد  �ملفقودة 
تتوقف،  �لعملية لن  �أن  �لقارة  1850 كلم غرب  تبعد  �لبحث يف منطقة 
�ل�شلطات  خ��د�ع  �عتروه  ما  على  �ل�شينيني  �لركاب  ذوي  �حتجاج  و�شط 

�ملاليزية.
وقال �لكابن مارك ماثيو�س من �لبحرية �لأمريكية لل�شحفيني يف قاعدة 
عن  معلومات  وج��ود  عدم  �إن  �لأ�شرت�لية  بريث  قرب  �لبحرية  �شتريلينغ 
�لعثور عليها ب�شدة،  �لقدرة على  �ملكان �لذي �شقطت فيه �لطائرة يعرقل 
م�شيفا �أن منطقة �لبحث يف �لوقت �حلايل بحجم �ملحيط �لهندي و هو ما 

يعني �أن �لبحث �شي�شتغرق كما مهول من �لوقت .

بعد ت�سونامي الأحد يف فرن�سا

طوق النجاة االأخري لال�ضرتاكي فران�ضوا هوالند!

وي����رى حم��ل��ل��ون ���ش��ي��ا���ش��ي��ون �ن����ه ل 
مي���ك���ن ل����ش���رت�ك���ي���ي ف���رن�������ش���ا هذه 
�ل�شفعة  �ل��و�ق��ع، فهذه  �إن��ك��ار  �مل���رة، 
�لتاريخية ، و�لتي تعلن عن �شفعات 
�أخ�����رى ) �لن��ت��خ��اب��ات �لأوروب����ي����ة ، 
و�لنتخابات   ، �ل�����ش��ي��وخ  وجم��ل�����س 
قا�شية �شد  �إد�ن����ة  ه��ي  �جل��ه��وي��ة..( 
لفرن�شو�  �لأوىل  �لرئا�شية  �ل��ف��رتة 
بالأوهام، وفقدت  �لتي بد�أت  هولند 
�لطريق،  منت�شف  يف  م�شد�قيتها 
ف�شلت  �شيا�شة  لإفال�س  عقاب  وه��ي 
�لقت�شادية  �مل�شائل  يف  ذريعا  ف�شال 
مت�شاعد  ع��ج��ز   ، قيا�شية  )ب��ط��ال��ة 
و�شر�ئب ه�شتريية ( وكذلك ف�شلها 
�ملتمثل  �لأ�شا�شي  �لإيفاء بوعدها  يف 
�لبالد،  وتهدئة  �لحتقان  �إن��ه��اء  يف 
�لفرن�شيني،  بني  �مل�شاحلة  وحتقيق 
�أي�����ش��ا ف�شل رجل  �أن��ه��ا ت��ع��اق��ب  ك��م��ا 
ن���در من  �إل يف م���ا  ق������ادر�،  ي��ك��ن  مل 
�ملنا�شبات، على �لرتقاء �إىل م�شتوى 
وظيفته، و �لذي يتحتم عليه �ليوم 
حا�شم  وب�شكل  ب�شرعة  �ل�شتجابة 
ل��ك��ل م���ا ي��ك��ره��ه ح��ت��ى ل ُي���ج���ّر �إىل 
دو�مة �لّنبذ ذ�ت �لعو�قب �ملجهولة.

لفر�ن�شو�  مي��ك��ن  �ل�����ذي  م���ا  ول���ك���ن 
ه��ل يقدم على  ؟  ب��ه  �لقيام  ه��ولن��د 
حتوير وز�ري؟ �إن مثل هذه �خلطوة 
لي�شت ترفا وتبدو حمتومة، خا�شة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر:

مل تكن موجة زرقاء تلك �لتي �جتاحت فرن�شا �لأحد ، و�إمنا ت�شونامي! لقد كان �لدور �لأول من �لنتخابات �لبلدية قا�شيا بالن�شبة للرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� 
هولند ، غري �أن �لدور �لثاين كان قاتال حيث كانت هزمية مطلقة للحزب �ل�شرت�كي ز�دتها �لن�شبة �ملرتفعة لالمتناع عن �مل�شاركة يف �لت�شويت �شخامة 
وحولتها �ىل كارثة. يف �لو�قع، كانت هزمية �ل�شرت�كيني متوقعة، فمن ثورة �ل�شر�ئب �إىل �لتظاهر للجميع، كان �لغ�شب يغذي منذ عامني �لنهيار �لذريع 

ل�شعبية �ل�شلطة �لتنفيذية يف فرن�شا، وكان ل بد �أن ترتجم �لنتخابات ذلك، ومل يكن �أمام �لرئي�س و�حلكومة �أي فر�شة للنجاة و�لهروب من هذه �لكارثة.

اأملانيا تعتقل جهاديني عائدين من �ضوريا 
•• برلني-اأ ف ب:

�لدولة  تنظيم  �ىل  بانتمائهما  ي�شتبه  ج��ه��ادي��ان  �مل��ان��ي��ا  يف  �م�����س  �عتقل 
�مر�أة  �ىل  ��شافة  �شوريا  عودتهما من  لدى  و�ل�شام  �لعر�ق  �ل�شالمية يف 

ي�شتبه بانها مولت هذه �ملنظمة، وذلك وفق ما �علنت �لنيابة.
ف��احت ي. )26  �شنة( يف برلني و�لرتكي  �لمل��اين فاتك ك. )35  و�عتقل 
�لملانية  ���ش��ن��ة(   27( ر.  ك��ارول��ي��ن��ا  �ع��ت��ق��ل��ت  بينما  ف��ر�ن��ك��ف��ورت  يف  ���ش��ن��ة( 
�لبولندية يف بون، وفق ما �و�شحت �لنيابة يف بيان. و��شافت �ن �ل�شرطة 
قامت بع�شر عمليات تفتي�س يف هذه �ملدن �لثالث يف �شقق خم�شة ��شخا�س 
�خرين ي�شتبه بدعمهم �لتنظيم �لذي يعتر من ��شد �حلركات �ل�شالمية 
�ليوم  �ج���ر�ء�ت  �ن  بيان  يف  ر�جن  هر�لد  �ملدعي  و�علن  �شوريا.  يف  تطرفا 
تدل على �ن �لنز�عات �مل�شلحة مثل �لنز�ع �لد�ئر يف �شوريا لها �نعكا�شات 
�لق�شائية  �لو�شائل  ��شتعمال كل  بد من  �نه ل  ، موؤكد�  �ملانيا  فورية على 
�شوريا  من  �لعائدون  ي�شكلها  �لتي  �ملحتملة  للمخاطر  �لت�شدي  �جل  من 
�لرهاب  مكافحة  يف  �ملتخ�ش�شة  كارل�شروه  نيابة  و�و�شحت   . متطرفني 
�ل�شالمية يف  �لدولة  ك��ان ع�شو� يف  فاتك ك.  ب��ان  �شبهات كبرية  ثمة  �ن 
�لعر�ق و�ل�شام وتنظيم جند �ل�شام يف �شوريا، على �لقل بني متوز-يوليو 
�شبه  وح���د�ت  خا�شتها  م��ع��ارك  يف  ���ش��ارك  و�ن���ه   2013 و�يلول-�شبتمر 
ع�شكرية و�ع��د�د م�شتلزمات دعائية. �ما فاحت ي. في�شتبه بانه �ن�شم �ىل 
عودته  منذ  و�ن��ه   2013 �يلول-�شبتمر  يف  �شوريا  �ل�شالمية يف  �لدولة 
�ىل �ملانيا يف كانون �لثاين-يناير جمع مال للمنظمة وكان ي�شتعد للعودة 
�ىل �شوريا. من جانب �خر ي�شتبه �لق�شاء بان كارولينا ر. دعمت �ملنظمة 
ما  على  ي��ورو،   4800 �لجمالية  قيمتها  مالية  دفعات  باربع  �ل�شالمية 
تنظيم  من  و�ل�شام  �لعر�ق  يف  �ل�شالمية  �لدولة  و�نبثقت  �لبيان.  ��شاف 
�تهمت جلنة حتقيق �شكلتها  �ذ�ر-مار�س،  �لعر�ق ويف منت�شف  �لقاعدة يف 
�لمم �ملتحدة �لدولة �ل�شالمية بانها �رتكبت عدد� كبري� من �لعد�مات 

يف كانون �لثاين-يناير.

اإطالق نار على ناقلة 
نفط يف م�ضيق هرمز 

•• دبي-رويرتز:

قال �ملكتب �لبحري �ل��دويل )�آي.�إم.ب���ي( �ن مهاجمني جمهولني  يف زورق 
�شريع �أطلقو� �لنار �م�س �لأول على ناقلة نفط خام تبحر يف م�شيق هرمز 
بني �ير�ن و�شلطنة عمان و�أبلغ طاقم �لناقلة �لتي مل يتم �لك�شف عن هويتها 
باأنها تعر�شت لطالق �لنار مرتني من م�شافة قريبة من زورق �شريع يقل 
�شتة �أ�شخا�س يحملون �أ�شلحة �آلية �شباح �لحد. و�شد �أفر�د �لطاقم �لهجوم 
و�لناقلة و�لطاقم يف �أمان. ورغم �ن من ي�شتبه يف �أنهم قر��شنة �شوماليون 
ي�شتهدفون عادة �ل�شفن يف خليج عدن وحو�س �ل�شومال فان �لهجمات على 
�ل�شفن يف م�شيق هرمز وهو م�شار مالحي مهم ل�شحنات �لغاز و�لنفط نادرة. 
وقال مركز �ل�شحن �لتابع حللف �شمال �لطل�شي �ن �طالق �لر�شا�س وقع يف 
�جلانب �لعماين من م�شيق هرمز بعد نحو 90 دقيقة من �قرت�ب زورقني 
�شريعني بهما �أفر�د طاقم يرتدون �لزي �لع�شكري من �شفينة جتارية. وقال 
مركز تنبية �ملالحة �لتجارية �لتابع حللف �لأطل�شي �قرتب زورقان لونهما 
ع�شكرية  مالب�س  يرتدون  �أ�شخا�س  �أربعة  �إىل  ثالثة  متنهما  وعلى  �خ�شر 
و�أ�شاف  جتارية.   �شفينة  من  مرت�   150 م�شافة  �إىل  بر�شا�شات  ومزودين 
�لأ�شخا�س  يطلق  ومل  �لإي���ر�ين.   �ل�شاحل  �إىل  �ل��زورق��ان  �بتعد  برهة  بعد 
�أي  �لتجارية  �ل�شفينة  �لذين كانو� يرتدون مالب�س ع�شكرية و�قرتبو� من 
30 ميال بحريا �إىل �لغرب من موقع  �أعرية نارية. وقع �حلادث على بعد 
با�شم  �خ��ر. وق��ال متحدث  �لنفط من زورق �شريع  ناقلة  �لنار على  �ط��الق 
مركز �ل�شحن �لتابع للحلف �إن حتقيقا يجرى يف �لو�قعتني و�إن من �ل�شابق 

لو�نه �لقول باأن هناك �شلة بينهما.
�لذلل يولد �وجاع �لر��س

فابيو�س �ملر�شح �لثاين ولكن فال�س مر�شح حمتمل لرئا�شة �حلكومة

هل دقت �شاعة �لرحيل لرئي�س �حلكومة  �لفرن�شية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    143  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

جاليل  �لهادي  و�شام  عنها  وكيال  �لعامة  للمقاولت  �ملا�شي  مدعي/�جل�شر 
�لرخام  لتجارة  �ملركزية  �لعربية  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية: 
 52000 وقدره   مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لرخام  لتجارة  �ملركزية  �لعربية  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم  
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الدعوى رقم 2013/704 عقاري كلي

�ل�شادة:  عليها  �ملدعى  �ملحدودة  �لتجاري  �خلليج  بانريي-  ذ�  �شركة  �ل�شادة: 
�ملدعى  �لعقارية  �منيات  �ل�شادة:  عليها-  �ملدعى  ليمتد  ديفلومبنت  بانريي 
 2014/3/19 بتاريخ   2014/24811 رقم  دبي  حماكم  �عالن  على  بناء  عليها. 
ب�شاأن ندبي كخبري ح�شابي يف �لدعوى رقم 2013/704 عقاري كلي- يرجى 
�لتف�شل باحل�شور �ىل مقر مكتبنا مركز �لهنا �شنرت- بجو�ر دو�ر �ل�شطوة- 
مقابل كارفور- مكتب رقم 229/228 وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/10 
يرجى  كما  �خلرة،  �جتماع  حل�شور  وذلك  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  متام  يف 
�ح�شار كافة �مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.  ر�جني �لتوقيع على 
هذ� �لخطار ��شعار� بال�شتالم و�ر�شاله �لينا على �لفاك�س رقم 04-3888997 
  طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي  

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/72 ت عام- م ر- ت- ع ن(
�شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �لندى  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
 / �عالنه  �ملطلوب  �لهند  بوثيابور�يل �جلن�شية:  كادوجنان  �شبري  موؤ�ش�شة حممد   :
بالن�شر مبا  �لهند عنو�نه:  بوثيابور�يل �جلن�شية:  �شبري كادوجنان  موؤ�ش�شة حممد 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 3200 درهم + 200 درهم ر�شوم �لتنفيذ 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/73 ت عام- م ر- ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لندى لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شده : ناجي �لنور عبد�لرحمن جباره �جلن�شية: �ل�شود�ن  �ملطلوب �عالنه 
/ ناجي �لنور عبد�لرحمن جباره �جلن�شية: �ل�شود�ن  نو�نه: بالن�شر مبا �ن 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 4000 درهم + 

200 درهم ر�شوم �لتنفيذ تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  68 /2013 ح نف�س- م ر-ب- ظ ف

�ل�شيد �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: حممد  �بر�هيم  فاروق  مدعي/ �ميان   
لل�شرر  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  �للفي  علي  �حمد  كمال 
عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �للفي  علي  �حمد  كمال  حممد  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 6.00 م�شاء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لظفرة �لبتد�ئية- �لكائنة  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2014/3/24  
قلم الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/816 ت عام- م ر-ت-اأظ  (
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �خلوري  عبا�س  ��شماعيل  �شعيد  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : فوؤ�د حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن �ملطلوب �عالنه /  فوؤ�د 
حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
مد   2012/561 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
كل- م ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/14 م�شاًء 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاله   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم املحكمة                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الدعوى رقم 2013/1827 

�ملدعى: د�ر �لتمويل
��شماعيل  �عالنه:  �ملطلوب  جيول  �شالح  �حمد  عبد�هلل  ��شماعيل  عليه:  �ملدعى   
عبد�هلل �حمد �شالح جيول- عنو�نه �ملطلوب �عالنه: �شركة دولفني للطاقة- منطقة 
مبوجب   0508189116 رقم  متحرك  هاتف  �لتجارة  مركز  مبنى  �ل�شياحي-  �لنادي 
يف  �ل�شادر  �لثالثة(  �جلزئية  �لتجارية  )�لد�ئرة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  حكم 
2014/3/12 ومو�شوعه: مطالبة مالية وحيث �نه مل ي�شتدل عليكم بالعنو�ن �ملبني 
�عاله، لذ� فاننا نعلمكم بطريق �لن�شر باجلريدة ب�شرورة �حل�شور �مام �خلبري يوم 
د�ر  مبكتب   : �لتايل  بالعنو�ن  ظهر�   12 �ل�شاعة  متام  ويف   2014/4/6 �ملو�فق  �لحد 
�و �لوكيل �ملعتمد  �لتمويل باخلالدية- �بوظبي- علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم 

ف�شوف ن�شتمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك.
  اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل                                                                                     

اعالن للح�سور امام خبري

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     

فقدت �ملدعوة: مهرة �شالح مبارك- �مار�تية 
تاأ�شي�س 271 �شادرة   ��شهم  �شهادة  �جلن�شية- 

من �شركة �لو�حة للتاأجري
�ىل  ت�شليمها  عليها مطلوب  �لعثور  يف حالة 
برقم  �لت�شال  �و  منها  �ل�شادرة   �ل�شركة 

