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بنك الإمارات للدواء يوفر الدواء 
املجاين خلم�صة اآلف �صومايل

•• اأبوظبي-وام:

العطاء - يف توفري  زاي��د  الإم���ارات للدواء - مببادرة من  �ساهم بنك 
الأطفال  م��ن  ال��ف��ق��راء  امل��ر���س��ى  م��ن  اآلف  امل��ج��اين خلم�سة  ال��ع��اج 
الإماراتية  العيادات  يف  ال��دوائ��ي  امل��خ��زون  زي��ادة  خ��ال  من  وامل�سنني 
املبادرة  على  ي�سرف  ال�����س��وم��ال.  يف  املتحركة  وامل�ست�سفيات  املتنقلة 
لدعوة  ا�ستجابة  وذل���ك  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  متطوعون  اأط��ب��اء 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
يا  2017 عاما للخري وتزامنا مع حملة لأجلك  باأن يكون عام  اهلل 
�سومال بال�سراكة مع جمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي 

وجمموعة امل�ست�سفيات ال�سعودية الأملانية .     )التفا�سيل �س2(

خالل م�ؤمتر بكرواتيا
الإمارات توؤكد دور الت�صامح الديني يف تقدم العلوم واملعارف

•• زغرب - وام:

�ساركت دولة الإمارات يف فعاليات موؤمتر العلوم والدين الذي نظمته 
اجلمعية الإ�سامية يف جمهورية كرواتيا.

للت�سامح  الوطني  للربنامج  التنفيذي  املدير  الطنيجي  را�سد  واأكد 
بالإنابة يف كلمة خال املوؤمتر بعنوان دور الت�سامح الديني يف تقدم 
اأن القيادة الر�سيدة للدولة تويل اهتماما بالغا نحو تاأ�سيل  العلوم 
منهجية  مقاربات  وو�سع  واملحبة  والتعاي�س  وامل���ودة  الت�سامح  قيم 
وواقعية لبيان الرتباط الوثيق بني العلوم والدين يف �ستى املجالت 
واملعارف. ونقل الطنيجي يف كلمته حتيات ومتنيات معايل ال�سيخة 
لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح للم�ساركني يف املوؤمتر 

كل التوفيق والنجاح .                                     )التفا�سيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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�سورة عائلية بعد التتويج

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بت�صكيل جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة بنك الإمارات للطعام برئا�صة هند بنت مكتوم

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء - رعاه اهلل - ب�سفته حاكما لإم��ارة دبي 
بنك  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  بت�سكيل   2017 ل�سنة   17 رقم  مر�سوما 
اآل  بن جمعة  بنت مكتوم  ال�سيخة هند  �سمو  برئا�سة  للطعام  الإم��ارات 

مكتوم الرئي�س الأعلى للموؤ�س�سة.                             )التفا�سيل �س2(

الكويت ت�صيد بدور القوات امل�صلحة الإماراتية 
يف حفظ الأمن وال�صتقرار يف املنطقة

•• الكويت-وام:

دولة  يف  الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�س  العمريي  ابراهيم  اللواء  اأ�ساد 
وم�ستوى  الإماراتية  امل�سلحة  القوات  التي حتققها  بالجنازات  الكويت 
جتهيزها وا�ستعدادها اإ�سافة اإىل دورها يف حفظ الأمن وال�ستقرار يف 

مناطق عديدة مثل اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن رئي�س الهيئة يف ت�سريح له �� على 
هام�س م�ساركته احتفال �سفارة دولة الإمارات بالذكرى ال�� 41 لتوحيد 
�� اإن احتفال جي�س الإمارات هو احتفال جلميع القوات  القوات امل�سلحة 
امل�سلحة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خا�سة الكويتية.

الأم���ور  يف  منح�سرة  تعد  مل  اخلليجية  اجل��ي��و���س  مهمة  اأن  واأ���س��اف 
امل�سالح  وتاأمني  الن�سانية  العمليات  يف  ت�سارك  اأ�سبحت  بل  القتالية 

العامة يف عدد من الدول ال�سديقة واحلليفة.
املنطقة  ت�سهده  م��ا  ���س��وء  يف  ال��ك��ام��ل  الكويتي  اجلي�س  ا�ستعداد  واأك���د 
.. م�سيفا  الإقليمي من تطورات غري منطية وغري طبيعية  واملحيط 
اأن هناك متارين مربجمة �سنويا خا�سة باجلي�س الكويتي ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي.                                       )التفا�سيل �س6(

حممد بن زايد يطلع على خطة تطوير الق�سم اجلنوبي جلزيرة يا�س باأبوظبي     )وام(

�سهد اإطالق �سركة »مريال« خطة تط�ير الق�سم اجلن�بي جلزيرة يا�س باأب�ظبي 

حممد بن زايد: الإمارات ما�صية يف تطوير املرافق 
احليوية وال�صياحية مبا يعزز مكانتها العاملية

•• اأبوظبي-وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإطاق �سركة مريال خطة تطوير 
 12 تبلغ  ا�ستثمارية  بقيمة  باأبوظبي  يا�س  جلزيرة  اجلنوبي  الق�سم 

البحر  ام�س يف ق�سر  �سموه  ا�ستقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  دره��م.  مليار 
وفدا من �سركة )م��ريال( ي�سم حممد خليفة املبارك رئي�س جمل�س 
اإدارة مريال وحممد عبداهلل الزعابي الرئي�س التنفيذي لل�سركة حيث 

ا�ستمع ل�سرح حول طبيعة امل�سروع اجلديد ومراحل تنفيذه.
)التفا�سيل �س2(

النظام ال�س�ري ي�ا�سل خرق اتفاق خف�س الت�سعيد

اإجالء مقاتلي املعار�صة واملدنيني من حي برزة يف دم�صق 
•• عوا�صم-وكاالت:

بداأ مقاتلون معار�سون ومدنيون اأم�س اخلروج من حي برزة يف 
اول عملية  الر�سمي يف  ال�سوري  التلفزيون  افاد  ما  دم�سق وفق 
اجاء للف�سائل املعار�سة من العا�سمة ال�سورية منذ بدء النزاع 
يف 2011. ونقل التلفزيون الر�سمي يف خرب عاجل بدء خروج 
منت  على  ب��رزة  ح��ي  م��ن  عائاتهم  م��ن  البع�س  م��ع  امل�سلحني 

اربعني حافلة باجتاه ال�سمال ال�سوري.
وا�سار اىل انه من املقرر ان ي�ستكمل خروج باقي امل�سلحني على 
مدى خم�سة ايام فيما �ستبداأ ت�سوية او�ساع الراغبني يف البقاء يف 
احلي. ومل يحدد التلفزيون ال�سوري عدد الذين �سيتم اجاوؤهم 

الثنني او العدد الجمايل للراغبني باخلروج من برزة.
لكن مدير املر�سد ال�سوري حلقوق الن�سان رامي عبد الرحمن 
قال لوكالة فران�س بر�س من املقرر اليوم خروج ما بني 1400 

ال�سرقية   الغوطة  يف  ج�سرين  ب��ل��دة  �سهدت   دم�سق،  ري��ف  ويف 
الأ�سرار  اأن  م�سيفا  النظام،  ق��وات  جانب  من  �ساروخيا  ق�سفا 
الثالث  هو  ال�ستهداف  هذا  واأن  امل��ادي،  اجلانب  على  اقت�سرت 
ي�سمل  ال��ذي  الت�سعيد  تخفي�س  اتفاق  �سريان  منذ  نوعه  من 

الغوطة ال�سرقية.
وذكر نا�سطون اأن عدة قتلى �سقطوا يف �سفوف ف�سائل املعار�سة 
يف  ال�سامية  ال��ب��ادي��ة  مبنطقة  ا�ستباكات  خ��ال  النظام  وق���وات 
ريف دم�سق، كما اأكدوا ا�ستهداف قوات النظام اأحياء درعا البلد 

بقذائف الهاون.
ر�سدت  اإن��ه��ا  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
الت�سعيد  خف�س  مناطق  يف  ال��ن��ار  اإط���اق  لوقف  خرقا   19
خال ال�ساعات ال�24 املا�سية، م�سيفة اأن رو�سيا وجهت ر�سالة 
لعدم  ال�سورية  امل�سلحة  املعار�سة  دع��وة  فيها  تطلب  تركيا  اإىل 
الجنرار وراء ا�ستفزازات من و�سفتهم بالإرهابيني �سد اجلي�س 

ان  اىل  م�����س��ريا  الوىل،  ال��دف��ع��ة  اط���ار  يف  �سخ�س   1500 اىل 
غالبيتهم من املقاتلني مع عائاتهم و�سيتم نقلهم اىل حمافظة 

ادلب )�سمال غرب(.
اىل ذلك، وا�سلت طائرات ومدفعية النظام وا�سلت خرق اتفاق 
مناطق خف�س الت�سعيد ام�س الثنني، حيث ق�سفت مناطق يف 
حمافظات حماة وحم�س وريف دم�سق، يف حني قالت رو�سيا اإنها 

ر�سدت 19 خرقا لوقف اإطاق النار من قبل املعار�سة.
واأ�سيب عدد من املدنيني بجروح -بينهم اأطفال ون�ساء- جراء 
غارات جوية �سنتها طائرات النظام على منطقة احلولة، وذلك 
ات��ف��اق مناطق خف�س  ري��ف حم�س يف  دخ���ول  م��ن  ال��رغ��م  على 

الت�سعيد املوقع يف اأ�ستانا.
حماة  ري��ف  يف  اللطامنة  مدينة  حربية  ط��ائ��رات  وا�ستهدفت 
تنفيذ  ب��دء  من  الثالث  اليوم  يف  وذل��ك  بغارات جوية،  ال�سمايل 

اتفاق خف�س الت�سعيد يف �سوريا.

املتاعب تبداأ الآن:

انت�صار ماكرون املذهل يفتح على اأربعة جماهيل رئي�صية!

امل�ؤبد ملحمد بديع يف ق�سية غرفة عمليات رابعة

م�صرع 8 من الإخوان الإرهابية يف ا�صتباكات بجنوب م�صر 
•• القاهرة-وكاالت:

قوات  اإن  الثنني  اأم�س  امل�سرية  الداخلية  وزارة  قالت 
الأمن قتلت ثمانية ينتمون جلماعة الإخوان الإرهابية 
يف تبادل لإطاق النار اأثناء حماولة القب�س عليهم يف 
وو�سفتهم  الباد  بجنوب  ال�سحراوية  ال���دروب  اأح��د 

باأنهم عنا�سر اإرهابية.
واأ���س��اف��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان اأن ال��ق��ت��ل��ى ك��ان��وا اإح���دى 
املجموعات التي �سكلتها جماعة الإخوان للت�سلل عرب 
حدود الباد اجلنوبية لالتحاق مبع�سكرات يف اخلارج 

للتدريب على تنفيذ هجمات وت�سنيع متفجرات.
وذك��رت اأن الهدف من ذلك هو عودة هذه املجموعات 
احلكومية  ومن�ساآتها  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  ل�ستهداف 
ورج���ال  ال��ع��ام��ة  ال�سخ�سيات  م��ن  وع����دد  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 
ال�����س��رط��ة ب��ه��دف اإح�����داث ح��ال��ة م��ن ال��ف��و���س��ى وعدم 

ال�ستقرار والعمل على اإثارة الفنت الداخلية.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ق�����س��ت حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات اجليزة 
بال�سجن املوؤبد على مر�سد جماعة الإخوان الإرهابية 
القيادي  هما  اآخ��ري��ن  واثنني  بديع،  حممد  م�سر،  يف 
اإعادة  اأبو بكر؛ يف  يف اجلماعة حممود غزلن وح�سام 
ب�غرفة  اإع��ام��ي��ا  امل��ع��روف��ة  ال��ق�����س��ي��ة  حم��اك��م��ت��ه��م يف 

عمليات رابعة.
كما ق�ست املحكمة التي تراأ�سها القا�سي معتز خفاجي، 
بال�سجن خم�س �سنوات على 15 اآخرين بينهم �ساح 
�سهاب  وفتحي  ع��ارف  واأح��م��د  حممود  وك���ارم  �سلطان 
عبد  واأحمد  الفخراين  اهلل  وعبد  الرببري  وحممود 

الرحمن وحممد �ساح �سلطان.
بينهم  متهما   21 ب��رباءة  املحكمة  حكمت  املقابل،  يف 
ال�ساطر  و�سعد خريت  احل��داد  واإيهاب  �سعد احل�سيني 

وعمر مالك.

•• الفجر - اإيريك دوبني 

 ترجمة خرية ال�صيباين

كان  ان  "جنهل  ال�������س���ع���وب���ات!،  ب������داأت  "واأخريا، 
اإميانويل ماكرون، ع�سية انت�ساره الرئا�سي ال�ساحق 
ب��اأك��ر م��ن 65 ب��امل��ائ��ة م��ن الأ����س���وات، ف��ّك��ر يف هذا 
األك�سندر براك -  اأ�سدره ال�سرتاكي  التحذير الذي 
ديرو�سو بعد اأيام قليلة من جناح اجلبهة ال�سعبية يف 

النتخابات الربملانية عام 1936.
ان الطبيعة ال�ستثنائية للمغامرة ال�سيا�سية الق�سرية 
ُي�سكر رجا  التي او�سلته اىل الليزيه، فيها ما قد 
يبلغ من العمر 39 �سنة. ففي نهاية حملة انتخابية، 
عددا  ال  ال�سيا�سة  يف  املبتدئ  ه��ذا  فيها  يرتكب  مل 
قليا جدا من الخطاء )ت�سريحات مثرية للجدل 

فاز  "الروتندا"(،  ب���  م�سبق  واح��ت��ف��ال  ف���رباي���ر،  يف 
ماكرون مبعركتني حا�سمتني.

حزبي  ممثلي  اإق�ساء  من  متّكن  الأوىل،  اجلولة  يف 
الثانية، ك�ّسر الّزخم  احلكم الرئي�سيني، ويف اجلولة 
الت�ساعدي للجبهة الوطنية، التي ح�سدت مر�سحتها 
يف النهاية ما يقل عن 35 باملائة من الأ�سوات رغم 

البيئة ال�ستثنائية املواتية لها.
 7 انتخابات  ات�سمت  نتيجة مزدوجة رائعة، حتى لو 
)حوايل  الت�سويت  عن  المتناع  يف  بانخفا�س  مايو 
قيا�سي  رق���م  وه���و  ال��ن��اخ��ب��ني(  م��ن  ب��امل��ائ��ة   25.3
الرئا�سية،  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ثانية  جل��ول��ة  بالن�سبة 
غري  بن�سبة  واي�����س��ا   ،1969 ع��ام  �سابقة  با�ستثناء 

م�سبوقة من القرتاع البي�س والأوراق امللغاة.
)التفا�سيل �س15(

فيديو  تببفببرك  اإ�ببصببرائببيببل 
للرغوثي لك�صر عزمية الأ�صرى

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�سطيني  حتدى نادي الأ�سري 
اأو  مل��ح��ام��ني  ت�سمح  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل 
اإ�سرائيليني-  ك��ان��وا  -ول��و  اأط��ب��اء 
لإثبات  الربغوثي  م��روان  بزيارة 
الإ�سراب  ك�سره  ب�ساأن  زعمته  ما 
عن الطعام الذي يخو�سه �سمن 
مئات من الأ�سرى الفل�سطينيني 
الآخرين. من جهتها قالت فدوى 
الربغوثي اإن زوجها ل ميكن اأن 

يقع يف الفخ.
وقال رئي�س النادي قدورة فار�س 
ذلك  ت��ف��ع��ل  ل����ن  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن 
الذي  ال��ف��ي��دي��و  اأن  ت��ع��ل��م  لأن���ه���ا 
اإ�سرائيلية  اإع��ام  و�سائل  ن�سرته 
ال�ساباك  قبل  من  ومعد  مفربك 

الإ�سرائيلي.
م�سلحة  ن�سرت  �سابق  وق��ت  ويف 
الإ�سرائيلية يف موقعها  ال�سجون 
مقطع فيديو يظهر فيه �سخ�س 
وهو ياأكل، وادعت اأنه الربغوثي. 
الفيديو  ع���ل���ى  م��ع��ل��ق��ة  وق����ال����ت 
ال����ربغ����وث����ي ي�����س��ت��غ��ل الأ�����س����رى 
وي��ج��ع��ل��ه��م ي��ج��وع��ون ب��ي��ن��م��ا هو 
اأهداف  اأج���ل  م��ن  باخلفية  ي��اأك��ل 
الرئي�س  مرحلة  بعد  ملا  �سيا�سية 

الفل�سطيني حممود عبا�س.
فاإن  الفل�سطيني،  امل�سوؤول  ووف��ق 
اإ�سرائيل رف�ست جمددا مطالب 
ال�سليب الأحمر بزيارة الربغوثي 
اأن  واأكد  امل�سربني،  الأ�سرى  وكل 
خال  �سريدون  حمررين  اأ�سرى 
اإ�سرائيل  على  القادمة  ال�ساعات 
ور فيه  ال��ذي �سُ التاريخ  واإظ��ه��ار 

الربغوثي.

تفكيك  عببن  يعلن  املببغببرب 
لداع�س موالية  اإرهابية  خلية 

•• الرباط-وام:

اأعلن املغرب ام�س عن تفكيك خلية 
اإرهابية تتكون من ثاثة عنا�سر 
الإرهابي  داع�����س  لتنظيم  م��وال��ني 

مت اإيقاف اأحدهم مبدينة طنجة.
واأكدت وزارة الداخلية املغربية يف 
الأمنية  العملية  اأن هذه  لها  بيان 
العمليات  اإط�����ار  يف  ت���ن���درج  ال��ت��ي 
اخلطر  مل����واج����ه����ة  ال����س���ت���ب���اق���ي���ة 
الإره�����اب�����ي ت���زام���ن���ت م����ع اإي���ق���اف 
يقيمان  ف��ي��ه  للم�ستبه  ���س��ري��ك��ني 
التعاون  اإط���ار  يف  وذل���ك  باإ�سبانيا 
الأمنية  امل�������س���ال���ح  ب����ني  الأم����ن����ي 
الإ�سبانية  ون��ظ��ريت��ه��ا  امل��غ��رب��ي��ة 
املتنامية  ال���ت���ه���دي���دات  مل���واج���ه���ة 
لتنظيم داع�س الإرهابي .. م�سيفة 
اأن  اأظ��ه��رت  الأول��ي��ة  التحريات  اأن 
عنا�سر هذه اخللية الإرهابية على 
ين�سطون  مبقاتلني  وثيقة  �سلة 
ب��ال�����س��اح��ة ال�����س��وري��ة ال��ع��راق��ي��ة يف 
اإطار ا�ستقطاب واإر�سال متطوعني 
للقتال ب�سفوف داع�س من بينهم 

اأخ اأحد املوقوفني.

ا�صتمرار املعارك غرب املو�صل و�صط تفجريات
•• املو�صل-وكاالت:

القوات  النار بني  اإط��اق  تبادل  اإن عمليات  اأمنية عراقية  قالت م�سادر 
عدة  يف  متوا�سلة  ت��زال  ل  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  وم�سلحي  العراقية 
اأحياء غربي املو�سل، وقد تزامن ذلك مع تنفيذ التنظيم ثاث هجمات 

ب�سيارات ملغمة اأ�سفرت عن �سقوط قتلى يف �سفوف القوات العراقية.
واأ�سافت امل�سادر الأمنية اأن قوات من الرد ال�سريع واجلي�س متكنت من 
ا�ستعادة منطقة الهرمات الأوىل، واأن املواجهات جتري حاليا يف اأطراف 

حي الهرمات الثانية.
واأ�سارت اإىل اأن طريان التحالف الدويل والعراقي ي�سن غارات على مواقع 

وقنا�سة تنظيم داع�س يف املناطق التي ل تزال تخ�سع ل�سيطرته.
من جهتها، نقلت وكالة الأنا�سول عن اآمر اللواء 73 يف اجلي�س العميد 
ال�سيطرة على حي الهرمات  ا�ستعادة  ل��واءه متكن من  اأن  النعيمي  �سكر 
الأوىل و�سول اإىل الوادي الذي يف�سله عن الهرمات الثانية الذي ما زال 

حتت �سيطرة تنظيم داع�س.
واأ�ساف النعيمي اأن القوات العراقية قتلت 17 من عنا�سر تنظيم داع�س، 

دون الإ�سارة اإىل خ�سائر اجلي�س العراقي.
وكان م�سدر ع�سكري عراقي نفى ما تردد عن ا�ستعادة القوات احلكومية 

منطقة م�سريفة يف �سمال غربي املو�سل.
وقال امل�سدر اإن ال�ستباكات ما زالت م�ستمرة يف مناطق الهرمات ووادي 
عقاب وم�سريفة الأوىل، م�سيفا اأن القوات العراقية تتقدم ببطء وحذر.

احلرائق  باملو�سل  معاقلهم  اآخ���ر  يف  داع�����س  تنظيم  عنا�سر  وي�ستخدم 
وال�سيارات امللغمة والنتحاريني والألغام وقذائف الهاون للحد من تقدم 
الفرن�سية عن م�سادر  ال�سحافة  وكالة  نقلت  ما  وفق  العراقية،  القوات 

اأمنية عراقية.

مقتل زعيم داع�س يف افغان�صتان 
•• كابول-اأ ف ب:

اأع����ل����ن م�������س���وؤول���ون اأم���ريك���ي���ون 
تنظيم  زع����ي����م  م���ق���ت���ل  واف�����غ�����ان 
افغان�ستان  يف  الإره���اب���ي  داع�����س 
الذي يعتقد اأنه خطط لعدد من 
هجوم  بينها  ال��ك��ب��رية  العمليات 
اأ�سفر  ع�����س��ك��ري  م�ست�سفى  ع��ل��ى 
على  قتيا  خم�سني  �سقوط  ع��ن 

الأقل.
الرئا�سي  الق�سر  من  بيان  وق��ال 
احل�سيب  عبد  اأن  افغان�ستان  يف 
بتنظيم  جماعته  ت��رت��ب��ط  ال���ذي 
اأرا�س  على  ي�سيطر  ال��ذي  داع�س 
ال�سهر  قتل  وال���ع���راق،  ���س��وري��ا  يف 
القوات  نفذتها  عملية  يف  املا�سي 

اخلا�سة يف ننغارهار.
القائد  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����ار 
املتطرف كان اأمر بتنفيذ الهجوم 
على م�ست�سفى ي�سم 400 �سرير 
يف كابول وت�سبب يف وفاة واإ�سابة 

عدد من مواطنينا.
الفغانية  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ���س��اف 
�سد  عملياتها  موا�سلة  ملتزمة 
ارهابية  وجم���م���وع���ات  داع���������س  

اأخرى اإىل اأن تتم ت�سفيتها.