تليفون 050-6644393

فقدان �سهم
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العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
      اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    143  /2014 جت جز- م ر-ب- ع ن

جاليل  �لهادي  و�شام  عنها  وكيال  �لعامة  للمقاولت  �ملا�شي  مدعي/�جل�شر 
�لرخام  لتجارة  �ملركزية  �لعربية  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  �لمار�ت    �جلن�شية: 
 52000 وقدره   مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية: 
�جلن�شية:  �لرخام  لتجارة  �ملركزية  �لعربية  موؤ�ش�شة  �عالنه/   �ملطلوب  درهم  
�لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية- 
�لكائنة �ملركز �لد�ري  �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى  بدفاعك و�شور� 

بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/3/25  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم    125  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
مدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني فرع دبي �جلن�شية: �لمار�ت مدعي عليه: �حمد جمعة 
�لدعوى: مطالبة مالية  �لعرميي �جلنبي �جلن�شية: �لمار�ت   مو�شوع  �حمد يو�شف 
13341.41 درهم و�لفائدة �لتاخريية 1032 درهم    �ملطلوب �عالنه/ �حمد جمعة �حمد 
يو�شف �لعرميي �جلنبي �جلن�شية: �لمار�ت   عنو�نه: بالن�شر )�عالن باأ�شل �ل�شحيفة 
بطريق �لن�شر( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2014/4/8 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً 
�و  �شخ�شيا  �لد�ري   �ملركز  �لكائنة  �لبتد�ئية-  �لعني  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ  2014/3/31  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الدعوى رقم 2013/704 عقاري كلي

�ل�شادة:  عليها  �ملدعى  �ملحدودة  �لتجاري  �خلليج  بانريي-  ذ�  �شركة  �ل�شادة: 
�ملدعى  �لعقارية  �منيات  �ل�شادة:  عليها-  �ملدعى  ليمتد  ديفلومبنت  بانريي 
 2014/3/19 بتاريخ   2014/24811 رقم  دبي  حماكم  �عالن  على  بناء  عليها. 
ب�شاأن ندبي كخبري ح�شابي يف �لدعوى رقم 2013/704 عقاري كلي- يرجى 
�لتف�شل باحل�شور �ىل مقر مكتبنا مركز �لهنا �شنرت- بجو�ر دو�ر �ل�شطوة- 
مقابل كارفور- مكتب رقم 229/228 وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/10/10 
يرجى  كما  �خلرة،  �جتماع  حل�شور  وذلك  �شباحا   10.00 �ل�شاعة  متام  يف 
�ح�شار كافة �مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.  ر�جني �لتوقيع على 
هذ� �لخطار ��شعار� بال�شتالم و�ر�شاله �لينا على �لفاك�س رقم 04-3888997 
  طارق الغيث/ اخلبري احل�سابي  

حتديد موعد اجتماع خربة

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :517/     
�كار�كار�ن هندية �جلن�شية  �ل�شيدة/ ت�شاكوين تومي  بان   ليكن معلوما للجميع 
�لرخ�شة  يف  وذل��ك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب 
�مل�شماة دنيا �لحالم للمقاولت  �ل�شحية رخ�شة جتارية رقم ) 622904( وذلك 
لن�س  ب��اول هندية �جلن�شية.  وعمال  م��اري جو�شيف جو�س جو�س  �ل�شيدة/  �ىل 
�ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :518/     

�ك��ار�ك��ار�ن هندية �جلن�شية ترغب  تومي  ت�شاكوين  �ل�شيدة/  بان  للجميع  ليكن معلوما   
/كولون  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  وذل��ك   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ل�شيدة/ ماري  �لتك�شية و�لر�شيات  رخ�شة جتارية رقم ) 612279( وذلك �ىل  ملقاولت 
جو�شيف جو�س جو�س باول هندية �جلن�شية.  وعمال لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون 
�لحت��ادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن 
هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار  �لج���ر�ء  على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1    

  اعــــــالن  
رقم �ملرجع :186/     

 ليكن معلوما للجميع بان  / جلف تايرن ليمتد- ترغب يف رهن )%100( 
من ��شهم �ل�شركة مقابل قر�س وذلك لل�شادة/ بنك نور �ل�شالمي  وعمال 
لن�س �ملادة )16( فقره 3 من �لقانون �لحتادي رقم )22( ل�شنة 1991م يف 
�لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع��الن للعلم و�نه �شوف يتم  �لكاتب  �شان 
�لعالن  تاريخ هذ�  ��شبوعني من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لج��ر�ء  على  �لت�شديق 

فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك علي �تباع �ل�شبل �لقانونية حيال ذلك .
الكاتب العدل بال�سارقة       
دارل الق�ساء ال�سارقة    -  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديق- ال�سارقة

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/72 ت عام- م ر- ت- ع ن(
�شده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شيار�ت  لتاجري  �لندى  موؤ�ش�شة  �لتنفيذ/  طالب 
 / �عالنه  �ملطلوب  �لهند  بوثيابور�يل �جلن�شية:  كادوجنان  �شبري  موؤ�ش�شة حممد   :
بالن�شر مبا  �لهند عنو�نه:  بوثيابور�يل �جلن�شية:  �شبري كادوجنان  موؤ�ش�شة حممد 
�ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 3200 درهم + 200 درهم ر�شوم �لتنفيذ 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/73 ت عام- م ر- ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/ موؤ�ش�شة �لندى لتاجري �ل�شيار�ت �جلن�شية: �لمار�ت �ملنفذ 
�شده : ناجي �لنور عبد�لرحمن جباره �جلن�شية: �ل�شود�ن  �ملطلوب �عالنه 
/ ناجي �لنور عبد�لرحمن جباره �جلن�شية: �ل�شود�ن  نو�نه: بالن�شر مبا �ن 
رقم    �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب 
وحدد لنظره جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2014/4/20 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�لعني  �لكائنة باملقر 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ ل�شد�د مبلغ 4000 درهم + 

200 درهم ر�شوم �لتنفيذ تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  قلم التنفيذ العام                                                                                     

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
    اعالن يف الدعوى  رقم 2013/641 بالن�سر

كري�شنان  ر�م��ا  �شاليات  ميثلها:  لالأملنيوم  �خل��ري��ف  موؤ�ش�شة   : �مل��دع��ى 
�لعنو�ن:  �شريف   حممد  �شعيد  طاهر  �عالنه:  �ملطلوب  لل   �شانتو�س 
�لثنني  يوم  �ع��اله وح��دد  �ملذكورة  �لدعوى  رفع  �ملدعي  �ن  بالن�شر مبا 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظرها لذ� فانت مكلف باحل�شور 
12 ظهر� �مام جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية �لكائنة يف �لعني �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد ، وعليك �يد�ع مذكرة بالرد و�شور� منها بعدد 
�خل�شوم لدى ق�شم �لتح�شري وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ ت�شلم 

�لعالن.  
   قلم املنازعات اليجارية              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/262 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- ��شبا�شيو لتجارة �لثاث ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شريل فري�نا مري�نديال    قد �أقام عليكم �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )22500( 
.بال�شافة �ىل مبلغ 1382  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/916 عمايل جزئي   

�س.ذ.م.م     �لفينة  للخدمات  حمزة  �م��ري  حافظ   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�خت�شام فاروق حممد فاروق    قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
)22832 درهم( وتذكرة عوده مببلغ ) 2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
رقم �ل�شكوى ) 2014/167360(.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�   ch1.A.5 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2014/4/21
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

    مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/141 عمايل جزئي   

����س.ذ.م.م جمهول  �لفنية  للخدمات  خ��ان  �م��ني   -  1 عليه/  �ملدعى  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���ش��ع��ي��د ���ش��اه ك��ل ف����ر�ز  ق��د �ق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7487 درهم( 
�ل�شكوى  وتذكرة عوده مببلغ ) 1500 دره��م( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
) 2014/163655(.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/21 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم الق�سايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

    اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/73 عمايل جزئي   

�ىل �ملدعى عليه/ 1 - �ملال لو�شاطة �لتامني- �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�ق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي /ي��ون�����س ح�شن ح�شن �ح��م��د ج��وه��ل  ق��د  مب��ا �ن 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )34680 درهم( وتذكرة عوده 
  .)2014/162298  ( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000  ( مببلغ 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/4/15 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
�لقا�شي  لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/196  عقاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه/1- ب�شت هومز �مريت�س ريل ��شتيت كون�شرتك�شن 
)FZCO( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / ز�هد قا�شم علي 
�ملحكمة  ب���ان  نعلنكم  حم��م��د  ح�شني  ع��ب��د�ل��ه��ادي  ع���وين  ومي��ث��ل��ه: 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2014/3/20 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت 
�لدعوى  �ملنتدب يف  �ل�شيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله. 
وقد حتددت جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2014/4/17 �ل�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
�                    �ىل �ملدعي عليه/�شالون نفرتاي للتجميل  جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2014/4/21  �ملحكمة لها جل�شة يوم �لثنني  �أدن��اه وحددت 

  8:30

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�لقل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من 

بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
928/2014/13
929/2014/13

م
1
2

��شم �ملدعي
 �شاىل �د�ر �يان ليباتا

لني ليباتا بينكا 

مبلغ �ملطالبة
19138 درهم �شامل تذكرة �لعودة
419950 درهم �شامل تذكرة �لعودة

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �لينا �ملدعوه /ري�سما �سلطانه ال�سيخ ح�سن/�مار�تية 
�جلن�شية �ىل حمكمة بني يا�س �لبتد�ئية ) ق�شم �لتوثيقات( 

بطلب تغيري ��شمها من ) ري�شما �شلطانه( �ىل) �أمينه(  
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �لعالن .
عبداله املثنى
قا�سي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  68 /2013 ح نف�س- م ر-ب- ظ ف

�ل�شيد �جلن�شية: م�شر مدعي عليه: حممد  �بر�هيم  فاروق  مدعي/ �ميان   
لل�شرر  طالق  �لدعوى:  مو�شوع  م�شر  �جلن�شية:  �للفي  علي  �حمد  كمال 
عنو�نه:  م�شر  �جلن�شية:  �للفي  علي  �حمد  كمال  حممد  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر 
�لثنني �ملو�فق 2014/4/14 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 6.00 م�شاء �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �لظفرة �لبتد�ئية- �لكائنة  
و�شور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�لقل. �شدر بتاريخ 2014/3/24  
قلم الحوال ال�سخ�سية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة الظفرة البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
    اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم  166 /2014 جت جز- م ت- ب- اأظ

عي�شى  مو�شى  �بر�هيم  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاجري  �شال  يونيفر  موؤ�ش�شة  مدعي/   
ميثلها/  �شي�شتمز  كالدينج  �مريال  عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�شية:  �ل�شاعر 
مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �لمار�ت    �جلن�شية:  مونروي  �شتيو�ر�ت  مالكوم 
مببلغ 58.445 درهم    �ملطلوب �عالنه/ �مريال كالدينج �شي�شتمز ميثلها/ مالكوم 
�شتيو�ر�ت مونروي �جلن�شية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�شر  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/7 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  نهيان  �آل  مبع�شكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة  �لبتد�ئية- 
قبل �جلل�شة  عليها  �مل�شتند�تك موقعا  بدفاعك و�شور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �شدر بتاريخ 2014/3/19  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/1812 جتاري جزئي  

�نه  بالن�شر نعلمك  �لعنو�ن  �ل�شعودي  �ليمن  �ملحكوم عليه/ مطبخ ومطعم  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملو�فق 2014/3/19 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف  بتاريخ 
بالرقم �عاله ل�شالح / �شركة �لو�حة للمو��شي ذ.م.م   بالتايل: حكمت �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ  73.650 درهم 
و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 4% من تاريخ 2013/12/24 وحتى �ل�شد�د  �لتام ومبا 
ل يجاوز �ملبلغ �ملحكوم به و�لزمته �مل�شاريف ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.  . �شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما   30 لال�شتئناف خالل  قابال  2014/3/25  حكما 

لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
قلم املحكمة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/816 ت عام- م ر-ت-اأظ  (
�ملنفذ  �لمار�ت   �جلن�شية:  �خلوري  عبا�س  ��شماعيل  �شعيد  �لتنفيذ/  طالب 
�شده : فوؤ�د حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن �ملطلوب �عالنه /  فوؤ�د 
حممود �مني ديباجه �جلن�شية: �لردن عنو�نه: بالن�شر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
مد   2012/561 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ  �ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
كل- م ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2014/4/14 م�شاًء 
موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة 
معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لرئي�شي  باملقر  �لكائنة  �لتنفيذ-�بوظبي 

لتنفيذ �ل�شند �عاله   تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  القلم املحكمة                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
          يف الدعوى رقم 2013/1827 

�ملدعى: د�ر �لتمويل
��شماعيل  �عالنه:  �ملطلوب  جيول  �شالح  �حمد  عبد�هلل  ��شماعيل  عليه:  �ملدعى   
عبد�هلل �حمد �شالح جيول- عنو�نه �ملطلوب �عالنه: �شركة دولفني للطاقة- منطقة 
مبوجب   0508189116 رقم  متحرك  هاتف  �لتجارة  مركز  مبنى  �ل�شياحي-  �لنادي 
يف  �ل�شادر  �لثالثة(  �جلزئية  �لتجارية  )�لد�ئرة  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  حكم 
2014/3/12 ومو�شوعه: مطالبة مالية وحيث �نه مل ي�شتدل عليكم بالعنو�ن �ملبني 
�عاله، لذ� فاننا نعلمكم بطريق �لن�شر باجلريدة ب�شرورة �حل�شور �مام �خلبري يوم 
د�ر  مبكتب   : �لتايل  بالعنو�ن  ظهر�   12 �ل�شاعة  متام  ويف   2014/4/6 �ملو�فق  �لحد 
�و �لوكيل �ملعتمد  �لتمويل باخلالدية- �بوظبي- علما بانه يف حالة عدم ح�شوركم 

ف�شوف ن�شتمر يف �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لذلك.
  اخلبري املنتدب/ احمد ابراهيم احمد عبداهلل                                                                                     

اعالن للح�سور امام خبري

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     

فقدت �ملدعوة: مهرة �شالح مبارك- �مار�تية 
تاأ�شي�س 271 �شادرة   ��شهم  �شهادة  �جلن�شية- 

من �شركة �لو�حة للتاأجري
�ىل  ت�شليمها  عليها مطلوب  �لعثور  يف حالة 
برقم  �لت�شال  �و  منها  �ل�شادرة   �ل�شركة 

تليفون 050-6644393

فقدان �سهم
العدد  11060 بتاريخ 2014/4/1     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/98  عمايل كلي                          
�ىل �ملحكوم عليه/ 1- م�شنع تكنو �ين للتقنيات �جلاهزة �س.ذ.م.م -فرع  دبي   جمهول 
يف   2014/3/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل 
بان  عليها  �ملدعى  بالز�م  عبد�للطيف  رفيق  حممد  ل�شالح/  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى 
توؤدي بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره 117.499 درهم )مائةو�شبعة ع�شر �لفا و�ربعمائة 
ت�شعة وت�شعون درهما( وتذكرة عودة ملوطنه عينا �و قيمتها نقد� مامل ملتحق بخدمة 
رب عمل �خر، وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شبه منها ورف�شت 
ماعد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11060 بتاريخ   2014/4/1     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2014/115 جتاري جزئي  

نعلمك  بالن�شر  �لعنو�ن  �لعامة   للمقاولت  ليرتي  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
�نه بتاريخ �ملو�فق 2014/3/10 قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى 
�ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / موؤ�ش�شة �شبيكا�شت ملالكها/ �يلي مي�شال 
كفوري بالتايل:  حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري: بالز�م �ملدعى عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ) 42.625.00 درهم(  وت�شمينها �لر�شوم 
بتوقيعي  �شدر  �تعاب  حم��ام��اة.   مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  و�مل�شاريف 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2014/3/23  حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
قلم املحكمة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        
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لالإبد�ع  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  �أعلن 
�ل��دورة �ل�شاد�شة من �جلائزة �لأكر من  �لريا�شي عن تفا�شيل 
�جلو�ئز  قيمة  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  �لريا�شي  �لقطاع  يف  نوعها 
وتنوع فئاتها و�لوىل على �لإطالق �ملخ�ش�شة جلانب �لإبد�ع يف 
�ملجل�س عن مو�عيد  �أعلن  �لريا�شي. كما  �لعمل  جميع جمالت 
�لرنامج �لزمني للدورة �ل�شاد�شة حيث يبد�أ ت�شليم �لرت�شيحات 
�عتبار� من غد و �آخر موعد ل�شتالم �لرت�شيحات 31 �غ�شط�س 
و�أكتوبر  �شبتمر  يف  و�ملفا�شلة  �لتحكيم  �إج��ر�ء�ت  و�شتتم  �لقادم 
�لثالث من  �لأ�شبوع  �لفائزين يف  �لإع��الن عن  و�شيتم  �لقادمني 
 14 يف  �جلائزة  ت�شليم  حفل  و�شيقام  �حل��ايل  �لعام  من  نوفمر 

يناير 2015. 
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي م��و���ش��ع ع��ق��د �م�����س يف فندق 
�ل�شريف  �أحمد  د.  �شيتي بح�شور  ف�شتيفال  دبي  �نرتكونتيننتال 
�لأمني �لعام للجائزة و د. خليفة �ل�شعايل ع�شو جمل�س �لأمناء 
جمل�س  ع�شو  �ملن�شوري  و�أحمد  للجائزة  �لفنية  �للجنة  ورئي�س 
رحمة  �آل  �أم��ان  ونا�شر  و�لت�شويق  �لت�شال  جلنة  رئي�س  �لأمناء 
و�أحمد �حلمادي ع�شو جلنة �لت�شال و�لت�شويق  مدير �جلائزة 
ور����ش��د �أم����ريي م��دي��ر ع���ام ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وخليفة حمد 
بو�شهاب مدير عام قناة �شما دبي وعدد من ممثلي و�شائل �لإعالم 
�أن  كلمته  يف  �ل�شريف  �أح��م��د  د.  و�أك���د  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�جلائزة بف�شل دعم وتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي ر�عي 
�جلائزة وقيادة �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�آل مكتوم رئي�س �جلائزة رئي�س  رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
�للجنة �لأوملبية �لوطنية حققت خالل �لدور�ت �خلم�س �لوىل 
فقد  �شنو�ت  خم�س  �لبالغ  �لزمني  �مل��دى  فاقت  كبرية  جناحات 
�لتي حققتها ح��دود دولة  �لدفع  تاأثريها �ليجابي وق��وة  جت��اوز 
باتت  �لعاملية حيث  �إىل  �لكبري لي�شل  �لعربي  �لإم��ار�ت و�لوطن 
�لحتاد�ت �لريا�شية �لدولية و�للجان �لأوملبية �لوطنية تتناف�س 
�جلائزة  بهذه  للفوز  وبر�جمها  كو�درها  وخ��رية  �إمكانياتها  بكل 
�ملرموقة. و��شتعر�س د. �ل�شريف مر�حل تطور �جلائزة و�مل�شاركة 
�ملحلية و�لعربية و�لدولية فيها خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية 
تنفيذ�  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  �ليها  يتطلع  �لتي  �لآف��اق  وكذلك 
�أن  و�أك���د  �جل��ائ��زة  رئي�س  و�شمو  �جل��ائ��زة  ر�ع��ي  �شمو  لتوجيهات 

�جلائزة حققت منو� كبري� يف عدد �مللفات �مل�شاركة حمليا وعربيا 
 . بلغ 75 يف �ملائة خالل �لفرتة 2013-2009 

ولفت �إىل �أن عدد �ملتقدمني للمناف�شة بلغ يف �لدورة �لوىل 116 
�رتفع  �لعربي  �ملتحدة و�لوطن  �لعربية  �لإم��ار�ت  ملفا من دولة 
يف �ل��دورة �لثانية �إىل 132 ثم �إىل 135 يف �ل��دورة �لثالثة ثم 
�إىل 190 ملفا يف �لدورة �لر�بعة وبلغ يف �لدورة �خلام�شة 203 
�لريا�شي  �لثقل  ذ�ت  �لعربية  �ل��دول  ع��دد� من  ب��اأن  ملفات علما 
�لكبري عانت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية من ��شطر�بات �شيا�شية �أدت 
�إىل توقف �لن�شاط �لريا�شي فيها ورغم ذلك فاإن �جلائزة و��شلت 
عام  �أم��ني  وك�شف  �ل���دول.  كل  من  �مل�شاركني  و��شتقطاب  منوها 
�جلائزة �أرقاما تتعلق مبدى تاأثري �جلائزة حيث �أكد �أن �لدورتني 
�لوىل و�لثانية �شهدتا م�شاركة ممثلني من 16 دولة عربية ثم 
19 دول��ة عربية وهو رقم كبري كما ك�شف عن  �إىل  �رتفع �لعدد 
تناف�س يف  �ل��دويل حيث  �مل�شتوى  على  �جل��ائ��زة  �مل�شاركة يف  منو 
�لدورة �لر�بعة للجائزة وهي �لدورة �لوىل للتو�شع نحو �لعاملية 
99 جلنة �أوملبية وطنية وهو رقم ي�شل لقر�بة 49 يف �ملائة من 
203 جلنة  و�لبالغ عددها  �لعامل  يف  �لوطنية  �لأوملبية  �للجان 
�ل��دورة �خلام�شة للجائزة وهي �لدورة  �أوملبية وطنية و�شارك يف 
�لثانية بعد �لتو�شع للعاملية 23 �حتاد� ريا�شيا دوليا وهي ن�شبة 
ت�شل �إىل �أكر من 88 يف �ملائة من جمموع �لحتاد�ت �لريا�شية 
26 �حتاد� وهذ� �لرقم يدل على مكانة  �لدولية و�لبالغ عددها 
�جلائزة على �مل�شتوى �لدويل وو�شول تاأثريها لأكر �لحتاد�ت 
�لذي ي�شم  �لأمناء  �أن طموح جمل�س  �لدولية.موؤكد�  �لريا�شية 
�لو�شول  هو  و�لعربية  �لإمار�تية  �لريا�شية  �لكفاء�ت  نخبة من 
�لقطاع  يف  و�لعاملني  �لأومل��ب��ي��ة  و�ل��ل��ج��ان  �لحت����اد�ت  جميع  �إىل 
�لعربي  و�ل��وط��ن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لريا�شي 

و�لعامل و�أن تكون �مل�شاركة �أكر وت�شمل �جلميع.
�إىل  �أمناء �جلائزة �لدعوة  ووجه د.�أحمد �ل�شريف با�شم جمل�س 
للم�شاركة  �لعربي  و�لوطن  �لإم��ار�ت  دولة  �لريا�شيني يف  جميع 
رئي�س  �ل�شعايل  خليفة  د.  و�أع��ل��ن  للجائزة.  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  يف 
على  �لإب��ق��اء  �لأم��ن��اء  جمل�س  ق��ر�ر  ع��ن  للجائزة  �لفنية  �للجنة 
فئات �جلائزة �لثالث وهي : �لإب��د�ع �لريا�شي �لفردي و�لإبد�ع 
�ل��ري��ا���ش��ي �جل��م��اع��ي و�لإب������د�ع �ل��ري��ا���ش��ي �مل��وؤ���ش�����ش��ي وه���ي ذ�ت 
�ل��دور�ت �خلم�س �لوىل  �لعمل مبوجبها �شمن  �لتي مت  �لفئات 

�لريا�شي  من عمر �جلائزة لكونها ت�شم جميع عنا�شر �لجناز 
ومت �ختيارها بعناية كما مت حتديد �مل�شاركة �لعاملية يف �جلائزة 
�لتو�يل  على  �لثالثة  ل��ل��دورة  فقط  �ملوؤ�ش�شي  �لإب���د�ع  فئة  �شمن 
�لتو�يل.  على  �لثانية  ل��ل��دورة  �لدولية  �لريا�شية  ول��الحت��اد�ت 
وحدد �ل�شعايل حمور �لتناف�س على �مل�شتوى �لدويل و�ملخ�ش�س 
مظلة  حتت  �ملن�شوية  �ل�شيفية  �لدولية  �لريا�شية  ل��الحت��اد�ت 
م�شروع  �أو  برنامج  مبادرة  �أف�شل  وهو  �لدولية  �لأوملبية  �للجنة 
�أج���ل حث  �ل��ه��دف م��ن حت��دي��د حم���ور �لتناف�س م��ن  �أن  م��وؤك��د� 
ت�شاهم يف تطوير �حلركة  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  تقدمي  على  �مل�شاركني 
على  للجائزة  �لفنية  �للجنة  رئي�س  و�أك��د  �ل��ع��امل.  يف  �لريا�شية 
�لفئة  بهذه  للفوز  و�لتناف�س  بامل�شاركة  �ملتز�يد  �لدويل  �لهتمام 
�لأوملبية  و�للجنة  �لريطانية  �لأوملبية  �للجنة  ف��وز  بعد  �شيما 
�لأوكر�نية يف �ل��دورة �لر�بعة وف��وز �لحت��اد �ل��دويل لكرة �لقدم 
�لإجناز  ف��رتة  حت��دي��د  ع��ن  وك�شف  �خلام�شة  �ل����دورة  يف  �لفيفا 
وهي  و�ل���دويل  و�ل��ع��رب��ي  �ملحلي  �مل�شتوى  على  للتناف�س  �مل��وؤه��ل 
�لفرتة من �أول �شبتمر 2013 و31 �أغ�شط�س 2014 وكذلك 
�مل�شاركة و�لتناف�س للفوز بجو�ئز �لدورة  مو�عيد تقدمي طلبات 
�ل�����ش��اد���ش��ة ل��ل��ج��ائ��زة. و����ش��ت��ع��ر���س �أح��م��د �حل��م��ادي ع�شو جلنة 
�للجنة من  تبذلها  �لتي  و�لت�شويق يف �جلائزة �جلهود  �لت�شال 
و�لوطن  �لدولة  يف  �لريا�شي  �لقطاع  �أطياف  مع  �لتو��شل  �أجل 
�لعربي و�لعامل وكذلك �جلهود �لتي تو��شل �جلائزة بذلها من 
�أن تكون �شانعة  �أج��ل  و�مللتقيات من  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لندو�ت  خالل 
و�أكد  �ملبدعني وح�شب.  تكرمي  على  دوره��ا  يقت�شر  ول  ل��الإب��د�ع 
�حلمادي على ��شتمر�ر تنظيم �للقاء�ت �لتعريفية عن �جلائزة يف 
�مللتقيات و�ملنا�شبات �لريا�شية �ملحلية و�لعربية و�لدولية و�للقاء 
يف  �مل�شاركة  دع��و�ت  لتقدمي  �ل��دول��ة  يف  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
�لتقدمي وغريها  و�آليات  �لتناف�س  و�شرح حمو  �ل�شاد�شة  �ل��دورة 
و�لأفر�د  �لريا�شية  للموؤ�ش�شات  بالتقدمي  من �جلو�نب �خلا�شة 
�جلائزة  ه��ذه  �إط��الق  ور�ء  من  �لأول  �مل�شتهدف  ي�شكلون  �لذين 
�لتي فاز بها حلد �لآن 96 فائز� ما بني �أفر�د وفرق وموؤ�ش�شات 
مبا فيها �لفئات �لتقديرية وحث �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية على �لتقدم 
حتر�س  حيث  �لتقديرية  �لفئات  �شمن  �جل��ائ��زة  يف  للم�شاركة 
�لإعالمية ك�شريك يف �شناعة  �ملوؤ�ش�شات  دور  �بر�ز  �جلائزة على 

�لتطور �ملن�شود وتقدير م�شاهمتهم �لر�ئدة يف هذ� �ملجال.

�ع���ت���م���د ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ ح����م����د�ن بن 
ن���ائ���ب ح���اك���م دبي  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د 
وزي����ر �مل��ال��ي��ة م��وع��د �ن���ط���الق �شباق 
�ل�شر�عية  لل�شفن  �ل�����ش��ن��وي  �ل��ق��ف��ال 
�شري  ج��زي��رة  م��ن  قدما   60 �ملحلية 
ب��ون��ع��ري وح���ت���ى ����ش���و�ط���ئ ج���م���ري� يف 
دبي و�لذي ينظمه نادي دبي �لدويل 
نهاية  يف  �شنويا  �لبحرية  للريا�شات 
و�شيقام  �لبحرية.  �ل�شباقات  مو�شم 
�لر�بعة  ن�شخته  يف  �مل��رت��ق��ب  �حل���دث 
ع�شر  �ل�شابع  �ل�شبت  ي��وم  و�لع�شرين 
من �شهر مايو �ملقبل وي�شبق �نطالق 
من  مبكر�  �ل��ت��وج��ه  كاملعتاد  �ل�شباق 
�إىل  �مل�شاركني  �لنو�خذة و�ملالك  قبل 
جزيرة �شري بونعري يف عمق �خلليج 
�ل��ع��رب��ي ����ش��ت��ع��د�د� ل��ب��د�ي��ة �حلدث 
ذلك  �شباح  م��ن  �لأوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف 
كافية  زمنية  ف��رتة  قبل  وذل��ك  �ليوم 
�لعديد  وكاملعتاد  �حل��دث  ير�فق  كما 
جمل�س  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
للقاء  م��وع��د�  يعد  و�ل���ذي  �لفهيدي 
ل�شمو  وم����ن����ر�  �لإع��������الم  وو����ش���ائ���ل 
خمتلف  ع��ن  للحديث  �ل�شباق  ر�ع���ي 
يف  �لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأح����د�ث 
�لبحر و�لفرو�شية وكرة �لقدم ونادي 
�ل��ن�����ش��ر. وج���اء �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �ملوعد 
لوفد  �شموه  ��شتقبال  خالل  �جلديد 
جمل�س �إد�رة �لنادي و�لذي �شم �شعادة 
ب��ن ث��اين رئي�س  �ل��ل��و�ء �حمد حممد 
جمل�س �لإد�رة وعلي نا�شر باحلبالة 
نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة �إىل جانب 
�شعيد  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء 
�شهيل  وحممد  �لطاير  �شعيد  حممد 
�لرت�ثية  �ل�شباقات  م�شرف  �ملهريي 
ب���ن غليطة  و�مل��ح��ل��ي��ة وع���ل���ي ج��م��ع��ة 

�ملدير �لتنفيذي بالوكالة.

�سكر وتقدير
على  �لإد�رة  جم��ل�����س  وف���د  وح���ر����س 
و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  ��شمي  توجيه 
�آل  �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
على دعمه �لكبري و�هتمامه �ملتو��شل 
بالريا�شات �لبحرية وحر�شه �لد�ئم 
�شنويا  �لقفال  �شباق  �إقامة  دعم  على 
جميع  عنها  حتكي  تاريخية  كملحمة 
�لأجيال حيث تعاقب على �مل�شاركة يف 
�حلدث كل �أفر�د �لأ�شرة �جلد و�لأب 
�ل�شباق ومباركة  تاأ�شي�س  و�لبن منذ 
ر�ئدة  بفكرة   1991 ع��ام  �نطالقته 
وه���ادف���ة م���ن ���ش��م��وه ل��ي��ك��ون �حلدث 
�شاهد� على �لروؤية �لثاقبة و�حلكيمة 

م��ن قبل ���ش��م��وه. و�أك���د �ل��وف��د خالل 
و�شول  �ل�شباق  ر�ع��ي  ل�شمو  �ل��زي��ارة 
�حلدث �إىل �علي معايري �لنجاح من 
خ���الل �ه��ت��م��ام ���ش��م��وه وح��ر���ش��ه على 
�لتجارب  �أن  �إىل  م�شريين  �لتطوير 
�ثبت ذلك وها هو �حلدث �ليوم ينتقل 
حدود  متخطيا  ج��دي��دة  مرحلة  �إىل 
�لوطن ومنطقة �خلليج �لعربي حيث 
بات هدفا كبري� لأكر �لفرق �لعاملية 
�شهرة وحدثا يجتذب �لعامل وخا�شة 
م��ن �ل��ق��ارة �لأوروب���ي���ة وذل���ك بعدما 

�ل�شباق  ����ش���ج���ل 
�لأوىل  ول���ل���م���رة 
�أوروبية  م�شاركة 
�لعام  �أمل��ان��ي��ا  م���ن 
بقيادة  �مل���ا����ش���ي 
�أمري  بولد  لويت 

بافاريا.