حتليل اخباري
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بت�صكيل جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة بنك الإمارات للطعام برئا�صة هند بنت مكتوم

•• دبي-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء - رعاه اهلل - ب�سفته حاكما لإمارة دبي 
مر�سوما رقم 17 ل�سنة 2017 بت�سكيل جمل�س اأمناء موؤ�س�سة بنك 
الإمارات للطعام برئا�سة �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل 

مكتوم الرئي�س الأعلى للموؤ�س�سة.
نائبا  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير   .. من  كا  ع�سويته  يف  املجل�س  وي�سم 
دائرة  عام  ومدير  دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  عام  ومدير  للرئي�س 

ال�سياحة  دائ���رة  ع��ام  وم��دي��ر  اخل��ريي  والعمل  الإ�سامية  ال�����س��وؤون 
الطائرات  لتموين  لاإمارات  التنفيذي  واملدير  التجاري  والت�سويق 
الإذاعة  لقطاع  التنفيذي  واملدير  الإم���ارات  ط��ريان  جمموعة  ل��دى 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  واملدير  لاإعام  دبي  موؤ�س�سة  لدى  والتلفزيون 
بنك الإمارات للطعام. كما ي�سم املجل�س ممثا عن .. �سركة ماجد 
مدة  ت��ك��ون  للمر�سوم  ووف��ق��ا  ج��م��ريا.  وجم��م��وع��ة  ك��ارف��ور  الفطيم 
ت�سمية  تتم  اأن  على  للتجديد  قابلة  �سنوات  ث��اث  املجل�س  ع�سوية 
بهذا  يعمل  م�سوؤوليها.  قبل  من  املجل�س  يف  املمثلة  اجلهات  ممثلي 

املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

 الوطني لالأر�صاد يتوقع هطول الأمطار وانخفا�صا بدرجات احلرارة خالل الأيام القادمة
•• اأبوظبي-وام:

توقع املركز الوطني لاأر�ساد اجلوية والزلزل هطول الأمطار وانخفا�سا 
بدرجات احلرارة مع ت�سكل بع�س ال�سباب على بع�س مناطق الدولة خال 
ان  يتوقع  ان��ه   - ام�س  له  بيان  املركز - يف  وذك��ر   . القادمة  الأي���ام اخلم�سة 
يكون الطق�س مغربا اأحيانا اليوم وتزداد كميات ال�سحب القادمة من الغرب 
اأحيانا وتتطور على املناطق اجلبلية ال�سمالية وال�سرقية وقد ت�سقط بع�س 
اإىل  تتحول  �سرقية  جنوبية  الرياح  تكون  فيما  الثاثاء  اخلفيفة  الأمطار 
�سمالية غربية معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحيانا لتثري الغبار والبحر خفيف 
اإىل متو�سط املوج قد ي�سطرب اأحيانا �سمال يف اخلليج العربي وخفيف اإىل 

متو�سط املوج يف بحر عمان.
اأما يوم الأربعاء يكون اجلو رطبا على ال�سواحل وغائم جزئيا ومغرب اأحيانا 

مع انخفا�س يف درجات احلرارة والرياح �سمالية غربية اإىل غربية معتدلة 
ال�سرعة تن�سط اأحيانا ظهرا والبحر متو�سط املوج يف اخلليج العربي وخفيف 

اإىل متو�سط يف بحر عمان.
�سباح  �سمال  اخلفيف  ال�سباب  يت�سكل  فقد  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  اأم��ا 
الركامية  ال�سحب  لتكون  اأحيانا مع فر�سة  اخلمي�س ومغرب وغائم جزئيا 
يوم  خا�سة  الأم��ط��ار  �سقوط  ي�ساحبها  الدولة  وجنوب  �سرق  على  املحلية 
اجلمعة والرياح �سمالية غربية تتحول اإىل جنوبية �سرقية و�سرقية معتدلة 
يف  امل��وج  متو�سط  اإىل  خفيف  والبحر  للغبار  مثرية  اأحيانا  تن�سط  ال�سرعة 

اخلليج العربي ويف بحرعمان.
وحث املركز الوطني لاأر�ساد اجلوية والزلزل ال�سائقني على توخي احلذر 
ال�سباب  ت�سكل  خال  املركبات  بني  كافية  م�سافة  وت��رك  ال�سرعة  وخف�س 

وال�سباب اخلفيف على بع�س مناطق الدولة.

�سهد اإطالق �سركة »مريال« خطة تط�ير الق�سم اجلن�بي جلزيرة يا�س باأب�ظبي 

حممد بن زايد: الإمارات ما�صية يف تطوير املرافق احليوية وال�صياحية مبا يعزز مكانتها العاملية
•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإطاق �سركة مريال خطة تطوير الق�سم اجلنوبي 

جلزيرة يا�س باأبوظبي بقيمة ا�ستثمارية تبلغ 12 مليار درهم.
جاء ذلك خال ا�ستقبال �سموه ام�س يف ق�سر البحر وفدا من �سركة "مريال" 
ي�سم حممد خليفة املبارك رئي�س جمل�س اإدارة مريال وحممد عبداهلل الزعابي 
اجلديد  امل�سروع  طبيعة  ح��ول  ل�سرح  ا�ستمع  حيث  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

ومراحل تنفيذه.
"يا�س باي" وهي منطقة  اإن�ساء ثاث مناطق مميزة لت�سمل  وتت�سمن اخلطة 
املنطقة  هيئة  مقر  لتكون  الإع����ام  ومنطقة  البحرية  ال��واج��ه��ة  على  ترفيه 
جممع  على  حتتوي  التي  ريزيدن�سز  منطقة  و   54 توفور  اأبوظبي  الإعامية 

�سكني ح�ساري يقدم منطاً متكامًا للحياة على جزيرة يا�س.
واأكدت مريال اأن خطة العمل الرئي�سية قد مت اإجنازها وبداأت مراحل التطوير 
"يا�س باي"  اإن�ساء الوجهة املائية يف  2017 يف حني �سيكتمل  الفعلي يف يناير 
ان  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأك��د �ساحب   .2019 بحلول عام 
دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ما�سية يف تطوير املرافق احليوية وال�سياحية 
القت�سادية  اخل��ارط��ة  على  الإم����ارات  تبواأتها  ال��ت��ي  املتميزة  املكانة  ي��ع��زز  مب��ا 
وال�سياحية عامليا معربا �سموه عن ثقته يف ان ي�سكل امل�سروع اجلديد رافدا يدعم 

القطاع القت�سادي وي�سكل اإ�سافة نوعية للتطور احل�ساري والعمراين يف دولة 
الإمارات. وت�ستثمر مريال وهي ال�سركة امل�سوؤولة عن تطوير واإدارة جزيرة يا�س 
 14 م�ساحته  تبلغ  الذي  امل�سروع  لتطوير  الأوىل  املرحلة  يف  درهم  مليارات   4
القت�ساد من  بتنويع  اأبوظبي  تعزيز طموح  ي�سهم يف  ب�سكل  قدم مربع  مليون 
ال�سكنية..  وامل�ساريع  امل�ستدامة  الأعمال  يف  وال�ستثمار  ال�سياحة  تعزيز  خال 
من  10الف  من  واأك��ر  جديد  �ساكن  15األف  من  اأك��ر  امل�سروع  وي�ستقطب 
جمل�س  رئي�س  املبارك  خليفة  حممد  وذك��ر  يا�س.  جزيرة  يف  العاملني  املهنيني 
للتنويع  اأبوظبي  م�سرية  يف  املهمة  امل��راح��ل  من  اخلطوة  ه��ذه  ان  م��ريال  اإدارة 
والأعمال  لل�سياحة  امل�ستوى  عاملية  حتتية  بنية  تطوير  خال  من  القت�سادي 
وهي خطوة هامة اأخرى ملريال يف خطتها الرامية ل�ستقطاب 48 مليون زائر 
تقدم  امل�سروع اجلديد  ومع هذا   ..2022 عام  بحلول  يا�س  اإىل جزيرة  �سنوياً 
للرتفيه  وفريدة  رائ��دة  كوجهة  يا�س  جزيرة  منو  تعزز  جديدًة  اإ�سافًة  م��ريال 
وال�سياحة وال�سكن والعمل. ومن املتوقع اأن يكون يا�س باي اجلزء الرئي�سي يف 
هذا امل�سروع واحداً من اأكر الواجهات املائية حيوية و�سهرة يف املنطقة.. حيث 
يا�س  جلزيرة  والفريدة  امل�سّوقة  التجارب  يعزز  باي" ب�سكل  "يا�س  ت�سميم  مت 
وليكون حموراً رئي�سياً للثقافة والرتفيه و�سوف ي�ستمل على فندقني ور�سيف 
بحري ترفيهي وميدان يا�س اأرينا املتعددة الأغرا�س ب�سعة 18الف �سخ�س يف 
لتت�سمن  متباينة  باأحجام  فعاليات  ل�ست�سافة  بناوؤها  مت  والتي  يا�س  جزيرة 
وحفات  ك��ب��رية  ثقافية  وع��رو���س��ا  ري��ا���س��ي��ة  وم�����س��اب��ق��ات  ف��ع��ال��ي��ات  م�ساريعها 
مو�سيقية ومعار�س وموؤمترات.. وتندمج جميع وجهات يا�س باي ب�سا�سة مع 

الواجهة املائية وجمموعتها الوا�سعة من حمال جتارية ومطاعم.
و�سي�سمل يا�س باي اأكر من 50 مطعماً على طول الواجهة املائية و20 متجراً 
يا�س كوجهة عاملية.  رئي�سياً يف خطط مريال لتحويل جزيرة  باعتباره حموراً 
بالوجهات  لا�ستمتاع  يومياً  زائ��ًر  14الف  من  اأك��ر  ي�ستقبل  اأن  املتوقع  ومن 
الرتفيهية التي ت�سمل ناديا �ساطئيا و�سالة عر�س �سينما ومركز ترفيه عائلي 
اإ�سافًة اإىل الفندقني وهما منتجع هيلتون العائلي وفندق ع�سري يقدمان معاً 

والرتفيه. الأعمال  مل�سافري  غرفة   900
ومن خال موقعه املميز على الواجهة املائية جلزيرة يا�س �سي�سم ري�سيدن�سز 
يف يا�س باي 35 قطعة اأر�س للم�ستثمرين واملطورين لتحويلها اإىل حي �سكني 

حيوي للعاملني املهنيني وعائاتهم.
منتزهاً   20 بني  متتد  البحر  على  مطلة  بنايات  ال�سكني  املجمع  و�سيت�سمن 
ترفيهياً مباعب لكرة الطائرة والتن�س وركوب الدراجات وم�سارات للرك�س.. 
بهدف  ومدر�ستني  م�ساجد  ثاثة  اإن�ساء  التطويرية  اخلطط  تت�سمن  و�سوف 

جعل هذا املجمع جتربة جمتمعية متكاملة.
دولة  اقت�ساد  تنويع  زي���ادة  يف  التطويري  امل�سروع  ه��ذا  ي�سهم  اأن  املتوقع  وم��ن 
املحتوى  ذات  الإعامية  وامل��واد  والربامج  الإعامي  القطاع  الإم��ارات مع منو 
عايل اجل��ودة. واأك��دت معايل نورة الكعبي وزي��رة دولة ل�سوؤون املجل�س الوطني 
اإدارة هيئة املنطقة الإعامية اأبوظبي توفور54 ان  الحتادي ورئي�سة جمل�س 
�سيعزز من مكانة  3.2 مليون قدم مربع  تبلغ م�ساحته  ال��ذي  املجمع اجلديد 

اأبوظبي كمركز اإقليمي رائد لاإعام واملحتوى الرتفيهي.

واأ�سارت اىل ان توفور54 تعترب واحدة من ق�س�س النجاح الإماراتية حيث ت�سم 
اأكر من 450 �سركة اإعامية يعمل فيها حوايل 4 اآلف خبري.