اأ�سداء عاملية
وق���دم �ل��وف��د �إىل 

���ش��م��وه �ن��ع��ك��ا���س �مل�����ش��ارك��ة �لأخ�����رية 
�لن�شخة  ح���دث  يف  �لأمل�����اين  ل��ل��ف��ري��ق 
�لقفال  �شباق  من  و�لع�شرين  �لثالثة 
�مل��ا���ش��ي و�هتمام  �ل��ع��ام  و�ل��ت��ي ج���رت 
�لأملانية  و�ل�������ش���ح���اف���ة  �ل���ت���ل���ف���زي���ون 
�لإمار�ت  لدولة  �حل�شاري  باملوروث 
م���ن خ���الل ع���دد م���ن �مل���ج���الت �لتي 
ع��ر���ش��ت ت��ق��اري��ر خ��ا���ش��ة ع���ن حدث 
�لطويل  و�ل���ت���اري���خ  �ل���ق���ف���ال  ���ش��ب��اق 
كان  حيث   1991 ع��ام  منذ  للحدث 
ل�����ش��م��و ر�ع������ي �حل������دث �ل�������دور �ملهم 
��شتمر�ر  �ج���ل  م��ن  لأق����وي  و�ل�����ش��ن��د 
م�����ش��رية �حل����دث و�ل�����ذي ي��ك��م��ل هذ� 
�لعام عامة �لر�بع و�لع�شرين يف تاأكيد 
على متانة م�شمون �لر�شالة وحر�س 
�ملوروث  �أحياء  على  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�شاري 

�ملتحدة. 
�لوفد  وق���ام 

باطالع �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�ملقدمة  �ل�شكر  ر�شالة  �آل مكتوم على 
للريا�شات  �لأمل��اين  بافاريا  ن��ادي  من 
�لبحرية على تف�شل �شموه مب�شاركة 
�لعام  �حل�����دث  يف  �لأمل�������اين  �ل���ف���ري���ق 
�ملا�شي و�حلفاوة و�لرتحيب �لبالغني 
وجدهما  �ل���ل���ت���ني 
قبل  م�����ن  �ل�����وف�����د 
�����ش����م����وه وج����ه����ود 
�للجنة  �أع���������ش����اء 
�مل���ن���ظ���م���ة و�ل����ت����ي 
بت�شهيل  ت��ك��ل��ل��ت 
�لفريق  م�����ش��ارك��ة 
حممل  وت������وف������ري 
حيث  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
كانت جتربة ر�ئعة 
يندر �أن يتم تكر�رها جمددين بذلك 
�شرفيا  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��رغ��ب��ة يف خ��و���س 
�لن�شخة  مناف�شات  خ��الل  �ل�شباق  يف 

�ملقبلة.

كتاب توثيقي
وق���دم �ل��وف��د �إىل ���ش��م��وه ���ش��رح��ا عن 
�لحتفالية �لأخرية للنادي �لبارفاي 
مبنا�شبة  �لأملانية  ميونيخ  مدينة  يف 
تاأ�شي�س  ع���ل���ى  ع���ام���ا   125 م������رور 
ولي�س  �أوروب��������ا  يف  �ل���ع���ري���ق  �ل����ن����ادي 
و�لتي   )2013-1888  ( �أمل��ان��ي��ا 
�ل����ن����ادي ح���ي���ث كان  مت ف��ي��ه��ا دع������وة 
�لقفال  ���ش��ب��اق  يف  �خل���ا����س  �ل��ظ��ه��ور 
لإجناح  �جلهود  من  ع��زز  ر�ئعا  حدثا 
تلك �لحتفالية �لكبرية حيث ��شدر 
كتابا  �ملنا�شبة  وبهذه  �لأمل��اين  �لنادي 

توثيقا ت�شمن م�شاركة فريق �لنادي 
�لقفال  �شباق  بافاريا يف  �أم��ري  بقيادة 
كحدث نادر ور�ئع. وتلقي �شمو �ل�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  ح���م���د�ن 
�ملنا�شبة  �ملالية بهذه  حاكم دبي وزير 
مل�شرية  �لتوثيقي  �لكتاب  من  ن�شخة 
�أع�شاء  ل�شموه  �شلمه  �لأمل��اين  �لنادي 
�ل�شد�ر�ت  بع�س  جانب  �إىل  �ل��وف��د 
عر�شت  �ل���ت���ي  �لأمل����ان����ي����ة  و�مل����ج����الت 
تقارير عن �مل�شاركة يف �حلدث �لكبري 
�إ���ش��اف��ة �إىل �ل���ب���وم ���ش��ور خ��ا���س مت 
�لن�شخة  على هام�س حدث  �لتقاطها 
�لقفال  �شباق  من  و�لع�شرين  �لثالثة 
�مل�����ش��وري��ن �ملحرتفني  �ح��د  م��ن قبل 

�ملر�فقني للوفد �لأملاين.

هدية اأملانية
تذكاريا خا�شا  درعا  �شموه  تلقي  كما 
ب����ق����و�رب �ل�����در�غ�����ون ت���ق���دي���ر� ل���دور 
�ملع�شكر  �ح���ت�������ش���ان  يف  دب�����ي  �إم��������ارة 
للمنتخبني  �ل�������ش���ت���وي  �ل���ت���دري���ب���ي 
�لأمل������اين و�لأوك��������ر�ين �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لفئة  لهذه  �لعامل  بطولة  مناف�شات 
يف  �لأملانية  �لفرق  �حد  ي�شارك  حيث 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ع��امل��ي��ة ب��ا���ش��م ن���ادي دبي 
هذه  يف  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
�لنتائج  من  �لعديد  وحقق  �ملناف�شات 
�مل�����ش��رف��ة م��ن��ه��ا ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى �ملركز 

�خلام�س يف �آخر م�شاركة.
�إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�س  ورف���ع 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�آل  �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�خلا�شة  �لت�شور�ت  من  ع��دد  مكتوم 
�لر�بعة  �ل��ن�����ش��خ��ة  ح����دث  ب��ت��ف��ا���ش��ي��ل 

فريق  م�شاركة  بينها  من  و�لع�شرين 
تنفيذ�  ف��رن�����ش��ا  م���ن  �أج��ن��ب��ي ج���دي���د 
�لفر�شة  ب��اإت��اح��ة  ���ش��م��وه  لتوجيهات 
لالأجانب �لر�غبني يف خو�س جتربة 
�شباق  وخا�شة  �لرت�ثية  �ل�شباقات  يف 
خ�شو�شية  ي��ح��م��ل  و�ل�����ذي  �ل��ق��ف��ال 
لأهلنا يف �لإمار�ت و�خلليج �لعربي لذ� 
و�ل�شروط  �للو�ئح  بكل  �لتقيد  وجب 
�ملحلية  �ل�شر�عية  باملحامل  �خلا�شة 
م����ن �ج�����ل �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �مل������وروث 

�حل�شاري لأهل �لإمار�ت.
ودعا �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
�ملنظمة  �للجنة  �للقاء  خ��الل  مكتوم 
�مل�������ش���ارك���ني يف  م��ه��م��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  �إىل 
�حلدث �ملرتقب و�ختيار كل �لظروف 
كتظاهرة  �حل����دث  لإجن����اح  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
خاللها  من  ن�شعي  متجددة  ريا�شية 
�إىل تثبيت �أهد�ف كبرية �أهمها تبيان 
م��دى �ه��ت��م��ام �أه���ل �لإم����ار�ت باإحياء 
و�للذين  و�لأج��������د�د  �لآب������اء  م��ا���ش��ي 
�شكل  �ل��ذي  بالبحر  حياتهم  �رتبطت 

�ملالذ �لآمن وم�شدر �لرزق �لوفري.

موعد منا�سب
وح�شب  �جل���دي���د  �مل���وع���د  �أن  وق�����ال 
�ل�شهر �لعربي وحركة �لرياح ينا�شب 
مباركا  �ملرتقب  �ل�شباق  �إقامة  متاما 
ه����ذ� �لخ���ت���ي���ار ود�ع���ي���ا �ل��ل��ج��ن��ة �إىل 
و�ل�شتفادة  �ملنا�شب  �لتوقيت  �ختيار 
م���ن ���ش��رع��ات �ل���ري���اح �مل��خ��ت��ل��ف��ة على 
على  �ل��و���ش��ول  لت�شهيل  �ل��ي��وم  م���د�ر 
�لنو�خذة  جميع  منا�شد�  �مل�شاركني 
�لتعاون  �مل�����ش��ارك��ني ���ش��رورة  و�مل���الك 
للو�شول  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة  مع 

ومو��شلة  �لآم�����ان  ب��ر  �إىل  ب��احل��دث 
تقدمي ر�شالة �إىل �لعامل باأثره حيث 
من  للعديد  هدفا  �شباقاتنا  �أ�شبحت 
�أهل �لبحر يف �لعامل وما �شهدناه يف 
�لفريق  جن��اح  م��ن  �ملا�شية  �لن�شخة 
�لأملاين يف �إكمال �ل�شباق يوؤكد �شدق 
ذلك �لجتاه. وقال �أن �حلدث �لكبري 
يتطلب وكالعادة ت�شافر �جلهود بني 
�ل���دويل للريا�شات  ن���ادي دب��ي  �أ���ش��رة 
�ل���دو�ئ���ر و�جلهات  وك��اف��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�حل��ك��وم��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ت��ي ت�شهم 
�لتظاهرة  �إجن�������اح  يف  ك���ب���ري  ب���ج���زء 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة �ل���ب���ح���ري���ة �ل���رت�ث���ي���ة 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����س �ل�����ش��ب��اق ب���د�ي���ة عقد 
�لت�شعينيات �أن كان يف �لقيادة �لعامة 
حماية  وج���ه���از  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�رب 
)قيادة  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أو  �ل���ر�ب���ع(  �ل�����ش��رب 
ل�شرطة دبي و�لتي تلعب دور� �أ�شا�شيا 

يف �إجناح �لتظاهرة.

منهاج عمل
م��ن جانبه ق��ال ���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء �حمد 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  ث��اين  بن  حممد 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�ل�شيخ  ل�شمو  �لبي�شاء  �لأي�����ادي  �أن 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  ح���م���د�ن 
ح��اك��م وزي����ر �مل��ال��ي��ة ظ��ل��ت وم���ا تز�ل 
�شباق  حل��دث  �ملتو��شل  �لنجاح  ور�ء 
تظاهرة  �إىل  حت���ول  و�ل����ذي  �ل��ق��ف��ال 
كبرية ينتظرها كل �أفر�د �ملجتمع من 
�مل�شتمر  �لتطور  بف�شل  �آخ��ر  �إىل  عام 
و�ل����ذي مل ي���اأت م��ن ف���ر�غ و�إمن����ا من 
�مل��ت��و����ش��ل��ة و�ل���دع���م �لكبري  �جل��ه��ود 
م���ن ���ش��م��و ر�ع�����ي �حل������دث. و�أ����ش���اف 
�شموه  م��ن  �ل�شديدة  �لتوجيهات  �أن 
طريق  وخ��ارط��ة  عمل  منهاج  �شتظل 
ل��ع��م��ل �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ب���ن���ادي دبي 
و�لتي  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل 
بد�أت �لعمل فور� للتجهيز و�لتح�شري 
و�لتن�شيق مع كافة  لنطالق �حلدث 
�جلهات �حلكومية و�لدو�ئر من �جل 
�لنجاح  م��ع��اي��ري  �ع��ل��ي  �إىل  �ل��و���ش��ول 
�لقيادة  ف��ي��ن��ا  زرع���ت���ه  �لأم������ر  وه�����ذ� 
�لر�بعة  �لن�شخة  �أن  مبينا  �لر�شيدة 
من  د�ئما  مميزة  �شتكون  و�لع�شرين 
�شمو  وح�شور  و�هتمام  رعاية  خ��الل 

ر�عي �حلدث.

�سجل التاريخ
�لقفال  ���ش��ب��اق  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
و�لذي  قدما   60 �ل�شر�عية  لل�شفن 

و�لع�شرين  �لر�بعة  ن�شخته  �إىل  ي�شل 
�ل�شهر �ملقبل ظل يقام �شنويا كم�شك 
�لبحري  �ل��ري��ا���ش��ي  ل��ل��م��و���ش��م  خ��ت��ام 
للريا�شات  �ل���������دويل  دب������ي  ل�����ن�����ادي 
عري�شا  جناحا  �شجل  حيث  �لبحرية 
لتتخطي   1991 ع��ام  �ل��ب��د�ي��ة  منذ 
�لعاملية  �إىل  وي�����ش��ل  �لآف�����اق  ���ش��ه��رت��ه 
وي�شبح �حلدث �لأجمل يف �لريا�شات 
�لبحرية مثلما عنونت بذلك �شحيفة 
ديلي ميل �لريطانية �ل�شهرية �حدي 

مقالتها عن �ل�شباق قبل عاميني.
و������ش�����ه�����د �����ش����ب����اق 
تتويج  �ل����ق����ف����ال 
خالل  ب��ط��ال   16
م�������ش���رية �حل����دث 
ب������د�أت منذ  �ل���ت���ي 
 1991 ع��������������ام 
�شنويا  و����ش��ت��م��رت 
و�هتمام  ب��رع��اي��ة 
������ش�����م�����و �ل���������ش����ي����خ 
ح��م��د�ن ب��ن ر��شد 

�لزير  �ملحمالن  ت��وج  حيث  مكتوم  �آل 
مر�ت  �أرب����ع  باللقب   30 وب����ر�ق   16
لكل حممل ونال �شرف �لفوز باللقب 
ول��ث��الث م���ر�ت �مل��ح��م��ل غ���ازي 103 
�آخ��ره��ا �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي بينما نال  ك��ان 
و   83 ���ش��رد�ل  �ملحمل  م��رت��ني  �للقب 
ح�شل على �للقب ملرة و�حدة كال من 
�للقب  )حامل   31 �ل�شاحل  �ملحامل 
 4 و�لقفاي   25 وزل���ز�ل   )2012 يف 
 45 92 ود����س  12 و�لر�ئد  و�أطل�س 
و�لزيب   36 ومن�شور   17 و�جليون 
22 وفار�س 46 و�لعوير 47 �شاحب 
عام  �لأوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف  ل��ق��ب  �أول 
حدث  يف  �جل��م��ي��ع  وي��رتق��ب   1991
بطل  تتويج  �ل��ع��ام  ه��ذ�   24 �لن�شخة 
�لأبطال  لأح����د  �آخ����ر  ف���وز  �أو  ج��دي��د 

�ل�شابقني.