يف  الإعامية  املنطقة  حققتها  التي  النجاحات  على  بالبناء  طموحنا  ويتمثل 
ال�سنوات الت�سع املا�سية وامل�ساهمة يف تنويع اقت�ساد اأبوظبي من خال موا�سلة 
الدفع قدماً بتطوير مركزنا الإعامي والرتفيهي الرائد وتوفري فر�س عمل 
الإ�ستخدام  متعدد  احل��دي��ث  امل�����س��روع  ه��ذا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  ال��ق��ادم.  للجيل 
تقوم  التي  الرتفيهية  امل�ساريع  من  ال�سركة  حمفظة  بتعزيز  �سي�سهم  ل�مريال 
بتطويرها يف جزيرة يا�س والتي ت�ستمل على مدينة عامل فرياري اأبوظبي ويا�س 
ووتروورلد وامل�ساريع التي �سيتم افتتاحها عام 2018 مثل عامل وورنر بروذرز 
اأبوظبي  اإ�سافًة اإىل املدينة املائية اجلديدة مدينة �سي وورلد  اأبوظبي وكامي 
2022. كما توفر جزيرة يا�س جمموعة وا�سعة من  التي �سيتم افتتاحها عام 
فنادق  و�سبعة  يا�س  مر�سى  حلبة  ذل��ك  يف  مب��ا  والريا�سية  الرتفيهية  امل��راف��ق 
للغولف  وملعب  للحفات  وميدان  العام  م��دار  على  بالفعاليات  وج��دول حافل 
يحتوي على 18 حفرة ومر�سى يا�س و�ساطئ يا�س ويا�س مول وهو اأكرب مركز 

للت�سوق يف اأبوظبي.
ح�سر اإط���اق امل�����س��روع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دولة 
ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة دولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
جا�سم  ومعايل  التنفيذية  ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل 
حممد بوعتابة الزعابي رئي�س مكتب اللجنة التنفيذية ع�سو املجل�س التنفيذي 

يف اأبوظبي و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي.

�صندوق الوطن يتلقى اأربعة 
ماليني درهم دعما جديدا

•• اأبوظبي-وام:

املبادرة املجتمعية ملجموعة من رجال الأعمال  تلقى �سندوق الوطن - 
دعما  دره��م  مايني   4 بقيمة  جديدة  م�ساهمات  اأم�س   - الإم��ارات��ي��ني 
مل�ساريعه الرامية اإىل دعم البحاث التطبيقية وتطوير قدرات املواهب 
الوطنية يف املجال مبا ي�سهم يف دعم اجلهود الرامية اإىل بناء اقت�ساد 
ال�سندوق  تلقاه  الذي  الدعم  القادمة. وتوزع  معريف م�ستدام لاأجيال 
ال�سيخ حممد بن  دره��م قدمها  3 مايني  بقيمة  على م�ساهمة مالية 
�سلطان بن �سرور الظاهري وم�ساهمة اأخرى بقيمة مليون درهم قدمها 
ال�ست�ساري  املجل�س  اخلييلي، ع�سو  عي�سى  بن  �سعيد  بن  عي�سى  �سعادة 
�سرور  ب��ن  �سلطان  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  ال��وط��ن��ي. 
الظاهري: �سندوق الوطن هو جت�سيد لوحدة وتاحم املجتمع بفئاته 
لأبنائه،  وال��رخ��اء  للوطن  التقدم  حتقيق  على  معاً  العمل  يف  املختلفة 
�ست�ساهم  املعامل،  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  روؤي��ة  خال  ومن  املبادرة  فهذه 
با �سك يف متكني املواهب الوطنية وتطوير قدراتهم و�سقل مواهبهم 
ليكونوا اأكر قدرة على حتمل امل�سوؤوليات يف قيادة م�سرية ال�سعي نحو 

املركز الأول عاملياً يف خمتلف املجالت.
من جانبه، قال �سعادة عي�سى بن �سعيد بن عي�سى اخلييلي : م�ساركتنا 
�سناعة  يف  بامل�ساركة  التزامنا  على  تاأكيد  هي  الوطن  �سندوق  دع��م  يف 
م�ستقبل اأف�سل تكون فيه دولة الإمارات منارة للريادة والتميز يف جمال 
املواهب  ورع��اي��ة  تطوير  ب��ه يف  يحتذى  ومن��وذج��اً  التطبيقية  الب��ح��اث 
لاأجيال  م�ستدام  معريف  اقت�ساد  بناء  يف  م�ساركتها  وتفعيل  الوطنية، 
القادمة ..م�سريا اىل ان م�ساريع ال�سندوق ومبادراته يف غاية الأهمية 
بالن�سان  ال�ستثمار  يف  الر�سيدة  قيادتنا  ونهج  منهج  على  توؤكد  فهي 
التقدم  م�سرية  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة  ليكون  وم��ه��ارات��ه  ق��درات��ه  وت��ط��وي��ر 
ع��ن فخره  ال��وط��ن  اإدارة �سندوق  واأع���رب جمل�س  ل��ل��دول��ة.  والإزده�����ار 
ال�سرتاتيجية  واأهدافه  روؤيته  للم�سي يف حتقيق  يتلقاه  الذي  بالدعم 
اإىل تفعيل دور املواهب والكفاءات الوطنية يف م�سرية التنمية  الرامية 

وبناء اقت�ساد معريف م�ستدام لاأجيال القادمة. 

بنك الإمارات للدواء يوفر الدواء املجاين خلم�صة اآلف �صومايل

بدء املوؤمتر الدويل حول التحقيق واملقا�صاة لق�صايا متويل الإرهاب فى ابوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�ساهم بنك الإم��ارات للدواء - مببادرة من زايد العطاء - يف توفري العاج 
املجاين خلم�سة اآلف من املر�سى الفقراء من الأطفال وامل�سنني من خال 
زيادة املخزون الدوائي يف العيادات الإماراتية املتنقلة وامل�ست�سفيات املتحركة 

يف ال�سومال.
ي�سرف على املبادرة اأطباء متطوعون من خمتلف دول العامل وذلك ا�ستجابة 
لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل باأن يكون عام 2017 عاما للخري وتزامنا مع حملة لأجلك يا �سومال 
ال�سارقة اخلريي وجمموعة  بيت  وموؤ�س�سة  الرب  دار  بال�سراكة مع جمعية 

امل�ست�سفيات ال�سعودية الأملانية .
وقال الدكتورعادل ال�سامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد العطاء رئي�س 
اأطباء المارات اإن بنك الأمارات للدواء هو مبادرة الأوىل من نوعها تهدف 
اإىل جتميع الدواء الفائ�س والأجهزة الطبية امل�ستعملة وتقدميها للمر�س 

الفقراء يف العيادات وامل�ست�سفيات املتحركة يف خمتلف دول العامل.
واأكد حر�س مبادرة زايد العطاء على تبني الأفكار املبتكرة وحتويلها لواقع 
املوؤ�س�سات احلكومية  بال�سراكة مع  املعوزة  الفئات  ملمو�س لتخفيف معاناة 

واخلا�سة الغري ربحية.
لبنك  ال���دوائ���ي  امل���خ���زون  زي����ادة  �ستت�سمن  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن  واأ����س���اف 
الإمارات للدواء من خال ت�سكيل فرق تطوعية باإ�سراف برنامج الإمارات 
و  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��زي��ارة  ت��ط��وع  والتخ�س�سي  املجتمعي  للتطوع 
امل�ستخدمة  غري  اأو  امل�ستخدمة  الطبية  وامل�ستلزمات  الدوي��ة  جلمع  املنازل 
متهيدا لإعادة توزيعها على املر�سى املحتاجني من خال العيادات املتنقلة 
وامل�ست�سفيات املتحركة بعد التاأكد من �سامتها من قبل فريق من ال�سيادلة 

املتخ�س�سني.
من جانبها قالت الدكتورة �سم�سة العور املديرة التنفيذية لأطباء الإن�سانية 
اأن حافلة بنك الإمارات للدواء �ستزور خمتلف الأحياء ال�سكنية واملوؤ�س�سات 
الأدوي���ة ح�سب  ي��ف��رزون  اأط��ب��اء و�سيادلة  ب��اإ���س��راف  الفائ�س  ال���دواء  جلمع 
قيمتها ونوعيتها اإىل جانب اإر�سال فرق عمل متنقلة جلمع امل�ساهمات من 

املواطنني واملنازل مبا�سرة.
واأو�سحت اأنه يتم الرتكيز على الأدوية التي حتفظ يف درجة حرارة املنزل.

امل�ستلزمات والأجهزة الطبية  اإعداد وحدة خا�سة بتجميع  اأنه مت  واأ�سافت 
ال�سقيقة  ال����دول  يف  امل�ست�سفيات  ع��ل��ى  لتوزيعها  الفائ�سة  اأو  امل�ستعملة 
امل�ستهدفني خلدمة  اإىل  للتاأكد من و�سولها  الطبية  اللجان  بالتن�سيق مع 

الفئات املعوزة يف بادرة تعترب الأوىل من نوعها يف املنطقة .
املوؤ�س�سات  العديد من  املقبلة  الأي��ام  �ستزور خال  اإن احلملة  العور  وقالت 
الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  الأ�سناف  خمتلف  جلمع  وامل��ن��ازل  واملن�ساآت 

املتجمعة يف امل�ستودعات.
الطبية  امل�ستلزمات  من  الكثري  قدمت  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأن  واأ�سافت 
اأنه باإمكان العديد من اجلهات  املحتفظة بها يف م�ستودعاتها.. م�سريا اإىل 
امل�ساهمة يف هذه احلملة الإن�سانية والوطنية من خال امل�ساهمة بالأدوية 

الزائدة لديها وخا�سة العينات املجانية التي ت�سل امل�ست�سفيات.
ما  با�ستبدال  املجتمع  خ��دم��ة  يف  امل�ساركة  لل�سيدليات  ميكن  اأن���ه  وذك���رت 
اأو  اأو باملجهود للعاملني يف جمال الطب  يفي�س عن حاجتهم من الأدوي��ة 

ال�سيدلة .
بيانات  قاعدة  توفر  احلملة  اأن  الإن�سانية  لأطباء  التنفيذي  املدير  وبينت 
وخمزونا من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية تقدم جمانا للموؤ�س�سات الطبية 
املجتمعية والإن�سانية حمليا وعامليا لتوزيعها على الفئات املعوزة من الأطفال 
الأدوي��ة حيث ي�سرف  القادرين على حتمل تكاليف �سراء  ال�سن غري  وكبار 
القطاعات  العطاء و�سركائها من  زايد  الإم��ارات لاأدوية مبادرة  بنك  على 

احلكومية واخلا�سة.

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت يف اأبو ظبي ام�س فعاليات موؤمتر التحقيق واملقا�ساة لق�سايا متويل 
الإرهاب الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع نظريتها الأمريكية والق�سم 
اجل��ن��ائ��ي الم��ري��ك��ي ع��ل��ى م���دى ث��اث��ة اأي����ام مب�����س��ارك��ة وف���ود م��ن اجلهات 
النيابات  ع��ن  وممثلني  والعربية،  اخلليجية  ال���دول  م��ن  ع��دد  يف  املخت�سة 
املتخ�س�سني من  الدولة، بجانب نخبة من اخلرباء  الحتادية واملحلية يف 

فرن�سا والنم�سا والأردن.
الدويل  التعاون  ادارة  مدير  البلو�سي  م��راد  الرحمن  عبد  القا�سي  واأك���د 
لتعزيز  العدل  وزارة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  ج��اء  املوؤمتر  اأن  العدل  وزارة  يف 
�سراكات الوزارة على امل�ستوى املحلي والدويل، ون�سر الثقافة القانونية من 

خال الطاع على اأف�سل املمار�سات العاملية يف املجال الق�سائي والقانوين، 
حيث مت ت�سليط ال�سوء على دور املجتمع الق�سائي والقانوين يف التحقيق يف 
جرائم الرهاب ومقا�ساة املت�سببني وامل�ساركني واملمولني للعمليات الإرهابية 
الأموال  غ�سل  وعمليات  الإره���اب  متويل  م�سادر  اإىل  الو�سول  خ��ال  من 
الأ�سمى يف  الهدف  اإىل  الإرهابية، و�سول  امل�ستخدمة يف متويل اجلماعات 
حتقيق العدالة من خال �سيادة القانون وحما�سبة كل من ي�ساهم يف متويل 

اأو دعم تلك العمليات.
ويبحث املوؤمتر العديد من املحاور املهمة ومن �سمنها الجتاهات احلالية 
واإجراء  الإره���اب،  والك�سف عن متويل  الإره���اب،  الأم���وال يف متويل  لغ�سل 
بال�سرق  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الإره�����اب،  مت��وي��ل  تتبع  يف  امل��ال��ي��ة  التحقيقات 
الأو�سط وتهديدات متويل الإره��اب، ودور البنوك التجارية يف الك�سف عن 

غ�سل الأم��وال ال��دويل ومتويل الإره��اب، والك�سف عن متويل الإره��اب من 
ودور  للتحقيقات،  املالية  املراقبة  وم���وارد  الأم����وال،  حتويل  اأنظمة  خ��ال 
الإره��اب واملاحقة اجلنائية  الك�سف عن متويل  املالية يف  املراقبة  وح��دات 

والق�سائية لتمويل الإرهاب.
من جهته قال بول فاكي املدير الإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط يف مكتب 
العدل  وزارة  يف  اجلنائي  للق�سم  اخل��ارج��ي  وال��ت��دري��ب  وامل�ساعدة  التنمية 
المريكية اأن هناك حتديات عاملية خطرية بالفرتة احلالية ل تخفى على 
ب��الإره��اب، ولدينا خم��اوف هي م�سدر قلق عاملي خطري  اجلميع مرتبطة 
جميعا  جهودنا  تظافر  لبحث  هنا  نحن  وال��ي��وم  ال���دويل،  املجتمع  ي��واج��ه 
مل�ساعدة بع�سنا البع�س للوقوف بوجه هذا اجلرائم الرهابية ومكافحتها 

من خال العزمية وال�سرار وتكاتف جهود اجلميع،.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

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

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

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

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

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

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

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

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

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام الق�ين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

عقدت ور�سة عمل تعريفية بهدف ال��س�ل اإىل اأف�سل ال�سبل لتقليل النبعاثات الكرب�نية

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع �صركاءها ال�صرتاتيجيني على اأدوات تقييم وقيا�س الب�صمة الكربونية يف م�صاريع الطرق
•• اأبوظبي – الفجر:

تاأكيدا على التزام دائرة ال�سوؤون 
على  احلفاظ  يف  والنقل  البلدية 
امل�ستدامة   التنمية  ودع��م  البيئة 
ال��دوائ��ر احلكومية  دع��م  واأهمية 
للجامعات  اأب����وظ����ب����ي  ب������اإم������ارة 
الوطنية يف جمال تطوير البحث 
مدينة  بلدية  تعاقدت  العلمي،  
مع   2015 نوفمرب  يف  اأبوظبي 
مركز بحوث الطرق واملوا�سات 
و�سامة املرور بجامعة المارات 
ب�سمان  كفيلة  و���س��ائ��ل  لب��ت��ك��ار 
اأك�سيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  خ��ف�����س 
م�ساريع  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  ال��ك��رب��ون 
ال��ط��رق. ون��ت��ج ع��ن ه��ذا التعاون 
"تقييم  م�����������س�����روع  امل�����������س�����رتك 
م�ساريع  م��ن  ال��ك��رب��ون  انبعاثات 
الطرق ومبادرات ال�ستدامة ذات 
ال�سلة يف مدينة ابوظبي" الذي 
اإىل جعل م�ساريع الطرق  يهدف 
يف مدينة اأبوظبي اأكر ا�ستدامة 
عن  وذل��ك  البيئية،  الناحية  من 
�سامل  م��ن��ه��ج  ا���س��ت��خ��دام  ط��ري��ق 
الكربونية  ال��ب�����س��م��ة  حل�������س���اب 
تت�سمن  بحيث  ال��ط��رق  مل�ساريع 
وال�ستخدام  الإن�������س���اء  م��رح��ل��ة 
وال�سيانة علماً باأن هذه الدرا�سة 

البحثية تتكون من ثاثة مراحل 
وتتلخ�س بالتايل :

تقدمي  ت�سمل   : الأوىل  امل��رح��ل��ة 
م�ستفي�سة  اأدب�����ي�����ة  م����راج����ع����ة 
املخت�سة  ال�����س��اب��ق��ة  ل���ل���درا����س���ات 
الب�سمة  ت���خ���ف���ي�������س  مب�����ج�����ال 

الكربونية من م�ساريع الطرق.
ابتكار  ت�سمل   : الثانية  امل��رح��ل��ة 
وقيا�س  ب��ت��ق��ي��ي��م  خ��ا���س��ة  اأداوت 

الب�سمة الكربونية.
ق�سايا  ت�سمل   : الثالثة  املرحلة 
مب�ساريع  اخل��ا���س��ة  ال���س��ت��دام��ة 

اأدوات  ع��ل��ى  ل���اط���اع  امل�������س���روع 
تقييم وقيا�س الب�سمة الكربونية 
يف اأعمال الطرق لبلدية اأبوظبي 
م����ن خ������ال ع���ق���د ور�����س����ة عمل 
الب�سمة  ح�ساب  م�سروع  بعنوان 
 80 ح��وايل  بح�سور  الكربونية 
ال�سوؤون  دائ����رة  م��ن  متخ�س�سا 
البيئة- وهيئة  والنقل  البلدية 

اب����وظ����ب����ي و�����س����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
)م�ساندة(  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وجم����ل���������س اب�����وظ�����ب�����ي ل���ل���ج���ودة 
اأبوظبي  وجم���ل�������س  وامل���ط���اب���ق���ة 

من انبعاثات الكربون يف م�ساريع 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ، وم����ن ث���م مت 
ا�ستعرا�س اأوراق العمل التالية : 
م�����ف�����ه�����وم من�������������وذج ال���ب�������س���م���ة 

الكربونية
ح�ساب انبعاثات الكربون

البلدية  من������وذج  ب����ني  م���ق���ارن���ة 
حل�������س���اب ان����ب����ع����اث����ات ال���ك���رب���ون 

والنماذج املتوافرة جتاريا
 الفجوات والتحديات يف مواجهة 

انبعاثات الكربون 
ومت اخ��ت��ت��ام ال��ور���س��ة م��ن خال 

الطرق ومنوذج حالة لتقييم اأثر 
بع�س احللول املقرتحة يف تقليل 
اخلا�سة  ال��ك��رب��ون��ي��ة  ال��ب�����س��م��ة 

بالطرق.
اأف�سل  اإىل  ال���و����س���ول  وب���ه���دف 
بتقليل  ال����ك����ف����ي����ل����ة  ال���������س����ب����ل 
وخ�سو�سا  الكربونية  النبعاثات 
يف جم�����ال م�������س���اري���ع ال����ط����رق يف 
مدينة  بلدية  حر�ست  اأب��وظ��ب��ي، 
ال�سركاء  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني امل��ع��ن��ي��ني على 
خم���رج���ات امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 

للتخطيط العمراين ومركز ادارة 
النفايات و�سرطة ابوظبي ، وذلك 
ومقرتحاتهم  ب��اآرائ��ه��م  ل��اأخ��ذ 
وردودهم على ما مت تطويره من 
اأدوات  ونقا�س  ا�ستعرا�س  خ��ال 
تقييم وقيا�س الب�سمة الكربونية 

مل�ساريع الطرق باأبوظبي.
بالعديد من  الور�سة  وقد حفلت 
بداأتها   ، ال��ع��م��ل  واأوراق  امل��ح��اور 
اأبوظبي من خال  بلدية مدينة 
تقدمي نبذة عامة عن م�سروعها 
التقليل  اإىل  الرامية  ودرا�ساتها 

فتح باب النقا�س وتداول الأفكار 
للو�سول  ال��ه��ادف��ة  وامل��ق��رتح��ات 
مواجهة  يف  ال�����س��ب��ل  اأف�����س��ل  اإىل 
النبعاثات  واأث��ر  البيئة  حتديات 
الكربونية عليها وطرق مواجهة 
حر�ست  ك���م���ا   ، ال���ت���ح���دي  ه�����ذا 
العمل  ال��ب��ل��دي��ة يف خ��ت��ام ور����س���ة 
على تكرمي امل�ساركني وخ�سو�سا 
الذين  وامل��ح��ا���س��ري��ن  املتحدثني 
ال��ور���س��ة وقدموا  اأع���م���ال  اأث�����روا 
ب�ساأن  مهمة  وروؤي���ة  علمية  م��ادة 

مواجهة انبعاثات الكربون.

طحنون بن حممد يعزي عبدالرحمن 
وحممد النا�صري يف وفاة والدتهما

•• العني-وام: 

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
وحممد  النا�سري  �سعيد  عبدالرحمن  ل�  العزاء  واجب  ام�س  �سباح  العني 
�سعيد النا�سري يف وفاة املغفور لها والدتهما رحمها اهلل وذلك يف جمل�س 

العزاء مبنطقة فلج هزاع املنيزلة يف مدينة العني.
اآل  ب��ن طحنون  ذي���اب  ..ال�سيخ  �سموه  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��زاء  واج���ب  ق��دم  كما 
نهيان. واأعرب �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان عن خال�س تعازيه 
وموا�ساته لأ�سرة واأبناء الفقيدة �سائًا املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�سع 
رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

الرميثي ي�صتقبل نائب قائد عام �صرطة نيويورك للمعلومات الأمنية
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي �سعادة توما�س ب. غالتي 
عام  قائد  نائب  مكتب  مدير  جيم�س  وال�سيد  الأمنية  للمعلومات  نيويورك  �سرطة  عام  قائد  نائب 

�سرطة نيويورك.
وتعزيز  ونيويورك  اأبوظبي  �سرطتي  بني  امل�سرتك  التعاون  عاقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خ��ال  ومت 
اآفاق العاقات الثنائية بني الطرفني مبا يحقق الأهداف امل�سرتكة يف التعاون يف املجالت الأمنية 

والتعاون الأمني.
ح�سر اللقاء .. اللواء عمري املهريي مدير عام العمليات ال�سرطية والعميد را�سد بور�سيد مدير اإدارة 
والرائد  الأمنية  املعلومات  اإدارة  الكعبي مدير  �سعيد حممد  والعميد  واملباحث اجلنائية  التحريات 

خليفة احلمريي مدير ادارة تخطيط املوارد الب�سرية ب�سرطة اأبوظبي.