املنظمة  العليا  للجنة  اجتماع 
الثنني

�لدويل  دب��ي  ن��ادي  �إد�رة  وج��ه جمل�س 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �ل����دع����وة �إىل 
�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية حل�شور 
للجنة  �ل���ع���ام  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي  �لج���ت���م���اع 
�لقفال  �شباق  حل��دث  �لعليا  �ملنظمة 
�ل���ر�ب���ع و�ل��ع�����ش��ري��ن لل�شفن  �ل�����ش��ن��وي 
�ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما للم�شافات 
�ل��ط��وي��ل��ة م���ن ج���زي���رة ���ش��ري بونعري 
وح�����ت�����ى ����ش���و�ط���ئ 
ج�������م�������ري� وذل���������ك 
�ل�شاعة  مت�����ام  يف 
ع�شرة  �حل������ادي������ة 
م�����ن �����ش����ب����اح ي����وم 
�لث��ن��ني �مل��ق��ب��ل يف 
�لجتماعات  قاعة 
مبقر  �ل��������ك��������رى 
�مليناء  يف  �ل���ن���ادي 
و�أر�شل  �ل�شياحي. 
�ل�������ن�������ادي دع�������و�ت 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 
وجهاز  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  مقدمتها  يف 
و�ل�شو�حل  �حل��ي��وي��ة  �ملن�شات  حماية 
)قيادة �ل�شرب �لر�بع –دبي( و�لقيادة 
�إد�ر�تها  �لعامة ل�شرطة دبي مبختلف 
�ل�شارقة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  و�ل���ق���ي���ادة 
دبي  يف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة 
وم��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل���الإع���الم وق��ن��اة دبي 
و�ملو�شالت  �لطرق  وهيئة  �لريا�شية 
ود�ئرة  �لبحرية(  )�لعمليات  دب��ي  يف 
دبي  يف  �لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة 
�لإ�شعاف  خل���دم���ات  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
�شلطة  يف  �لبحرية  �لعمليات  و�إد�رة 
مدينة دبي �ملالحية وهي �جلهات �لتي 
ظلت متثل �ل�شريك �ل�شرت�تيجي يف 
�إجناح حدث �شباق �لقفال منذ بد�يته 

عام 1991.

�ل��رب��ع نهائي  م��ب��اري��ات دور  �ل��ث��الث��اء  �ل��ي��وم  تقام م�شاء 
�شمن مناف�شات �لن�شخة �لثالثة لبطولة �لعني لالأحياء 
�ل�شكنية ل�شباعيات كرة �لقدم �لتي تقام يف �شوء بر�مج 
�ملجتمعية  �لريا�شة  لتفعيل  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س 
وذلك بالتعاون مع بلدية �لعني ونادي �لعني �لريا�شي 
وي�شت�شيف ملعب قريح مبدينة �لعني مبار�تني �لأوىل 
تقام يف �لتا�شعة م�شاء بني نعمة وحي �لعامرية وتعقبها 
�ل�شيخ ز�يد بن طحنون و��شود  ب�شاعة مو�جهة فريقي 
تقام  مو�جهتني  �لتوقيت  بنف�س  تقام  ح��ني  يف  �ليحر، 

ومزيد  �جلاهلي  وقلعة  �ل�شاد  بني   1 نعمة  ملعب  على 
وز�خر.

�أبلت بالء ح�شنا  وتاأهلت �لفرق �لثمانية بنجاح بعد �ن 
نتائجه عن فوز  �أ�شفرت  �لتي   16 �ل  دور  يف مو�جهات 
نعمة على �جليمي )1-0( ، وحي �لعامرية على هيلي 
طحنون  ب��ن  ز�ي���د  و�ل�شيخ   )1-3( �لرتجيح  ب��رك��الت 
�م غافة  �ليحر على  و��شود  �لب�شرة )3-8(  ��شود  على 
)5-1( ، و�ل�شاد على ناهل )2-0( وقلعة �جلاهلي على 
�ليحر بركالت  �أ�شبال  ، ومزيد على  ه��ز�ع )1-5(  فلج 

. �لرتجيح )3-2( وز�خر على �خلبي�شي )0-2( 
وتقام �لبطولة للعام �لثالث على �لتو�يل يف �شوء خطط 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي لتطوير �لريا�شية �ملجتمعية 
ودعمه لتفعيل بطولت �لأحياء �ل�شكنية وتعزيز مكانتها 
ينظمها  �لتي  �لريا�شية  و�مل�شابقات  �لر�مج  �أجندة  يف 
�لتفاعل  ، �ىل جانب حر�شه على حتقيق  �ملو�شم  طو�ل 
�ل�شبابي باملمار�شة �لريا�شية ودعم �ملمار�شات �ليجابية 
و�لعمل على رفع م�شتوى �للياقة �لبدنية و�لتاأكيد على 

�أهمية ممار�شة �لريا�شة منطا للحياة �ل�شحية .

اليوم.. مواجهات دور الربع نهائي يف بطولة العني لالأحياء ال�ضكنية 

ا�ستقبل وفد جمل�س الإدارة واطلع على خطط ال�سباق

حمدان بن را�ضد يعتمد 17 مايو موعدًا ل�ضباق )القفال 24(
راعي احلدث يرحب مب�ساركة الفريقني الأملاين والفرن�سي

اأحمد بن ثاين: 
الأيادي البي�ساء 

ل�سموه وراء 
ا�ستمرار احلدث

نائب حاكم دبي 
يتلقى هدية اأ�سرة 
قوارب الدراغون 

العاملية

اإعالن تفا�ضيل الدورة ال�ضاد�ضة جلائزة حممد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي 

متّكن خم�شة من عمالء بور�شه يف دبي من حجز مقعد 
�لعاملي  بور�شه  كاأ�س  لنهائي  �ل�شنوية  �لبطولة  يف  لهم 
مايوركا  ج��زي��رة  يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شيقام  �ل���ذي  للغولف، 
�لإ�شبانية خالل �شهر مايو �لقادم. وقد �أقيمت فعاليات 
�ملا�شي على  �لأ�شبوع  للغولف  بور�شه دبي  كاأ�س  بطولة 
ملعب نادي �لإم��ار�ت للغولف، مب�شاركة 105 لعبني 
ب��ور���ش��ه يف دب��ي وه���و�ة لعبة �لغولف،  م��ن م��ن ع��م��الء 
�خلم�س  �لبطولة  فئات  ع��ن  منهم  خم�شة  ت��اأه��ل  حيث 
�ملتو�شطية.   �جل��زي��رة  يف  �لكبري  �لنهائي  يف  للم�شاركة 
ويف فئات �لرجال �لثالث، متّكن بونتو�س فريدريك�شون 
من �لفوز بفئة غرو�س للرجال بعد متكنه من حتقيق 
78 �شربة، يف حني فاز ييف�س بوخالد بفئة  جولته ب 
)هاندي كاب 0-17( وكني بريين يف فئة )هاندي كاب 

.)28-18
حتقيق  م��ن  م��اي��ا  نعمة  متكنت  �ل�����ش��ي��د�ت،  فئتي  وع��ن 

ب�  �جلولة  حتقيقها  بعد  لل�شيد�ت  غرو�س  بفئة  �لفوز 
82 �شربة، يف حني تقدمت �شمية �أرغوي عن فئة نيت 

لل�شيد�ت .
دبي  يف  للغولف  بور�شه  ك��اأ���س  بطولة  فعاليات  وج��رت 
برعاية مركز بور�شه بدبي، �لنابودة لل�شيار�ت، �لوكيل 

�حل�شري لعالمة بور�شه يف دبي و�لإمار�ت �ل�شمالية.
�إىل  لالن�شمام  �خلم�شة  للفائزين  �لفر�شة  و�شتتاح 
تقام  �لتي  �ملماثلة  �لبطولت  من  �ملتاأهلني  من  �ملئات 
بتنظيم من مر�كز بور�شه حول �لعامل، للعب يف نهائي 
ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ب��ور���ش��ه ل��ل��غ��ول��ف �ل��ع��امل��ي��ة، �ل��ت��ي تربط 
�لعالمة �لأملانية �مل�شنعة لل�شيار�ت �لريا�شية �لفاخرة 
بني  كبرية  ب�شعبية  حتظى  �لتي  �لعاملية  �لريا�شة  مع 
عمالئها �ملخل�شني.. ويجدر �لذكر �إىل �أن نهائي كاأ�س 
 9-6 بني  ما  �لفرتة  يف  �شيقام  للغولف  �لعاملي  بور�شه 

مايو 2014 يف مايوركا �لإ�شبانية.

كاأ�س بور�ضه دبي للغولف 2014 ت�ضتك�ضف 
اأف�ضل هواة اللعبة يف االإمارة
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�أم�س �لول مناف�شات �لن�شخة �لأوىل لبطولة  �فتتحت يوم 
ت��ق��ام للمرة  �ل��ت��ي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ب��وظ��ب��ي ل��الأح��ي��اء �ل�شكنية 
يف  �ب��وظ��ب��ي،وذل��ك  مدينة  م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل 
�لتعاون  �تفاقية  �شمن  �مل�شرتكة  �لريا�شية  �لر�مج  �شوء 
�ل��ت��ي جت��م��ع جم��ل�����س �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي وب��ل��دي��ة مدينة 

�بوظبي .
و���ش��ه��د �لف��ت��ت��اح �ل����ذي �ق��ي��م يف م��ل��ع��ب �ل�����ش��اخم��ة �شعادة 
خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �جلنيبي  نا�شر  �هلل  عبد 
�أبوظبي و�لر�ئد عبد �هلل  �لبلدية بالإنابة يف بلدية مدينة 
ممثل  �مل�شعبي  و�حمد  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ممثل  �حلارثي 
جمل�س �بوظبي �لريا�شي ، وبد�أ �لفتتاح مب�شافحة لعبي 
مو�جهات  �شريط  ق�شو�  �ل��ذي��ن  و�لباهية  �ل��ف��الح  فريقي 
عبد  حت��دث  ثم  وم��ن  �لر�بعة،  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �جلولة 
ودورها  �لبطولة  �أهمية  عن  لالعبني  �جلنيبي  نا�شر  �هلل 
�لكبري يف تفعيل �لبطولت �ملجتمعية، و�نعكا�شها �ليجابي 
على فرق �لقطاعات �ل�شكنية، متمنيا من �لالعبني وجميع 
�جل  من  �لتعاون  �شرورة  �لبطولة  مناف�شات  يف  �مل�شاركني 

�جناح �لتجربة �لأوىل وتوفري مقومات �لتميز لها و�لنجاح 
لتكون خري ر�فد لفرق �لعا�شمة �بوظبي ، متقدما بال�شكر 
�بوظبي  �مل��ب��ذول��ة م��ن ج��ان��ب جمل�س  ل��ل��ج��ه��ود  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لريا�شي و�ل�شرطة �ملجتمعية و�ل�شركاء �لآخرين �مل�شاهمني 
بد�ية  ت�شجل  �ن  لها  نتطلع  �لتي  �لبطولة  ورعاية  دع��م  يف 
�لأوىل  �جلولة  نتائج  و�أ�شفرت   . �لوىل  ن�شختها  يف  مميزة 
يف �لدور �لتمهيدي للمجموعة �لوىل �لتي جرت مبارياتها 
�بوظبي  ب��و�ب��ة  ف��ري��ق  ف��وز  ع��ن  �لمريكية  �مل��در���ش��ة  مبلعب 
 ،  )0-4( �حل�شن  على  و�ل�شو�مخ   ،  )0-2( �ل�شمحة  على 
فاز  �ل�شمحة  �أقيمت على ملعب  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  ويف 
ز�يد  مدينة  على  و�لكر�مة   ،  )1-2( �لد�نة  على  �ل�شهامة 
)4-0( ، ويف �ملجموعة �لثالثة �لتي �شهدها ملعب �ل�شهامة 
على  و�لظفرة   )3-4( �ملركزية  على  �لفوز  يا�س  بني  حقق 
�لرو�شة )5-0( ، فيما جاءت نتائج �ملجموعة �لر�بعة �لتي 
�قيمت على ملعب �ل�شاخمة فوز فريق �لباهية على �لفالح 
)1-0( ، و�لوحدة على �ل�شاخمة )3-1( ، يف حني �شهدت 
�ملجموعة �خلام�شة �لتي ��شت�شاف مبارياتها ملعب �ل�شاخمة 

2 فوز فريق مدينة حممد بن ز�يد 
على �لعجبان )2-1( و�لبطني على 

�لبطولة  وتقام   .  )0-2( �شخبوط 
�لريا�شية  �ملمار�شة  ت�شجيع  باأهد�ف 
لتعزيز  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �لأج������و�ء  و�إ����ش���اع���ة 
�لفعاليات  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة 
ت�����ش��ه��م يف حتقيق  �ل���ت���ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لثقافة  وت��ن��م��ي��ة  �ل�شحية  �ل��ت��وع��ي��ة 
�هتمامها  ج���ان���ب  �ىل  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
با�شتثمار �ملالعب و�ملن�شاآت �لريا�شية 
لإقامة �لبطولت و�ملنا�شبات �لهادفة 
لتفعيل �لن�شاطات بني فرق �لأحياء 
و�عتمادها  �ل�شكنية،  و�لقطاعات 
وحث  لت�شجيع  ���ش��ن��وي  ك��ن�����ش��اط 
�ل�شباب على �ملمار�شات �ليجابية 

و�لب�����ت�����ع�����اد ع�����ن �مل����م����ار�����ش����ات 
�خلاطئة.

�حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  مب��ب��ارك��ة 
نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر   ، �لغربية  �ملنطقة  يف 
رئي�س جمل�س �بوظبي �لريا�شي قر�ر� ب�شاأن �إعادة ت�شكيل جمل�س 
�شامل  �ل�شيد عبد �هلل بطي  برئا�شة  �لريا�شي  �لغربية  نادي  �إد�رة 
نائبا  �ملن�شوري  ز�ي��د  حممد  عامر   : من  كال  وع�شوية  �لقبي�شي 
للرئي�س وحممد ع�شري علي �ملزروعي و�شيف حممد فن �ملحريبي 
�ملزروعي  عبيد  خلفان  و�شعيد  �ملن�شوري  حممد  �شيف  وح��م��د�ن 

و�شيف �حمد �شيف �ملزروعي .
تاريخ  �لقر�ر من  �لع�شوية لعامني قابلة للتجديد وينفذ  ومتتد 

�شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية .

من جانبه ثمن عبد�هلل بطي �لقبي�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  قبل  م��ن  �لكبريين  و�ل��دع��م  �لثقة 
نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �لغربية  �ملنطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 
وجلميع  له  �لريا�شي  �بوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، موؤكد�ً �أن جمل�س �لإد�رة بت�شكيله �جلديد 
�شيعملون جاهدين وخمل�شني من �أجل �لو�شول �إىل ما تتطلع له 
قيادتنا �حلكيمة و�ن يكون للنادي �ملكانة �ملرموقة يف كافة �ملحافل 

�لريا�شية.
�آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  �ن معايل  �لقبي�شي  وقال 
لرعاية  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة 

�شابق بتغري م�شمى نادي  �أ�شدر قر�ر� يف وقت  �ل�شباب و�لريا�شة 
�بوظبي لل�شيار�ت و�لدر�جات لي�شبح نادي �لغربية �لريا�شي على 
�ن ي�شتمر �لعمل يف �لنادي وفق �لنظام �لأ�شا�شي �خلا�س به بعد 
�إجر�ء �لتعديالت �لالزمة عليه و�عتماده من قبل �لهيئة ويتوىل 
�لنادي �إخطار جميع �جلهات �لر�شمية و�ملخت�شة بال�شم �جلديد 
و�أ�شاف  �لد�خلية �لالزمة لذلك..  �لتنظيمية  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ 
�أنو�عا  ن�شاطاته  ت�شمل  بحيث  �ل��ن��ادي  تطوير  على  �شنعمل  �إن��ن��ا 
متعددة من �لريا�شات يف كافة مدن �ملنطقة �لغربية �لتي يحقق 
على  �لغربية  �شباب  وتطلعات  ومتطلبات  طموحات  خاللها  من 

وجه �خل�شو�س.

مبباركة حمدان بن زايد 
نهيان بن زايد ي�ضدر قرارًا ب�ضاأن اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة نادي الغربية الريا�ضي 

افتتاح اأنيق لبطولة اأبوظبي لالأحياء ال�سكنية لكرة القدم 

الباهية يك�ضب الفالح وال�ضوامخ ي�ضجل فوزًا كبريًا على احل�ضن

خطاأ  �ي  با�شتغالل  فريقه  لعبي  مويز  ديفيد  �لنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  م��درب  نا�شد 
برتكبه بايرن ميونيخ �ذ� �ر�دو� فعال �خر�ج �لعمالق �لملاين 

حامل �للقب من م�شابقة دوري �بطال �وروب��ا عندما 
�ليوم  �ول��دت��ر�ف��ورد  ملعب  على  �ل��ف��ري��ق��ان  يلتقي 

�لثالثاء يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي.
�لنهائية  �ملبار�ة  �لعريق  �ل�شمايل  �لفريق  وبلغ 
ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة �ل���ق���اري���ة ث����الث م�����ر�ت ب���ني عامي 

عل   2008 ع��ام  باللقب  ففاز  و2011   2008
 2009 ع��ام��ي  وخ�شر  ت�شل�شي  م��و�ط��ن��ه  ح�شاب 

�ن  بيد  �مل��رت��ني.  يف  بر�شلونة  �م���ام  و2011 
تر�جعا خميفا  ي�شهد  �لفريق  م�شتوى 

تدريبه  �ت�شلم  �ن  منذ  �ملو�شم  ه��ذ� 
�ل�شر  ل���ال����ش���ط���ورة  خ��ل��ف��ا  م���وي���ز 

ويقول  ف��ريغ��و���ش��ون  ياليك�س 
�لقرعة  �وقعتنا  مويز عندما 

م��ع ب��اي��رن م��ي��ون��ي��خ �يقنت 
باننا �شنو�جه �ف�شل فريق 

يف �وروب�����ا ع��ل��ى �لرج���ح 
�حل��������ايل.  �ل������وق������ت  يف 
�جلميع  ب������ان  �ع���ت���ق���د 
�لر�أي  ه��ذ�  على  يو�فق 
ن����درك متاما  و�����ش���اف 
�ملهمة  ���ش��ع��وب��ة  م���دى 

ل�����ك�����ن�����ا �����ش����ن����ح����اول 
نقاط  �����ش���ت���غ���الل 

�لفريق  ���ش��ع��ف 
�لبافاري .

�رتقى  �مل��ق��اب��ل،  يف 
م�شتوى بايرن ميونيخ 

غو�رديول  بيب  �جلديد  مدربه  بقيادة 
�لذي حل بدل من يوب هاينكي�س �لذي قاد 

�ملا�شي �ىل ثالثية  �ملو�شم  �لبافاري  �لفريق 
ودوري  �ملحليان  و�ل��ك��اأ���س  )�ل���دوري  تاريخية 

�بطال �وروبا(.
ومل يتمكن مان�ش�شرت يونايتد من حتقيق نتائج 

كبري�  �شقوطا  ف�شقط  �لكبرية  �لفرق  �م��ام  جيدة 
���ش��ي��ت��ي وليفربول  م��ان�����ش�����ش��رت  �م����ام  م��ل��ع��ب��ه  ع��ل��ى 

بنتيجة و�حدة �شفر-3 يف �ل�شابيع �لخرية .
وم���ا ي��زي��د م���ن ���ش��ع��وب��ة م��ه��م��ة م��ان�����ش�����ش��رت غياب 
هد�فه �لهولندي روبني فان بري�شي �لذي �شيبتعد 
ركبته  يف  ل�شابة  �لق��ل  على  �شهرين  �ملالعب  عن 

�وملبياكو�س  �شد  �ل�شابق  �ل���دور  خ��الل  لها  تعر�س 
�ليوناين.

�لهجوم  خط  يف  �لوىل  بالدرجة  �لعتماد  و�شيكون 
على و�ين روين �لذي �شجل �ربعة �هد�ف يف مبارياته 

�لثالث �لخرية.
طائرة  ��شتاجر  يونايتد  مان�ش�شرت  �ن�شار  بع�س  وكان 

�لفريق  مبار�ة  خالل  �ولدتر�فورد  ملعب  فوق  �طلقها 
�شد ��شتون فيال �ل�شبت �ملا�شي ورفعت �شعار كتب عليه 

مويز خارجا مطالبني باقالته.
ب��الده يف وق��ت مبكر  وجن��ح بايرن ميونيخ يف ح�شم دوري 
رقم  وه��و  نهايته  على  م��ر�ح��ل  �شبع  قبل  �ملا�شي  �ل�شبوع 

قيا�شي كما مل يخ�س رحمليا يف 51 مبار�ة متتالية.
وي�شعى بايرن ميونيخ �ىل �ن ي�شبح �ول فريق يحرز �للقب 
مرتني متتاليتني منذ �ن حقق ميالن هذ� �لجن��از للمرة 
�لهولندي  ثالثيه  بقيادة  و1990   1989 عامي  �لوىل 

�ل�شهري ماركو فان با�شن ورود خوليت وفر�نك ر�يكارد.
قوية  هجومية  تر�شانة  على  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  ويعتمد 

عمادها �لفرن�شي فر�نك ريبريي على �جلهة �ليمنى و�لهولندي �ريني روبني على �لي�شرى، 
بال�شافة �ىل �لهد�ف �لكرو�تي ماريو ماندزوكيت�س.

معركة اإ�سبانية خال�سة
�ىل  ��شبانيا  بطول  �شد�رة  على  مدريد  و�تلتيكو  بر�شلونة  بني  �ل�شر�ع  وينتقل 
�ل�شاحة �لقارية عندما يلتقيان �ليوم على ملعب كامب نو يف مبار�ة مثرية 
و�عرب ت�شايف �شانع �لعاب بر�شلونة عن قلقه من مو�جهة 
�تلتيكو مدريد لن �لخري يعرف ��شلوب فريقه عن 
ظهر قلب وقال ت�شايف ل �حبذ فكرة مو�جهة فريق 
يعرفوننا  لن��ه��م  �وروب����ا،  �ب��ط��ال  دوري  يف  ��شباين 
جيد�. �تلتيكو خ�شم غري �شهل على �لطالق لنه 
�ملرتدة  �لهجمات  �شن  ويجيد  ب�شكل منظم  يد�فع 
م�شري  �شتحدد  �ل�شغرية  �لتفا�شيل   . �ل�شريعة 

�لفريق �ملتاهل �ىل ن�شف �لنهائي .
و��شتعاد بر�شلونة م�شتو�ه �ملعهود يف �ل�شابيع 
�لخ�������رية وت����ز�م����ن ه�����ذ� �لم������ر مع 
�لرجنتيني  جن���م���ه  �����ش���ت���ع���ادة 
ل����ي����ون����ي����ل م����ي���������ش����ي ك����ام����ل 
و�شهيته  �ل��ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ت��ه 

�لتهديفية.
وف�������از رج�������ال �مل������درب 
مارتينو  ج���������ري�ردو 
�خلم�س  مببارياتهم 
�لخرية على �لتو�يل 
�شلب  يف  ودخ�����ل�����و� 
خ�شو�شا  �مل��ن��اف�����ش��ة 
ب�������ع�������د ح���������ش����م����ه����م 
�شد  �ل���ك���ال����ش���ي���ك���و 
�لتقليدي  �ل���غ���رمي 
ري���ال م��دري��د 3-4 
يف م�شلحتهم يف عقر 

د�ر �لخري.
و��شاف ت�شايف نحن يف حالة 
�لكال�شيكو  وب��ع��د  ج���د�،  ج��ي��دة 
�رتفعت معنوياتنا ب�شكل كبري. 
م�شكلتنا �لوحيدة تكمن باننا 
�لي��اب على  �شنخو�س مبار�ة 
كالديرون،  في�شنتي  م��ل��ع��ب 
يكمن  تاهلنا  مفتاح  وبالتايل 
يف ع����دم دخ�����ول م���رم���ان���ا �ي 

هدف ذهابا .
ب�شكل  مدريد  �تلتيكو  ويعول 
كبري على مهاجمه �لر�زيلي 
�جلن�شية  �ل���ش��ب��اين  �ل���ش��ل 
و�ل������ذي ت���األ���ق ب�����ش��ك��ل لفت 
 33 بت�شجيله  �مل��و���ش��م  ه��ذ� 
�مل�شابقات  خمتلف  يف  هدفا 
ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ب��ع��ة �ه��������د�ف يف 
باكورة  يف  مباريات  خم�س 
�بطال  دورب  يف  م�شاركاته 
�وروب�����������ا ه������ذ� �مل����و�����ش����م.. 
�ملبار�ة  بر�شلونة  ويخو�س 
فيكتور  ح��ار���ش��ه  غ���ي���اب  يف 
ف���ال���دي�������س �ل������ذي �����ش���ي���ب يف 
و�شيغيب  �ل�شليبي  �لرباط 
ع���ن �مل���الع���ب ل��ف��رتة �شتة 

��شهر.

موقعة نارية بني بر�سلونة واأتلتيكو بدوري الأبطال 

بايرن ي�ضعى الإطالق ر�ضا�ضة الرحمة على يونايتد

ب��ل��غ ف��ري��ق��ا ب��ن دري و�أب��وظ��ب��ي �مل��رب��ع �ل��ذه��ب��ي لبطولة 
تختتم  �ل��ت��ي   2014 ل��ع��ام  للبولو  �مل��ف��ت��وح��ة  �لإم�����ار�ت 
يف �ل��ر�ب��ع م��ن �أب��ري��ل �مل��ق��ب��ل ب��ع��د ف��وزه��م��ا ع��ل��ى فريقي 
دي��زرت ب��امل 2 وزي���د�ن �ل�شعودي يف �ل��دور رب��ع �لنهائي 
�شمو  برعاية  غنتوت  ن���ادي  ينظمها  �ل��ت��ي  �لبطولة  م��ن 
�ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت للبولو 
و�أ�شاد  �لريا�شي.  �بوظبي  جمل�س  م��ن  وب��دع��م  و�خل��ي��ل 
لفريق  �ليجابية  بامل�شاركة  فار�س  �بوظبي  فريق  قائد 
�أن  م��وؤك��د�  زي���د�ن  عمرو  جنمه  بقيادة  �ل�شعودي  زي���د�ن 

�ليبهوين  �لبطولة.  ب�شمة يف م�شو�ر  زي��د�ن ترك  فريق 
�شي�شعى  �لفريق  �إن  �ليبهوين  ق��ال  �ملقبلة  مبار�ته  وع��ن 
لكل  �ن  م��وؤك��د�  بالبطولة  نفرط  ول��ن  �لف�شل  لتقدمي 
تقام  �لتي  �ملباريات  هذه  مثل  يف  خا�شة  ظروفها  مبار�ة 
بطريقة خروج �ملغلوب. و�أعرب ر��شد بن حميد بن دري 
للمربع  بالتاأهل  �شعادته  �ل�شاب عن  دري  بن  فريق  قائد 
�لذهبي وخا�شة �أن �لفوز و�لتاأهل جاء على ح�شاب فريق 
كبري بحجم فريق ديزرت بامل 2 �لذي ي�شم �لعديد من 

�لالعبني �لبارزين �مل�شنفني.

ظفر فريق �لهند بكاأ�س بطولة وزير �لد�خلية للكريكت 
�لبطولة  ختام  يف  �شريلنكا  فريق  نظرية  ح�شاب  على 
�لتي �أقيمت با�شتاد ز�يد للكريكت يف مدينة �أبوظبي بني 
�أربعة من عمالقة �للعبة �لهند وباك�شتان وبنجالدي�س 
و���ش��ريلن��ك��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل وذل���ك حت��ت رعاية 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية. و�شهد فعاليات �لبطولة 
معايل حممد خلفان �لرميثي نائب �لقائد �لعام ل�شرطة 
�أبوظبي بح�شور �ملقدم مبارك بن حمريوم مدير �إد�رة 
�ل�شرطة �ملجتمعية وجماهري وع�شاق �للعبة وم�شجعي 
�لفرق �مل�شاركة فيما �ت�شمت مباريات �لبطولة بالندية 

و�لإثارة بني �لفرق �مل�شاركة. 
�أول��ي��ة بكامل  �ل��ت��ي دخ��ل��ت يف ت�شفيات  �ل��ف��رق  ودف��ع��ت 
�لتي  �لبطولة  كاأ�س  على  �شديدة  مناف�شة  و�شط  قو�ها 
تقام لأول مرة حتت م�شمى بطولة كاأ�س وزير �لد�خلية 
ومتكن �لفريق �لهندي من �لو�شول �إىل �لدور �لنهائي 
�لذي  �لباك�شتاين  �ل��ف��ري��ق  على  تغلبه  بعد  للبطولة 
ت�شفيات  من  �لفريق  خ��روج  �أم��ام  جماهريه  �نده�شت 
فريق  ��شتطاع  فيما  �لنهائي  قبل  �ل���دور  يف  �لبطولة 
�ىل  و�ل��و���ش��ول  بنجالدي�س  ف��ري��ق  تخطي  �شرييالنكا 

�لهندي. ومتيزت  بالفريق  �لذي جمعه  �لنهائي  �لدور 
�ل��ف��ري��ق��ني �لهندي  �ل���ت���ي ج��م��ع��ت  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل����ب����ار�ة 
ليال  ع�شرة  �حلادية  و��شتمرت حلو�يل  و�ل�شرييالنكي 
بالت�شويق و�لإثارة وتفاعل �جلمهور �لهندي �لذي كان 
�لذي متكن من  مل�شاندة فريقه  باأعد�د غفرية  حا�شر� 
للكريكت.  �لد�خلية  وزي��ر  كاأ�س  ببطولة  �لفوز  �قتالع 
�أبوظبي بالتعاون مع �شر�فة  ونظمت �لبطولة �شرطة 
�لإمار�ت و�ك�شر�س موين �شمن حملة توعوية نظمتها 
�لعمالية  �لأو���ش��اط  لتوعية  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة 
باأهد�ف  وتعريفهم  بالدولة  �لآ�شيوية  �جلاليات  م��ن 
بني  و�لآم�����ان  �لأم����ن  روح  ون�����ش��ر  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة 
و�شاحبت  ب��ال��دول��ة.  و�لعمالية  �ل�شكانية  �ملجتمعات 
�لبطولة فعاليات فنية وثقافية �آ�شيوية متنوعة �شاركت 
معر�س  �أق��ي��م  كما  �لآ���ش��ي��وي��ة  �جل��ال��ي��ات  خمتلف  فيها 
عدد  مب�شاركة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  هام�س  على  ت��وع��وي 
و�خلارجيني  �لد�خليني  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  من 
ل�شرطة �أبوظبي . وقام �لرميثي بت�شليم كاأ�س �لبطولة 
حمريوم  ب��ن  م��ب��ارك  �مل��ق��دم  بح�شور  �لهندي  للفريق 
�شر�فة  وم�����ش��وؤويل  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  م��دي��ر 

�لإمار�ت و �ك�شر�س موين .

حتت رعاية �ل�شتاذ و�ئل �لنقر رئي�س جمل�س �أمناء كلية 
مبناها  يف  �لكلية  د�شنت  بابوظبي  للتكنولوجيا  �لم��ار�ت 
و�شهد  �حلديثة  �لطالبية  �لريا�شية  �ل�شالة  �لبطني  يف 
ح��ف��ل �لف��ت��ت��اح �ل��دك��ت��ور ب��رو���س تيلر و �ل��دك��ت��ور حممد 
�شمودة عميد �لكلية وبعد �ن مت ق�س �ل�شريط �لتذكاري 
�ق�شامها  على  �طلعا  حيث  �ل�شالة  �روق��ة  يف  بجولة  قاما 
بها  زودت  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة  �لريا�شية  و�مل��ع��د�ت  و�لج��ه��زة 
�ع�شاء  م��ن  ك��ب��ري  ت��رح��ي��ب  و���ش��ط  �ملتكاملة  وجت��ه��ي��ز�ت��ه��ا 

�لهيئة �لتدري�شية و�لد�رية و�لطالبية بالكلية .