خالل م�ؤمتر بكرواتيا

الإمارات توؤكد دور الت�صامح الديني يف تقدم العلوم واملعارف
•• زغرب - وام:

�ساركت دولة الإم��ارات يف فعاليات 
م����وؤمت����ر ال���ع���ل���وم وال����دي����ن ال����ذي 
ن��ظ��م��ت��ه اجل��م��ع��ي��ة الإ���س��ام��ي��ة يف 

جمهورية كرواتيا.
املدير  ال��ط��ن��ي��ج��ي  را�����س����د  واأك�������د 
الوطني  ل���ل���ربن���ام���ج  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
خال  كلمة  يف  ب��الإن��اب��ة  للت�سامح 
املوؤمتر بعنوان دور الت�سامح الديني 
يف تقدم العلوم اأن القيادة الر�سيدة 
نحو  بالغا  اهتماما  ت��ويل  للدولة 
ت��اأ���س��ي��ل ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح وامل�����ودة 
والتعاي�س واملحبة وو�سع مقاربات 

الديني  ال��ت�����س��ام��ح  اأ����س���ه���م  ك���ي���ف 
يف ت��ق��دم ال��ع��ل��وم ف��الإ���س��ام جعل 
ال��ع��ل��م م��رت��ك��زا حم���وري���ا يف حياة 
الوا�سع  مبعناه  اإل��ي��ه  ودع��ا  النا�س 
اأن ع����دل الإ����س���ام  ال�����س��ام��ل ك��م��ا 
كان  احل�ساري  الإن�ساين  وتعامله 
على  النا�س  كبري يف حياة  اأث��ر  ل��ه 
ف�سا  بلدانهم  وتنوع  اختافهم 
ال��ت��ع��ددي��ة واحلر�س  ع��ن اح����رتام 
هو  امل�سرتك  والعي�س  الوئام  على 

اأ�سل ثابت يف الإ�سام .
وتطرق املدير التنفيذي للربنامج 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ت�����س��ام��ح ب���الإن���اب���ة اإىل 
اأثر  توؤكد  خالدة  تاريخية  حقائق 

احل����ك����وم����ة  دور  ت����ع����زي����ز  وه��������ي 
دور  وت��ع��زي��ز  للت�سامح  كحا�سنة 
املجتمع  بناء  يف  املرتابطة  الأ�سرة 
لدى  الت�سامح  وت��ع��زي��ز  املت�سامح 
التع�سب  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  ال�سباب 
والتطرف واإثراء املحتوى العلمي 
يف  وامل�ساهمة  للت�سامح  وال��ث��ق��ايف 
واإبراز  للت�سامح  الدولية  اجلهود 
اإىل  ولفت  مت�سامح.  كبلد  الدولة 
اأن اإجنازات دولة الإمارات العربية 
امل����ج����الت  امل����ت����ح����دة يف خم���ت���ل���ف 
والقطاعات احليوية مثل الف�ساء 
والقت�ساد  امل���ت���ج���ددة  وال���ط���اق���ة 
والبنية  وال�������س���ح���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 

الرتباط  لبيان  وواقعية  منهجية 
الوثيق بني العلوم والدين يف �ستى 

املجالت واملعارف.
حتيات  كلمته  يف  الطنيجي  ونقل 
ومت��ن��ي��ات م��ع��ايل ال�����س��ي��خ��ة لبنى 
دولة  وزي���رة  القا�سمي  خ��ال��د  بنت 
املوؤمتر  يف  للم�ساركني  للت�سامح 
اإن  .. وق��ال  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ك��ل 
اأهمية  ب��ي��ن��ت  ال�����س��م��اوي��ة  الأدي������ان 
العلوم  خمتلف  يف  والعلم  املعرفة 
الإ�سامي  الدين  وحثنا  والفنون 
والعمل  ال���ع���ل���م  ع���ل���ى  احل���ن���ي���ف 
املتاأمل  ول��ذل��ك  والتدبر  والتفكر 
�سيجد  الإ�����س����ام����ي  ال���ت���اري���خ  يف 

الإمارات العربية املتحدة يف تعزيز 
قيم الت�سامح الديني .. منوها اإىل 
وجود الربنامج الوطني للت�سامح 
الهادف اإىل ا�ستدامة قيم الت�سامح 

والتعاي�س وال�سام.
الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  اأن  واأو�����س����ح 
من  الت�سامح  قيم  ي�ستمد  املتنوع 
يف"  تتمثل  اأ�سا�سية  اأ���س�����س  �سبعة 
الإ���س��ام ود���س��ت��ور الإم����ارات واإرث 
زايد والأخاق الإماراتية واملواثيق 
الدولية والآثار والتاريخ والفطرة 

الإن�سانية والقيم امل�سرتكة".
الوطني  ل��ل��ربن��ام��ج  اأن  ب���ني  ك��م��ا 
رئي�سية  حم���اور  خم�سة  للت�سامح 

العلوم  تقدم  يف  الديني  الت�سامح 
فمثا عندما كانت املنطقة العربية 
مع  مت�ساحمة  ع�سورها  اأزه���ى  يف 
�سادت  ل���اآخ���ر  وم��ت��ق��ب��ل��ة  الآخ������ر 
وق���ادت ال��ع��امل م��ن ب��غ��داد لدم�سق 
البلدان  لاأندل�س وغريها فكانت 
الإ�سامية منارات للعلم واملعرفة 
واحل�����س��ارة وك��ذل��ك ع��ن��دم��ا خرج 
امل�سلمون من الأندل�س خرج معهم 
لأنهم  ب��ي��ن��ه��م  ل��ي��ع��ي�����س��وا  ال���ي���ه���ود 
الديني  الت�سامح  حقيقة  ع��رف��وا 
ع��ن��د امل�����س��ل��م��ني واأث������ره يف ازده����ار 

احل�سارة وتقدم العلوم واملعارف.
دولة  جتربة  اإىل  الطنيجي  واأ�سار 

جت�سيد  هو  اإمنا  وغريها  التحتية 
يف  الدين  وظفت  را�سخة  لفل�سفة 
ازدهار  على  واأك��دت  العلوم  خدمة 
على  رك���زن���ا  اإذا  ومن��ائ��ه��ا  ال��ع��ل��وم 
القيم امل�سرتكة واملبادئ الإن�سانية 
والتعاون  ال��ت�����س��ام��ح  يف  ال���واح���دة 
وال���ع���ي�������س امل�������س���رتك ب���ع���ي���دا عن 
واملهاترات  بال�سراعات  ال�ستغال 
تدمري  اإل  م��ن��ه��ا  ط���ائ���ل  ل  ال���ت���ي 
الأدي�����ان  اأن  م���وؤك���دا   .. ال��ب�����س��ري��ة 
ال�����س��م��اوي��ة وال��ث��ق��اف��ات والأع����راف 
والت�سامن  التما�سك  اإىل  تدعونا 
احل�سارة  ازده����ار  يف  معا  وال��ع��م��ل 

وتنمية املجتمعات.

التنمية الأ�صرية تعقد الجتماع 
الأول للجنة ال�صت�صارية العلمية 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية اجتماع اللجنة ال�ست�سارية العلمية الأول 
املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  الرميثي  م��رمي  �سعادة  برئا�سة  الرئي�سي  مقرها  يف 
املقدمة  الجتماعية  اخلدمات  تطوير  نحو  احلكومة  لتطلعات  ا�ستجابة 
العمل  العلمي يف جم��ال  ال��دور  باأهمية تفعيل  واإمي��ان��ا  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف 

الجتماعي.
ومت ت�سكيل اللجنة ال�ست�سارية العلمية من خرباء واأكادمييني خمت�سني 
الجتماعية،  ال�سيا�سات  مثل  الجتماعي  العمل  من  متنوعة  جم��الت  يف 
والرتبوية، وغريها،  وال�سحية  النف�سية  الجتماعي، واجلوانب  والإعام 
على اأن ي�سّكلوا املرجعية العلمية يف منظومة العمل الجتماعي باملوؤ�س�سة.

العلمية،  ال�ست�سارية  اللجنة  عمل  منهجية  اإي�ساح  مت  الجتماع  وخ��ال 
عن  ف�سا  يحكمها،  ال��ذي  العمل  واإط��ار  اأع�سائها،  واأدوار  مهام  وحتديد 
املوؤ�س�سة،  تنفذها  التي  الجتماعية  للم�ساريع  الراهن  الو�سع  ا�ستعرا�س 
جانب  اإىل  العلمية،  اللجنة  حتكيم  تتطلب  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات  ومناق�سة 
بهدف  وذل��ك  املقرتحة،  والأخ���رى  اجلديدة  املوؤ�س�سة  م�ساريع  ا�ستعرا�س 

درا�سة جدواها.
تقييم  يف  اللجنة  لأع�ساء  املوكلة  الأدوار  اأهمية  اإىل  الرميثي  وتطرقت 
املحتوى العلمي ملواد برامج املوؤ�س�سة، واإىل الأدلة املعمول بها يف اخلدمات 
اأع�ساء  واأف��ك��ار  ب���روؤى  ال�ستنارة  ���س��رورة  على  تاأكيدها  م��ع  الجتماعية، 
ومقرتحاتهم  تو�سياتهم  من  وال�ستفادة  العلمية،  ال�ست�سارية  اللجنة 

التطويرية الازمة خلدمات وبرامج املوؤ�س�سة.
التخطيط  م�ست�سار  النيادي  بخيت  �سعيد  حممد  �سعادة  الجتماع  ح�سر 
الهاجري  اأمنيات  الدكتورة  و�سعادة  املوؤ�س�سي،  والتطوير  ال�سرتاتيجي 
مدير دائرة ال�سحة العامة والأبحاث يف هيئة ال�سحة، والأ�ستاذ الدكتور 
يف  والجتماعية  الإن�سانية  للعلوم  البحوث  معهد  مدير  املنيزل  اهلل  عبد 
جامعة ال�سارقة، والأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن عّزي بروفي�سور يف الإعام 
الجتماعي بجامعة ال�سارقة، والدكتور ح�سني العثمان عميد كلية الآداب 
املغريبي م�ساعد  ال�سارقة، والدكتورة فدوى  الإن�سانية يف جامعة  والعلوم 
الإن�سانية  العلوم  بكلية  العليا  والدرا�سات  العلمي  البحث  ل�سوؤون  العميد 

والجتماعية يف جامعة الإمارات.

م�صرف الإمارات الإ�صالمي يترع بب 2 مليون درهم ل�صندوق الفرج
•• اأبوظبي-وام:

تربع م�سرف الإمارات الإ�سامي 
مببلغ 2 مليون درهم اىل �سندوق 
املع�سرين،  ال��ن��زلء  ل�سالح  ال��ف��رج 
و�سلم امل�سرف �سيكا باملبلغ ملجل�س 

اإدارة ال�سندوق.
نا�سر  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  وث���م���ن   
خلريباين النعيمي رئي�س جمل�س 
امل�سرف  م��ب��ادرة  ال�����س��ن��دوق  اإدارة 
الإن�سانية يف دعم الأعمال اخلريية 
املوؤ�س�سة  ن����زلء  ع��ل��ى  ال��ت��ي�����س��ري  و 
جت�سيداً  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  لإع�����ان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ب��اأن يكون عام  ال��دول��ة حفظه اهلل 
�سعاره  الإم��ارات  دولة  يف   2017
للم�سوؤولية  تر�سيخاً  اخل��ري  ع��ام 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  يف  املجتمعية 
اخل��ا���س ل��ت��وؤدي دوره����ا يف خدمة 
م�سريته  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ال���وط���ن 
التنموية ويف اطار حر�س ومتابعة 
الإرث  تعزيز  على  العليا  ال��ق��ي��ادة 
بالعطاء  ال���ن���اب�������س  الإن���������س����اين 
اأ�س�سه املغفور له  والإن�سانية الذي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
قائد  وج�������س���ده  ث������راه  اهلل  ط���ي���ب 
العمل اخلريي  الوطن يف م�سرية 
الدولة  ت�سهدها  ال��ذي  والإن�ساين 

يف جمالتها كافة .
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  واأك����������د   
ال�سندوق خال اجتماعه مع وفد 
م�سرف الإمارات الإ�سامي مبقر 

الج��ت��م��اع��ي ان��ط��اق��ا م��ن تعاليم 
وتاأكيدا  احلنيف  الإ�سامي  ديننا 
املوؤ�س�سة  لدور  احلديثة  للمفاهيم 
ل�سمان  وال��ع��ق��اب��ي��ة  الإ���س��اح��ي��ة 
النزلء  لأ����س���ر  ال���ك���رمي���ة  احل���ي���اة 
والعمل على ت�سوية الق�سايا املالية 
املع�سرين  ال���ن���زلء  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ق��ة 

وت�سديد مديونياتهم.
ال�����س��ن��دوق م��ع م�سرف   ون��اق�����س 
تعزيز  �سبل  الإ���س��ام��ي  الإم����ارات 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك والت���ف���اق بني 
اجلهتني على توقيع مذكرة تفاهم 
يتم حتديد توقيتها لحقاً لتقدمي 
امل�ستهدفة  ل��ل��ف��ئ��ات  ال���ت���ربع���ات 
تخ�سي�س  خ��ال  م��ن  بال�سندوق 
امل�ساعدات الن�سانية املالية للنزلء 

باأبوظبي،  الباهية  يف  ال�����س��ن��دوق 
تعزيز  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة  ح����ر�����س 
ال�������س���راك���ات ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
اجلهات املعنية وم�ساعفة اجلهود 
وحت�سني  ال��رع��اي��ة  م�ستوى  ل��رف��ع 
اأف�سل  وتقدمي  للنزلء  اخلدمات 
�سبل الرعاية لهم وموا�سلة العمل 
على حتقيق اجلودة يف الأداء والتي 
ا�سرتاتيجية  اأه������داف  اأح����د  ت��ع��د 

ال�سندوق.
املوؤ�س�سات اخلريية  بجهود  وا�ساد   
لدعم  امل�������س���ت���م���رة،  وامل���ح�������س���ن���ني 
اأهداف ال�سندوق وحتقيق ر�سالته 
بالنزلء  اله���ت���م���ام  يف  ال�����س��ام��ي��ة 
امل��ع�����س��ري��ن وا����س���ره���م داع����ي����اً اإىل 
والتكافل  ال��ت�����س��ام��ن  روح  ت��ع��زي��ز 

ال����ذي����ن ق�������س���وا حم��ك��وم��ي��ت��ه��م يف 
والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال�����دول�����ة، وك���ان���وا 
ع��اج��زي��ن وم��ت��ع��ري��ن ع��ن تاأمني 
عليهم،  امل���رتت���ب���ة  امل���ال���ي���ة  امل���ب���ال���غ 
الإف����راج عنهم، ودجم��ه��م يف  بغية 
�سمان  ع��ن  ف�����س��ًا  جمتمعاتهم، 
احلياة الكرمية لأ�سرة النزلء اإبان 

ق�ساء معيلها حمكوميته.
رئي�س  من  ال��زائ��ر  الوفد  وتعرف   
اإدارة ال�سندوق على املهام  جمل�س 
والفئات  ل��ل�����س��ن��دوق  الأ���س��ا���س��ي��ة 
امل�ساعدات  ج��ان��ب  اإىل  امل�ستهدفة 
امل��ق��دم��ة يف ا���س��دار ت��ذاك��ر ال�سفر 
للمبعدين عن الدولة، من النزلء 
اي��ج��ار امل�ساكن  ب��اده��م ودف��ع  اإىل 

للمدار�س  ال����ر�����س����وم  وت�������س���دي���د 
اخلا�سة لأبناء النزلء املع�سرين.

عواطف  اأك��������دت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن   
للجودة  العامة  املديرة  الهرمودي 
الإمارات  يف  والعمليات  الت�سغيلية 
بدعم  امل�سرف  ال��ت��زام  الإ���س��ام��ي 
وامل�ساهمة  الفرج  �سندوق  اه��داف 
العمل  يف  ت��ط��ل��ع��ات��ه  حت��ق��ي��ق  يف 
اأن  اخل��ريي والإن�����س��اين، مو�سحة 
ال�سندوق  ل�سالح  امل�سرف  ت��ربع 
املبادرات  من  ع��دد  اأعقاب  يف  ياأتي 
املماثلة التي اأطلقها ل�سالح بع�س 
والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سات 
القليلة  ال�سنوات  الدولة خال  يف 
ال�سندوق  ع���رب  وذل�����ك  امل��ا���س��ي��ة 

اخلريي التابع للم�سرف.



الثالثاء   9   مايو    2017  م   -   العـدد  12015  
Tuesday  9   May   2017  -  Issue No   12015

04

اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل الرئي�س التنفيذي واأمني �صجل حماكم مركز دبي املايل العاملي

•• راأ�س اخليمة -وام:

القا�سمي  بن �سقر  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
ع�سو املجل�س العلى حاكم راأ�س اخليمة - يف ق�سر �سموه 
الرئي�س  ب��ري  م���ارك  ال�سيد   - حممد  ب��ن  �سقر  مبدينة 
العاملي  امل��ايل  دبي  �سجل حماكم مركز  واأم��ني  التنفيذي 
والوفد املرافق له بح�سور �سعادة امل�ست�سار احمد حممد 

اخلاطري رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة.
ورح���ب ���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة بالرئي�س 
العاملي  امل��ايل  دبي  �سجل حماكم مركز  واأم��ني  التنفيذي 

دبي  مركز  حماكم  بني  القائم  بالتعاون  �سموه  ..م�سيدا 
املايل العاملي و دائرة حماكم راأ�س اخليمة.

وقال مارك بري خال اليام املا�سية مت تنظيم الربنامج 
العاملي  امل��ايل  دبي  مركز  حماكم  بني  امل�سرتك  التدريبي 
بني  ال�سراكة  عقد  �سمن  اخليمة  راأ����س  حم��اك��م  ودائ���رة 
ت��ع��ري��ف الق�ساة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  ال��ط��رف��ني ح��ي��ث 
يف  والف�سل  العدالة  اإر���س��اء  يف  العاملية  التجارب  باأف�سل 
الدول  الق�سائي يف  العمل  املعقدة ونقل جتربة  الق�سايا 
اإىل  فيها  التقا�سي  اإج�����راءات  و���س��ري  الأخ����رى  املتقدمة 
حم��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال�����س��رع��ة يف زمن 

التقا�سي .
واأ�سار اإىل اأن الربنامج ي�ستهدف ق�ساة دائرة حماكم راأ�س 
ال�سابيع  خ��ال  عمل  ور���س   6 تنظيم  مت  حيث  اخليمة 
املايل  املركز  الق�ساة يف حماكم  عدد من  قدمها  املا�سية 

العاملي.
ال��ق��ان��ون يف  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  ج��ال��و  دي��ف��د  املقابلة  ح�سر 
املدحاين  �سام�س  والقا�سي علي  العاملي  املايل  مركز دبي 
الكمايل مدير العاقات احلكومية  واأحمد عبدالرحمن 
وع��دد من  العاملي  امل��ايل  دب��ي  والدولية يف حماكم مركز 

امل�سوؤولني.

حاكم راأ�س اخليمة يعزي يف وفاة حمد بن ابراهيم بن نا�صر القا�صمي
•• راأ�س اخليمة-وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة واجب العزاء يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 

حمد بن ابراهيم بن نا�سر القا�سمي .
العزاء  زي��ارة جمل�س  راأ���س اخليمة - خ��ال  ال�سمو حاكم  واأع��رب �ساحب 
يف منطقة الظيت براأ�س اخليمة  اأم�س - عن �سادق عزائه وموا�ساته اىل 
اجنال الفقيد ال�سيخ ابراهيم بن حمد القا�سمي وال�سيخ حممد بن حمد 
حمد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  القا�سمي  حمد  بن  �سعود  وال�سيخ  القا�سمي 
�سيوخ  من  الفقيد  ذوي  واىل  القا�سمي  حمد  بن  را�سد  وال�سيخ  القا�سمي 
القوا�سم ..�سائا املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.
كما قدم واجب العزاء معايل ال�سيخ عبدامللك بن كايد القا�سمي امل�ست�سار 
اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة وال�سيخ فاهم بن �سلطان بن 

�سامل القا�سمي وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل �صفرية دوقية لوك�صمبورغ الكرى

�صباب الإمارات ي�صارك يف برنامج القيادة الإبداعية يف الأردن

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 
ق�سر  يف   - اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
نيكول  �سعادة  ام�����س-  حممد  ب��ن  �سقر  مبدينة  �سموه 
بيتنترن �سفرية دوقية لوك�سمبورج الكربى التي قدمت 
لل�سام على �سموه مبنا�سبة انتهاء فرتة عملها �سفرية 

لبادها لدى الدولة .

ومتنى �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة خال اللقاء 
لل�سفرية التوفيق والنجاح يف مهامها امل�ستقبلية ..مثنيا 
اأوا�سر  ك��ب��رية يف تعزير  ب��ه م��ن ج��ه��ود  ق��ام��ت  على م��ا 
يف  ال�سديقني  البلدين  بني  القائمة  التعاون  عاقات 
بن  �سقر  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر   . امل��ج��الت  م��ن  العديد 
ال�سال  اأحمد  و�سعادة �سالح  القا�سمي  حممد بن �سقر 
و�سعادة  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار 

حممد اأحمد الكيت امل�ست�سار يف الديوان الأمريي.

•• عمان -وام:

ي�سارك وفد من �سباب الإم��ارات - ممثا عن الهيئة 
العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة - يف برنامج القيادة 
عمان  الأردنية  العا�سمة  ت�ست�سيفه  الذي  الإبداعية 
القيادة  م��ه��ارات  على  ال�سباب  ت��دري��ب  ب��ه��دف  وذل���ك 
ال�سبابي. ينظم الربنامج  بالعمل  والإب��داع لارتقاء 
11 - مايو  اأي��ام ويختتم يوم -  - ال��ذي ي�ستمر �ستة 
وزارة  ال�سبابية يف  ال��ق��ي��ادات  اإع���داد  - مركز  اجل���اري 
ال�����س��ب��اب الأردن���ي���ة وجم��ل�����س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج 

العربية .
ال�سباب  م���راك���ز  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  اآل  را����س���د  وق����ال 
الدولة  وفد  رئي�س  الهيئة  يف  بالإنابة  العلوم  واأندية 
لرعاية  العامة  الهيئة  من  حر�سا  تاأتي  امل�ساركة  اإن 
الفر�سة  الوطن  �سباب  منح  على  والريا�سة  ال�سباب 
لا�ستفادة من املهارات وتبادل الأفكار واخلربات مع 
ترمي  ا�سرتاتيجيات  وف��ق  العربي  ال�سباب  خمتلف 
الفائدة  يعك�س  باأ�سلوب  ال�سباب  طاقات  ا�ستثمار  اإىل 
اأن دولة الإمارات  املرجوة عليهم وعلى الوطن حيث 
كر�ست معظم موؤ�س�ساتها يف تطوير املهارات القيادية 

لدى ال�سباب.
تكملة  ي��اأت��ي  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  برنامج  اأن  واأو���س��ح 
خلطة العمل امل�سرتك بني �سباب دول جمل�س التعاون 

تعريف  اإىل  وي��ه��دف  الها�سمية  الأردن���ي���ة  وامل��م��ل��ك��ة 
ال�سباب مبفاهيم القيادة واأهميتها وكيفية تطويرها 
حما�سرات  يت�سمن  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  م�����س��ريا   ..
املمار�سات  جانب  اإىل  عمل  وور���س  نقا�سية  وجل�سات 

الإبداعية يف ق�سايا الع�سف الذهني.
 30 على  ي�ستمل  الربنامج  اأن  الوفد  رئي�س  واأ�ساف 
�ساعة تدريبية تت�سمن تدريب ال�سباب امل�سارك على 
مهارات القيادة البداعية لتفعيل قدراتهم يف الإعداد 
يف  الب��داع��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ل��ربام��ج  والتقييم  والتنفيذ 

موؤ�س�ساتهم وحميطهم املجتمعي.
التدريب  على  من�سبا  �سيكون  الرتكيز  اأن  واأو���س��ح 
اإب��داع��ي��ة ت��دع��م امل�ساركني  يف ق��ي��ادة ال�����س��ب��اب ب��ط��رق 
ب��اأ���س��ال��ي��ب ج��دي��دة يف ال�����س��ل��وك ال��ق��ي��ادي م��ن خال 

ا�ستثمار البتكار والبداع يف العملية القيادية.
�سفراء  �سمن   - ال�سام�سي  حمده  قالت  جانبها  من 
هذا  م�ساركتها يف  اإن   - الربنامج  امل�سارك يف  الوطن 
املحفل  الوطن يف هذا  لتمثيل  يعد فر�سة  الربنامج 

اخلارجي .
واأ�سافت اأنهم ال�سباب - ك�سفراء للوطن - يحر�سون 
الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�سرفة  ال�����س��ورة  يعك�سوا  اأن  على 
م�سرية  املعطاء..  الوطن  لهذا  �سفراء  خري  ويكونوا 
اإىل اأن وف��د ال��دول��ة م��ن خ��ال ت��واج��ده م��ع نظرائه 
اأك����رب ق���در م��ن ال�ستفادة  ي��ح��اول حت��ق��ي��ق  ال�����س��ب��اب 

الحتادية العليا ترف�س طعن ال�صتئناف وتوؤيد 
حمكها باملوؤبد على متهم يف ق�صية ارهابية

•• اأبوظبي-وام: 

رف�ست املحكمة الحتادية العليا الطعن املقدم من حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الحتادية واأيدت حكمها ال�سادر �سابقا 
بال�سجن املوؤبد على املتهم �س .ح .�س .اأ اإماراتي اجلن�سية وذلك بعد ان اأدانته املحكمة بال�سفر والقتال مع تنظيم 

�سري حمظور تنظيم داع�س الإرهابي .
كانت نيابة حمكمة ا�ستئناف اأبوظبي الحتادية اأ�سدرت حكما �سابقا ب�سجن املتهم باملوؤبد ال ان نيابة اأمن الدولة 

طعنت يف احلكم لتق�سي الحتادية العليا يف جل�ستها ام�س بتاأييد احلكم ال�سابق واإلزامه مب�ساريف املحكمة.
كما نظرت املحكمة يف عدد من الق�سايا املتعلقة باأمن الدولة واأجلت النظر فيها جلل�سات قادمة.