تن�س  مناف�شات  تيلر  برو�س  �لدكتور  �لكلية  رئي�س  وب��دء 
�شمودة  حممد  �لدكتور  �لكلية  عميد  متحديا  �لطاولة 
�ل�شتاذ  و�لت�شجيل  �لطلبة  �شوؤون  مدير  �لفتتاح  و�شهد 

مهند �ل�شايب وجمع كبري من طلبة �لكلية.
و�كد رئي�س �لكلية حر�س جمل�س �مناء �لكلية على تفعيل 
�جلامعية  �لن�شطة  ودع��م  و�لال�شفي  �لطالبي  �لن�شاط 
�حلياتية  �مل��ه��ار�ت  وينمي  �لطالبية  �ل�شخ�شية  يعزز  مبا 
تنمية  يف  �ماهم  �لفر�شة  و�تاحة  �لكلية  وطالبات  لطلبة 

خر�تهم ومهار�تهم.

�شركة  م��ع  بالتعاون  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت���ي  �لحت���اد  �أط��ل��ق 
�لر�شمي  �ل�شريك  �آيبيك  �لدولية  �لبرتولية  �ل�شتثمار�ت 
من  �شل�شلة  �جلوجيت�شو..  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي  لبطولة 
�لإمار�ت  ��شتعد�د�ت  �شمن  �لرتويجية  و�لعرو�س  �حلمالت 
وتهدف  �أبوظبي.  يف  �لعامليني  �جلوجيت�شو  �أبطال  ل�شتقبال 
�نطالق  قبل  �لريا�شة  بهذه  �جلمهور  تعريف  �إىل  �لعرو�س 
يف  �شتقام  �لتي  �جلوجيت�شو  �لعاملية ملحرتيف  �أبوظبي  بطولة 
 15 من  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  يف  �لأول  �خلليج  بنك  �أري��ن��ا 
ثالثة  يف  �لعرو�س  ب��د�أت  �ملقبل.  �أبريل  �شهر  من   19 لغاية 
�أماكن عامة هي �لوحدة مول ومارينا مول وكورني�س �أبوظبي 
�ل��ن��ف�����س و�لريا�شات  �ل���دف���اع ع��ن  ل��ف��ن��ون  وت�����ش��م��ن ع��رو���ش��ا 
جديدة  م��ه��ار�ت  لتعلم  للجمهور  فر�شة  و�شتكون  �لقتالية 
�لتميمة  م��ع  وليتناف�شو�  حمرتفني  جوجيت�شو  م��درب��ي  م��ع 

�لر�شمية لالحتاد �لإمار�تي للجوجيت�شو عز�م . 
من  بعدد  �لفوز  فر�شة  للجمهور  �لرتويجية  �جلولة  وتقدم 
�لت�شوير  م�شابقة  يف  م�شاركتهم  عند  وذل��ك  �ملميزة  �جلو�ئز 
�جل��دي��دة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت ع��ل��ى م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لإجتماعي 
في�س بوك �أو تويرت �أو �إين�شتاغر�م �خلا�شة ببطولة �أبوظبي 
�ل�شور  حتميل  هو  و�ملطلوب  �جلوجيت�شو..  ملحرتيف  �لعاملية 
�لفوتوغر�فية �مللتقطة مع عز�م على �ملو�قع مع �إ�شافة �لو�شم 
لقاء  بفر�شة  �لفائزون  ويحظى  �جلولة.  �أثناء  #مع_عز�م 
�ملنتجات  على  و�حل�شول  ح�شري  ب�شكل  �جلوجيت�شو  �أبطال 
هذه  يف  �مل�شاركة  �مل�شجعون  وي�شتطيع  للبطولة.  �لرتويجية 
�مل�شابقة عن طريق و�شع �شورهم على �أي من �شفحات بطولة 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  يف  �جلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي 

�لجتماعي في�س بوك �أو تويرت �أو �إين�شتاغر�م 

فريقا بن دري واأبوظبي يبلغان املربع الذهبي 
لبطولة االإمارات املفتوحة للبولو 2014 

اختتام بطولة كاأ�س وزير الداخلية للكريكت

كلية االإمارات للتكنولوجيا تطلق �ضالتها الريا�ضية الطالبية يف البطني

جولة ترويجية للجوجيت�ضو يف اأبوظبي ا�ضتعدادًا 
ال�ضتقبال اأبطال اجلوجيت�ضو العامليني



    

»فروزن« اأكرث 
االأفالم الكرتونية 

اإيرادات
قالت ��شتوديوهات ديزين �إن فيلم )فروزن( �لذي �أنتجته �أ�شبح �أكر �أفالم 
�أن  بعد  �لأمريكية  �ل�شينما  تاريخ  �ملتحركة حتقيقا لالير�د�ت يف  �لر�شوم 
�لفيلم يف دور  �لعاملية مليار دولر. وبلغت مبيعات تذ�كر  �لإي��ر�د�ت  بلغت 
 27 يف  �لأول  �لعر�س  منذ  وكند�  �ملتحدة  بالوليات  �ل�شينمائي  �لعر�س 

نوفمر ت�شرين �لثاين ع�شية عطلة عيد �ل�شكر 398.4 مليون دولر.
وقالت ديزين �إن مبيعات �لتذ�كر يف بقية �أنحاء �لعامل بلغت 674 مليون 

دولر ليبلغ �إجمايل �ملبيعات �لعاملية 1.072 مليار دولر.
ويدور فيلم )فروزن( �ملو�شيقي �مل�شتوحى من ق�شة )ملكة �لثلج( �خليالية 
حول �أمرية ��شكندنافية ت�شعى للعثور على �شقيقتها �مللكة �لتي متتلك يف 
�إىل  �ململكة  �إىل جليد وحولت بطريق �خلطاأ  �شيء  �أي  قوة حتويل  يديها 
فيلم  كان  دوت كوم  �وفي�س موجو  بوك�س  ملوقع  �شتاء طويل. ووفقا  ف�شل 
لالإير�د�ت.  �ملت�شدر  �ملتحركة  للر�شوم  �ل�شابق  �لفيلم   )3 �شتوري  )ت��وي 
�أي�شا  )ف���روزن(  فيلم  و�أ�شبح  �أي�شا.  دي��زين  �نتاج  3( من  �شتوري  و)ت��وي 

عا�شر �أكر فيلم حتقيقا لالإير�د�ت يف تاريخ �ل�شينما.

بنزينو ي�ضاب بالر�ضا�س
بنزينو  �لر�ب  ومغني  �لو�قع  تلفزيون  �إن جنم  �لأمريكية  �ل�شلطات  قالت 
�أ�شيب بالر�شا�س حني فتح عليه �لنار فيما يبدو �بن �شقيقه خالل ت�شييع 

جثمان و�لدة �ملغني خارج بو�شطن.
بطل  بنزينو  �إن  ما�شات�شو�شت�س  بولية  بليموث  �لإدع��اء يف مقاطعة  وقال 
�آند هيب هوب :�تالنتا( كان يقود �شيارته  برنامج تلفزيون �لو�قع )لف 
يوم �ل�شبت حني �أطلق عليه �بن �شقيقه جاي �شكوت �لنار عندما وقف �ىل 

جو�ره ب�شيارته.
بنزينو  �إن  ما�شات�شو�شت�س  �شور يف  �شاوث  با�شم م�شت�شفى  وقالت متحدثة 

يف حالة جيدة.
وقال �ملدعي يف بيان �نه كانت هناك توتر�ت عائلية مت�شاعدة بني �شكوت 

وبنزينو و��شمه يف �شهادة �مليالد ر�ميوند �شكوت.
و�تهم جاي �شكوت )36 عاما( بالعتد�ء بق�شد �لقتل ومل يت�شن �لو�شول 

�ليه للتعليق.
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ت�ضيل�ضي هاندلر تغادر )اإي(  
قررت  �لنجاح،  من  �شنو�ت   8 بعد 
و�لكوميدية  �ل����ر�م����ج  م��ق��دم��ة 
هاندلر،  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  �لأم���ريك���ي���ة، 
مغادرة قناة �إي عند �نتهاء عقدها 

�لعام �جلاري.
�أعمال  مدير  �آزوف،  �إرفينغ  وق��ال 
ه���ان���دل���ر، ل��ل��م��وق��ع �لل����ك����رتوين 
ل�������ش���ح���ي���ف���ة ه����ول����ي����ود ري����ب����ورت����ر 
تعتزم  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  �إن  �لأم���ريك���ي���ة 

�لرحيل، عند �نتهاء عقدها .
لتفكر  ع��ّي��ن��ت��ن��ي  �أن����ه����ا  و�������ش�����اف 
بخططها بعد �إ ي ، م�شري�ً �إىل �أنه 
لدينا على �لأقل 8 م�شاريع و�أفكار 

عديدة .
ه���ان���دل���ر قد  �أن خ��ط��ط  و�أو�����ش����ح 
�أو  �إذ�ع���ي���ة،  ب��ر�م��ج  ت��ق��دمي  ت�شمل 
�أ�شبوعي  �أو  ليلي  متاأخر  برنامج 
خدمة  �أو  �أخ��������رى،  ���ش��ب��ك��ة  ع���ل���ى 

�إلكرتونية.
للموقع،  �إي  با�شم  متحدث  وق��ال 
�أ�شهر يف عقدها   9 لت�شيل�شي  بقي 
على  ت��ع��ّل��ق  ل���ن  �إي  �أن  م�����ش��ي��ف��اً   ،
ليتلي  ت�شيل�شي  برنامج  م�شتقبل 

يف �لوقت �حلايل .

طفل قلبه خارج ج�ضده
�أذهل طفل هندي �لأطباء بعد قدرته على �لعي�س، على 
�ملا�شي،  �لأربعاء  بقلب خارج ج�شده  ولد  �أنه  �لرغم من 
وهي حالة نادرة حتدث مرة و�حدة لكل مليون حالة يف 
�لعامل. وبح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لريطانية، توقع 
�لأطباء �أنه �شيموت يف �ليوم �لثالث من ولدته يف ولية 
قيد  على  �لبقاء  ��شتطاع  لكنه  �لهندية  بر�دي�س  �أوت���ار 
�حلياة يف يومه �ل�شاد�س فيما يحتاج �إىل جر�حة عاجلة 
ومكلفة. وذكرت �ل�شحيفة �أن عائلة �لطفل تعي�س حمنة 
قا�شية ب�شبب عجزها عن �إجر�ء عملية له، لأن دخلها ل 
عناية  �إىل  �لطفل  يحتاج  بينما  �لثالث جنيهات  يتجاوز 
�حلالت  من  �لنوع  بهذ�  متخ�ش�شة  وم�شت�شفى  خا�شة 
�لنادرة. و�أكد �لأطباء �أن جناة �لطفل حتى يومه �ل�شاد�س 
مبثابة معجزة، لأن �لأطفال �لذين يولدون بقلب خارج 
�أج�شادهم ل تكتب لهم �حلياة لأكر من 3 �أيام، موؤكدين 
�أنها ت�شكل فر�شة كبرية لإمكانية �إنقاذه من �ملوت يف حال 

�أجريت له �لعملية �جلر�حية يف �أ�شرع وقت ممكن.
وتتمنى �لعائلة �أن ينظر يف حالتها ل �شيما و�أنهما رزقا 

بطفلهما �لأول بعد 4 �شنني من �لزو�ج.

يبيع جلده يف مزاد
مز�د  يف  �لو�شم  بر�شوم  �ملغطى  ج��ل��ده  بيع  رج��ل  ع��ر���س 
جنيه  �أل���ف   75 بقيمة  �لن���رتن���ت  �شبكة  ع��ل��ى  )�إي���ب���اي( 
يح�شل  �أن  �لفائز  �مل�����ش��ارب  على  و����ش��رتط  ��شرتليني، 
�رتور  �إن،  �شتار  ديلي  �شحيفة  وقالت  وف��ات��ه.  بعد  عليه 
بالكبول  مدينة  يف  �ملقيم  �لأ���ش��ل  �لبولندي  رز�و���ش��ك��ي، 
�لريطانية، حتمل 300 �شاعة من �لأمل لتغطية 90% 
يف  رغبته  من  �نطالقاً  �لو�شم  بر�شوم  ج�شده  جلد  من 
)�ليغور(،  �مل��رّق��ط  �ل�شتو�ئي  �لم��ريك��ي  �لنمر  حماكاة 
حتى �أنه غرّي ��شمه �إىل )�ليغور(. و�أ�شافت �أن )�ليغور( 
�أطفاله  منح  بالو�شم  �ملغطى  جلده  بيع  ور�ء  من  يريد 
�عتروه  �لنا�س  �أن  رغم  �حلياة،  يف  جيدة  بد�ية  �لأربعة 
جمنوناً. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل رزو��شكي قوله �إن بع�س 
�لنا�س يترعون باأع�شائهم بعد وفاتهم يف حني ل يفعل 
�لبع�س �لآخر �أي �شيء بها، ولي�س لديه ما يخ�شره من 
ور�ء بيع جلده بعد موته . و��شاف رزو��شكي �أن مبلغ 75 
�ل��ذي طلبه مقابل جلده هو مبلغ كبري من  �أل��ف جنيه 
�ملال لكنه ل يجعل �أي �شخ�س غني حقاً، و�شيكون �شعيد�ً 
كبري�ً  به لأنه �شرف وقتاً طوياًل وعانى مقد�ر�ً  للغاية 
من �لأمل لتغطية جلده بر�شوم �لو�شم، ول يريد مبلغاً 
رزو����ش��ك��ي جذب  �إن جلد  �ل�شحيفة  وق��ال��ت   . �أع��ل��ى منه 
بن�شاً،   99 بقيمة  �شر�ءه  عر�س  و�ح��د�ً  �لآن مهتماً  حتى 
ويوؤكد خر�ء باأن جلد �لإن�شان لن تكون له فائدة لأنه 

ميوت بعد وفاة �شاحبه.

خراف تقتحم متحف اللوفر! 
متحف  �خل��ر�ف  ع�شر�ت  مع  غا�شبون  مز�رعون  �قتحم 
�للوفر،�حتجاجا على �ل�شيا�شة �ل�شرت�كية لالإ�شالحات 
قولهم  حد  على  و�لتي  فرن�شا،  يف  و�لزر�عية  �ل�شناعية 
م�شبوق  غ��ري  م�شهد  وك��ان  للخطر.   وظائفهم  تعر�س 
ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت ع��ر م��دخ��ل �ل��ه��رم �ل��زج��اج��ي ل���ه، فيما 

�ن�شغل �ل�شياح بت�شوير هذ� �مل�شهد غري �مل�شبوق. 

يقا�ضي بريطانيا لتدمريها حياته 
يخطط مز�رع �أثيوبي لتحريك دعوى ق�شائية �شد بريطانيا، بتهمة �أن �مل�شاعد�ت �لتي تر�شلها �إىل بالده تدعم 
نظاماً قمعياً دّمر حياته. وقالت �شحيفة ديلي �ك�شري�س ، �م�س، �إن �ملز�رع، �لذي مت حجب هويته حلماية عائلته يف 
�ثيوبيا، �أبلغ �ملحامني �لريطانيني �لذين ميثلونه �أن �مل�شاعد�ت �لتي قدمتها �ململكة �ملتحدة �إىل �أثيوبيا على مدى 
�ل�شنو�ت �ل� 5 �ملا�شية، و�لتي بلغ حجمها 1.3 مليار جنيه ��شرتليني، مّولت دولة ��شتبد�دية. و�أ�شافت �أن �ملز�رع 
�لأثيوبي �دعى �أن �أمو�ل �مل�شاعد�ت �لريطانية جتر �آلف �لقرويني مثله على ترك �أر��شيهم من خالل �لتهديد 
بالقتل و�لتعذيب و�لإغت�شاب، ويعتزم حتريك دعوى ق�شائية على نفقة د�فعي �ل�شر�ئب �لريطانيني با�شتخد�م 
�مل�شاعدة �لقانونية �شد �حلكومة �لريطانية بتهمة تدمري حياة بع�س من �أفقر �شكان �لعامل . و��شارت �ل�شحيفة 
�إىل �أن �ملز�رع �لأثيوبي يناق�س �أن �أمو�ل �مل�شاعد�ت �ل�شخمة �لتي حت�شل عليها بالده تنتهك قو�عد حقوق �لإن�شان 
لكون  �لريطانية  �لإتئالفية  للحكومة  �إحر�جاً  �شت�شبب  ق�شية  �إط��ار  ويف   ، �لريطانية  �لدولية  �لتنمية  ل��وز�رة 
�أثيوبيا من بني �أكر �مل�شتفيدين من م�شاعد�تها. وقالت �إن �ملز�رع �لأثيوبي، �لبالغ من �لعمر 33 عاماً، ل ي�شعى 
للح�شول على تعوي�س من �حلكومة �لريطانية من خالل �لدعوى �لق�شائية ويريد حتدي نهجها يف جمال منح 
�مل�شاعد�ت �خلارجية، وزعم باأنه ��شطر للهرب �إىل خميم لالجئني يف كينيا بعد تعر�شه لل�شرب و�لتعذيب ملحاولته 
حماية مزرعته. ونقلت �ل�شحيفة عن حمامية �ملز�رع �لأثيوبي، روز� كريلنغ، من �شركة �ملحاماة �لريطانية )يل 
�إنفاقها مبا يتعار�س متاماً مع �لأهد�ف  د�ي(، �أن حياة موكلها تدمرت ب�شبب �مل�شاعد�ت �لريطانية، و�لتي يتم 

�ملطلوبة منها .
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تقطع عالج ال�ضرطان لتنجب 
�أن تتخلى عن متابعة  قررت �م��ر�أة �أمريكية من مدينة نيويورك 
عالجها من �شرطان �لرئة من �أجل �ل�شعور بالأمومة، على لرغم 

من تاأكيد �لأطباء باأن هذ� �لقر�ر �شيهدد حياتها.
وبح�شب �شحيفة د�يلي ميل �لريطانية، كانت جوي�س قد �أ�شيبت 
مبر�س �شرطان �لرئة يف �شبتمر )�أيلول( 2010، وبعد 3  �شنو�ت 
�ل�شرطان،  �أن��ه��ا خالية م��ن  �لأط��ب��اء  �أع��ل��ن  �لكيماوي  �ل��ع��الج  م��ن 

ولكنها كانت حتلم باأن ت�شبح �أماً رغم حتذير �لأطباء لها.
وبعد �شهر من حملها، قال لها �لأطباء �إن �لورم قد عاد، موؤكدين 
�لتنازل عن حملها لأنها  للعالج يف حال قررت  �إمكانية متابعتها 
�شتنجب طفاًل م�شوهاً، لكنها مل تاأخذ بن�شيحة �لأطباء و�أ�شرت 

على متابعة �حلمل حتى �لنهاية و�لت�شحية باخل�شوع للعالج.  
�لولدة  بعد  �إن��ز�ل �جلنني معولة على فرتة ما  ورف�شت جوي�س 
خالل  و��شتطاع  منها  �أ���ش��رع  ك��ان  �ل�شرطان  لكن  �ل��ع��الج،  ملتابعة 
وق�شى  وبطنها  وقلبها  �ليمنى  رئتها  يف  �لنت�شار  �حلمل  ف��رتة 

عليها بعد �أ�شابيع فقط من �لولدة. 
وتكرمياً ل�شجاعة �ليز�بيث جوي�س )36 عاماً( ن�شر زوجها ق�شتها 
لت�شبح منوذجاً مثالياً لالأمومة �حلقيقية �لتي تدفع للتخلي عن 

كل �شيء يف �حلياة من �أجل �أن تكون �أماً، ولو للحظات.

يطالب بتعوي�س ملخالفة �ضيارته 
�ل�شلطات  �لعمر  من  و�ل�شتني  �خلام�شة  يف  بريطاين  رج��ل  طالب 
�ملعاناة  ع��ن  تعوي�س  ب��دف��ع  �ل��ك��رى  مان�ش�شرت  مدينة  يف  �ملحلية 
�لتي حلقت به، جر�ء خمالفة �شيارته ظلماً خالل وقوفها يف �أحد 
ركن  ديك�شون،  جوناثن  �إن،  مريور  ديلي  �شحيفة  وقالت  �ل�شو�رع. 
�شيارته ملدة 14 دقيقة يف منطقة حرة ُي�شمح بوقوف �ل�شيار�ت فيها 
عاد غر�مة خمالفة  ووج��د عليها حني  دقيقة،   15 ملدة  ر�شوم  دون 
دعوى  ح��ّرك  ديك�شون  �أن  و�أ�شافت  ��شرتلينياً.  جنيهاً   75 قيمتها 
و�لتي  �لكرى  مان�ش�شرت  �مل��رور يف مدينة  �أم��ام حمكمة خمالفات 
مقد�رها  تعوي�س  ب��دف��ع  �لآن  بلديتها  وي��ط��ال��ب  �ل��غ��ر�م��ة،  �أل��غ��ت 
2582 جنيهاً ��شرتلينياً و 13 بن�شاً عن �ملعاناة �لتي حلقت به جر�ء 
�لوقت  �إىل  ��شتناد�ً  �لتعوي�س  مبلغ  بجمع  ديك�شون  وقام  �ملخالفة. 
�لذي �أم�شاه و�ملال �لذي �أنفقه يف معركته �لق�شائية �شد �لبلدية، 
ف�شاًل عن �ملعاناة و�حلزن و�ل�شيق و�لتوتر �لتي حلقت به. ون�شبت 
من  �لكثري  كلفه  �لبلدية  �ج��ر�ء  �إن  قوله  ديك�شون  �إىل  �ل�شحيفة 
�لنفقات من حيث �لوقت و�ملال ومل تكّلف نف�شها عناء حتى �لعتذ�ر، 

مما �شبب له �شهور�ً من �لليايل �لطو�ل فقرر مقا�شاتها .

دفاع مدين الإنقاذ اإ�ضبع 
مل يخطر ببال طالب يف �ملرحلة �ملتو�شطة �أن حماولة و�شع �إ�شبعه 
مبكان �شيق من طاولة �شفه �شتنتهي با�شتدعاء فرقة من �لدفاع 
�ملدين لق�س �لطاولة وحترير �إ�شبعه من هذ� �ملاأزق. �أو�شح �لناطق 
�لإعالمي با�شم مديرية �لدفاع �ملدين يف منطقة جنر�ن، علي بن 
تلقت بالغاً  �مل��دين يف جن��ر�ن  �لدفاع  �أن عمليات  �ل�شهر�ين  عمري 
يفيد باحتجاز يد طالب د�خل طاولة يف مدر�شة �أحد �ملتو�شطة بحي 
�لفهد يف مدينة جنر�ن. وعلى �لفور مت حتريك فرقة �إنقاذ، و�ت�شح 
�أن �أحد �أ�شابع �لطالب قد �حتجز يف �لطاولة ومت �إخر�جه دون �أن 

ي�شاب �لطالب باأي �أذى، بح�شب �شحيفة �ل�شرق �ل�شعودية.
املمثلة الربيطانية ميانا بورينج خالل ح�سورها مهرجان جوائز الإمرباطورية يف جروفرن هاو�س بلندن. )يو بي اآي(

هيفاء وهبي 
باإطاللة جديدة

ن�شرت �لفنانة هيفاء وهبي �شورة 
جديدة لها، تظهر �شعرها باللون 
�للوك �لذي تظهر  �لأحمر، وهو 
كالم  مب�شل�شل  م�شاهدها  يف  ب��ه 
ت�شويره  تو��شل  �ل��ذي  ورق  من 
لبنان،  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف 
وُيعر�س يف مو�شم رم�شان �ملقبل 

على �شا�شة �أم بي �شي . 
�مل���خ���رج حم��م��د �شامي  وي�����ش��رف 
�مل�شل�شل  م�����ش��اه��د  ت�����ش��وي��ر  ع��ل��ى 
ب����ريوت، مب�����ش��ارك��ة نخبة من  يف 
�مل��م��ث��ل��ني �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني، �أب���رزه���م 
ح��د�د، طالل  يو�شف  �شلق،  عمار 
�لأطر�س، رودين  �جل��ردي، جهاد 
حد�د وف��وؤ�د �حل�شن �لذي �ن�شم 
�ل��ع��م��ل، و�شط  �إىل ف��ري��ق  �أخ����ري�ً 
ترجيحات باأن يتو��شل �لت�شوير 

حتى �شهر مايو )�أيار( �ملقبل. 

ديفيتو ُي�ضكت 

امراأة م�ضاغبة
و������ش�����ع �مل����م����ث����ل �لأم������ريك������ي 
كانت  �م�������ر�أة  دي��ف��ي��ت��و،  د�ين 
فيما  و�شط �جلمهور  ت�شاغب 
ك�����ان ي��ح�����ش��ر م�����ش��رح��ي��ة يف 
ن��ي��وي��ورك، عند ح��ّده��ا طالباً 
وذك�����رت  ت�����ش��م��ت.  �أن  م��ن��ه��ا 
�شحيفة )نيويرك بو�شت( �أن 
م�شرحية  ي�شاهد  كان  ديفيتو 
ت�شّلله  م��ر�ه��ق  ق�شة  ت���روي 
حني  �شيطان،  ي�شكنها  لعبة 
�جلمهور  يف  �م���������ر�أة  ب��������د�أت 
ت���ه���ت���ف ب�������ش���وت ع��������اٍل. وق���د 
توّجه ديفيتو �إىل �ملر�أة وطلب 
�أن ت�شمت لأنها ت�شاهد  منها 
�لتلفزيون  ولي�س  م�شرحية 

و�أن �ملمثلني ي�شمعونها.
وق�����د ���ش��م��ت��ت �مل���������ر�أة ط����و�ل 
�إليها  حت��ّدث  �أن  بعد  �لعر�س 

ديفيتو.

تنفق 25 األف دوالر لتت�ضبه بـ جنيفر لوران�س 
خ�شعت �مر�أة �أمريكية �إىل عمليات جتميل بلغت تكلفتها 25 �ألف دولر كي تت�شبه بالنجمة 

�لهوليودية جنيفر لور�ن�س.
ونقلت �شبكة )�أي��ه بي �شي( عن �مل��ر�أة �لتي عرفت با�شم كيتي قولها �أنا ل �أح��اول �أن 
�أت�شبه بباميال �أندر�شون حني كانت يف باي ووت�س وتابعت �أنا �أريد �أن �أ�شبه �مر�أة قوية 

ومتو�زنة فائزة بجائزة �أو�شكار .
و�أم لطفلة يف �خلام�شة  30 عاماً وهي متزوجة  �لعمر  �لبالغة من  و�أ�شافت كيتي 
من �لعمر �أنا �مر�أة قوية، �أنا م�شوؤولة عن �شكلي وميكنني تغيريه وتغيريه جمدد�ً 

�إن �أردت .
وتكبري  �لوجه  من  ده��ون  �شفط  كيتي  لها  خ�شعت  �لتي  �لعمليات  و�شملت 

لل�شدر وجتميل لالأنف و�خلدين .

القاهرة ت�ضت�ضيف اآالف الفنانني واالأدباء الهنود
و�لفنية بني  �لثقافية  �لعالقات  لإنعا�س  تهدف  يف خطوة 
بد�ية  م�شرية  وم��دن  �ل��ق��اه��رة  ت�شت�شيف  و�لهند  م�شر 
و�شينمائيني ومو�شيقيني وفرقا  �أدب��اء  �لثالثاء  �ليوم  من 
للرق�س �ل�شعبي من �لهند يف مهرجان )�لهند على �شفاف 
�لنيل( �لذي يتوقع �أن ينع�س �ل�شياحة عر ��شتقد�م نحو 

مليون �شائح هندي مل�شر خالل ب�شع �شنو�ت.
�لدورة  �إن  بالقاهرة  �لهند  �شفري  ���ش��وري  ن��اف��دي��ت  وق���ال 
�إىل  ت��ه��دف  ي��وم��ا   20 ت�شتمر  و�ل��ت��ي  للمهرجان  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لتعريف بالثقافة �لهندية باعتبار �لفن لغة عاملية ت�شهم 
يف دعم عالقات �ل�شعوب حيث ي�شارك 40 فنانا وفنانة من 
فرقة )ق�ش�س حب من بوليوود( يف عرو�س ر�ق�شة "لأول 
مرة يف م�شر على م�شارح د�ر �لأوبر� بالقاهرة وثالث مدن 
موؤمتر  يف  و�أ���ش��اف  و�لأق�شر.  و�لغردقة  �لإ�شكندرية  هي 
�شنويا  ينظم  �ل��ذي  �ملهرجان  �أن  بالقاهرة  �م�س  �شحفي 
ي�شهد  �مل�شريتني  و�ل�شياحة  �لثقافة  وز�رتي  بالتعاون مع 
�أي�شا عرو�شا للرق�س �لكال�شيكي و�ملو�شيقى �لفولكلورية 
مع  ب��ال���ش��رت�ك  ر�ج�شتان  ولي��ة  م��ن  فرقة  تقدمها  �لتي 
�مل�شري  �مل��خ��رج  ب��ق��ي��ادة  �مل�شرية  �لنوبية  �ل��ط��ب��ول  ف��رق��ة 

�نت�شار عبد �لفتاح.
�لهندية  لل�شينما  �أ�شبوعا  ينظم  �ملهرجان  �إن  �شوري  وقال 
�ملمثلة  �لهند يف مقدمتهم  بح�شور منتجني وفنانني من 

�لهندية �لبارزة �شبانة عزمي �لتي تتحدث يف ندوة عنو�نها 
ب��ارز�ت( عن �لتحديات �ملت�شابهة �لتي تو�جه �ملر�أة  )ن�شاء 
�للقاء�ت  ت��وؤدي  �أن  يف  �أمله  عن  و�أع���رب  وم�شر.  �لهند  يف 
�مل�شرتكة خالل �ملهرجان �إىل �لتفاق على �إنتاج �شينمائي 

م�شرتك وت�شوير فيلم هندي يف م�شر.
�لزي  وه��و  لل�شاري  معر�شا  ينظم  �مل��ه��رج��ان  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��م��ر�أة �ل��ه��ن��دي��ة و�ل�����ذي ي��خ��ت��ل��ف م���ن ولية 
�إىل  �إ�شافة  �لهند  �أخ��رى يف  �إىل  �أخ��رى ومن منا�شبة  �إىل 
�أ���ش��ب��وع ل��ل��م��اأك��ولت �ل��ه��ن��دي��ة يف ف��ن��دق ي��ط��ل على  تنظيم 
�لثقافية  �لعالقات  قطاع  رئي�شة  وقالت  بالقاهرة.  �لنيل 
كاميليا �شبحي يف  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ب����وز�رة  �خل��ارج��ي��ة 
�لثقافية  �لعالقات  �إىل تعزيز  �ملهرجان يهدف  �إن  �ملوؤمتر 
�أدب��ي��ة ول��ق��اء�ت فكرية بني  بني �لبلدين من خ��الل ور���س 
)كلمات  ع��ن��و�ن  و�ل��ه��ن��د حت��ت  م��ن م�شر  ونا�شرين  �أدب����اء 
على �ملاء(. وقال نا�شر عبد �لعال م�شت�شار وزير �ل�شياحة 
)يف  وعندنا  �لثقافية  بال�شياحة  تتميز  �لهند  �إن  �مل�شري 
�لبلدين  و�إن  �ل�شياحة  من  �لنوع  ه��ذ�  يف  �نح�شار  م�شر( 
رح��الت ط��ري�ن بني  لتنظيم  تفاهم  توقيع مذكرة  ب�شدد 
يعقبها  ف�شوف  �لتجربة  جنحت  و�إذ�  ونيودلهي  �لقاهرة 
مليون   2017 عام  ن�شتهدف  �لعار�س...  �لطري�ن  تنظيم 

�شائح من بني 22 مليون �شائح هندي.