�صعود بن �صقر لتنمية م�صاريع ال�صباب تنظم عيادة امل�صاريع 

�صرطة راأ�س اخليمة تطلق حملة »املتاجر الآمنة «

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة  نظمت 
بالتعاون  ال�سباب  م�ساريع  لتنمية 
مع عدد من الدوائر املحلية براأ�س 
 ، امل�ساريع  ع��ي��ادة  م��ب��ادرة  اخليمة 
م��ن خ���ال ت��وف��ري جم��م��وع��ة من 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ع�����دة جم����الت 
تواجه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ب��ح��ث 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  اأ�����س����ح����اب 
وامل��ت��و���س��ط��ة، وذل����ك م���ن منطلق 
يف  املتمثل  ال�سرتاتيجي  هدفها 
املوؤ�س�سي  ال��دع��م  خ��دم��ات  تطوير 

وت�سعى  �سحيح،  ب�سكل  م��درو���س��ة 
امل������ب������ادرة ل����ع����اج ج���م���ي���ع ح����الت 
امل�ساريع املتعرة من خال توفري 
الدوائر  من  عدد  من  ا�ست�ساريني 
لتقدمي  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س  املحلية 
بامل�ساريع  للنهو�س  ال�ست�سارات 
التحديات  اأ�سباب  على  وال��وق��وف 

وعاجها.
ال��ك��ي��ب��ايل مدير  واأف�������ادت م����رمي 
لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة 
تاأتي  املبادرة  باأن  ال�سباب  م�ساريع 
�سمن حزمة من املبادرات تتبناها 
املوؤ�س�سة لتوعية امل�ساريع ال�سغرية 

والبتكار،  الإب���داع  ثقافة  وتعزيز 
اأ�سحاب  ت���وع���ي���ة  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
امل�����س��اري��ع جت���اري���اً ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
ال�سغرية  م�����س��اري��ع��ه��م  ت���ط���وي���ر 
ناجحة  م�����س��اري��ع  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
التنمية  م�������س���رية  يف  ل���ت�������س���اه���م 

القت�سادية.
العيادات  منط  على  امل��ب��ادرة  تاأتي 
عيادة  ت��خ��ت�����س  ح���ي���ث  ال���ط���ب���ي���ة، 
امل�����������س�����اري�����ع ب����ت����ق����دمي احل����ل����ول 
امل�ساريع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات 
تن�ساأ  حيث  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
بناء على خطوات غري  التحديات 

وامل��ت��و���س��ط��ة ب��اأه��م امل��ق��وم��ات التي 
النجاح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ات��ب��اع��ه��ا  ي��ج��ب 
مبادرة  ت���اأت���ي  ك��م��ا  مل�����س��اري��ع��ه��م، 
وذل������ك �سمن  ب���امل���ج���ان  ال���ع���ي���ادة 

مبادرات املوؤ�س�سة لعام اخلري. 
وا����س���ت�������س���اف���ت ال���ع���ي���ادة ك����ا من 
اأوب�����������ريي خبري  ال�����دي�����ن  ع����م����اد 
اإدارة  وم���دي���ر  الأع����م����ال  ت��ط��وي��ر 
ت���روي���ج ال���س��ت��ث��م��ار ب��غ��رف��ة راأ�����س 
اخل���ي���م���ة ل���ت���ق���دمي ا����س���ت�������س���ارات 
حممد  و�سيماء  الت�سويق،  ق��ط��اع 
ال�سحة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
الرقابة  ق�����س��م  وم��دي��ر  ب��ال��وك��ال��ة 

ال���غ���ذائ���ي���ة ب����دائ����رة ب��ل��دي��ة راأ�����س 
قطاع  ا�ست�سارات  لتقدمي  اخليمة 
حمي�سن  وعبداحلليم  ال�سيافة، 
م�ست�سار اقت�سادي بدائرة التنمية 
اخليمة  ب�����راأ������س  الق����ت���������س����ادي����ة 
ل��ت��ق��دمي ال���س��ت�����س��ارات الإداري������ة، 
م�ساعد  ع��ل��ي  حم��م��د  واإب���راه���ي���م 
ال��ع��ام ملركز راأ����س اخليمة  الأم���ني 
التجاري  وال��ت��ح��ك��ي��م  ل��ل��ت��وف��ي��ق 
القانونية،  ال���س��ت�����س��ارات  لتقدمي 
ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  رجب  ووائ��ل 
املالية بغرفة راأ�س اخليمة لتقدمي 

ال�ست�سارات املالية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  د���س��ن��ت 
املتاجر   ( ح��م��ل��ة  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س 
املتاجر  اأ�سحاب  لتوعية  الآمنة( 
من التعر�س اإىل �سرقة حماتهم 
ال��ت��ج��اري��ة، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإدارة التحريات ومراكز ال�سرطة 
وال�سرطة املجتمعية وهيئة املوارد 

العامة براأ�س اخليمة.
واأكد املقدم مروان عبد اهلل جكة 
والعاقات  الإع���ام  اإدارة  مدير 

مراقبة ذات موا�سفات ومقايي�س 
عالية معتمدة.

اأنه  م��روان جكة،  املقدم  واأ���س��اف 
امل�������رور ع���ل���ى جم���م���وع���ة من  مت 
تد�سني  التجارية خال  املحات 
اأ�سحابها  على  والتاأكيد  احلملة 
ب�������س���رورة اح���ك���ام اإغ�����اق اأب����واب 
ومنافذ املتاجر عند انتهاء اأوقات 

العمل الر�سمي.
و�سلوك  �سري  ُح�سن  من  والتاأكد 
لديهم  وال���ع���ام���ل���ني  امل���وظ���ف���ني 
ب���امل���ت���اج���ر، م����ع احل����ر�����س على 

راأ�����س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
ت��ط��ب��ي��ق قانون  ب�����س��اأن  الل����ت����زام 
الأنظمة التقنية لأمن املن�ساآت ) 
نظام حماية (، الذي يلزم اأ�سحاب 
املتاجر  اأم������ن  ب��ت��ع��زي��ز  امل���ت���اج���ر 
وتركيب  ترخي�س  عرب  واملن�ساآت 
اأنظمة مراقبة )كامريات ت�سوير 
على  التجارية  املحات  ملراقبة   )
ب��وا���س��ط��ة �سرطة  ال�����س��اع��ة  م���دار 
راأ�س اخليمة، كما ي�سمن قانون 
مقدمي  وج������ود  ح���م���اي���ة  ن���ظ���ام 
خدمة معتمدين لرتكيب اأنظمة 

م�ستويف  امل��ت��اج��ر  ب��ن��اء  ي��ك��ون  اأن 
ل�����������س�����روط وم�����ع�����اي�����ري الأم��������ن 
وال�سامة، وتعيني حار�س موؤهل 

اأمنياً حلرا�سة 
 35000  ( ت�����وزي�����ع  و����س���ي���ت���م 
توعوي  ب����رو�����س����ور(   ( ك��ت��ي��ب   )
العربية،  باللغات  احلملة  خ��ال 
على  والأردو،  والإجن����ل����ي����زي����ة، 
جميع اأ�سحاب املحات التجارية 
ي��و���س��ح م���ن خاله  يف الإم�������ارة، 
توؤمن  اإىل  التوجيهية  الر�سادات 
امل����ت����اج����ر وحت���م���ي���ه���ا م����ن خطر 

وال�����س��رق��ة، ف�سًا عن  الن��ت��ه��اك 
بع�س التو�سيات التي توؤكد على 
اأ���س��ح��اب امل��ت��اج��ر ب��ال��ت��ب��ل��ي��غ اإىل 
اأقرب مركز �سرطة فور ماحظة 
اأي �سيء مريب حول املتجر، مع 
العبث  ب��ت��ج��ن��ب  ت�����س��دي��د احل����ذر 
مبكان ال�سرقة ) م�سرح اجلرمية 
( يف حال التعر�س اإىل اأي نوع من 
اأنواع �سرقة املتاجر للحفاظ على 
الب�سمات والأدل��ة اجلنائية التي 
متكن رجال ال�سرطة من حتري 

وتق�سي اأدلة ك�سف اجلاين. 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03507/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : �سجنيج اأند اكزب�سن وورلد  

مبا اأن املدعي : �سركة ابوظبي الوطنية للعقارات - �س م خ - فرع دبي    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03507/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�ستجد من ايجار حتى الخاء الفعلي 
اإخاء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/8/20 
مبلغ  بذمته  فرت�سد  الفعلي  الخ��اء  حتى  ايجار  من  ي�ستجد  وم��ا   2017/3/20 وحتى 

40000 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخاء يف 2017/3/14 ل�سقا. 
مطالبة مالية - انه تر�سد ذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/8/20 

وحتى 2017/3/20 ورغم اخطاره يف 2017/3/14 بطريق الل�سق ميتنع عن ال�سداد. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد  املوافق 2017/5/14 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  العا�سرة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل 
ثاثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
فقدان جواز �سفرت

فقد املدعو /�سيوىل بيغم 
حامت هاولدار ، بنغادي�س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )6786228( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5111224

فقدان جواز �سفرت
بن  يحيى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
ف��ا���س��ل ف��ا���س��ل حم��م��د  ، 
جواز   - اجلن�سية  ال��ه��ن��د 
�سفره رقم )314215( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/8994800

فقدان جواز �سفرت
اب��رار �سامل  فقد املدعو / 
اليمن    ، ال����ن����ه����دي  ب������در 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )4776284( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7827782

فقدان جواز �سفرت
�ساه في�سل   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، ار���س��د  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8915091( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/2274713

فقدان جواز �سفرت
�سيد  /زه���راء  املدعو  فقد 
حم��م��د ق��ري�����س��ى ، اي����ران 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )34659247( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6650805

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د 
، الردن   ف��وزي علي ق��زق 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )760959( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/8917679

فقدان جواز �سفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
فرن�سا   ، ع�سفور  ا���س��رف 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1368871( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/7059346

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و / ع��ط��ي��ه بت 
ع����ث����م����ان �����س����ري����ب ال����دي����ن 
اجلن�سية  ان���دون���ي�������س���ي���ا   ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )2260241(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5721923

فقدان جواز �سفرت
خ���ل���ود   / امل������دع������و  ف����ق����د 
ع��ي�����س��ى خ��ل��ي��ل ع���ب���داهلل ، 
جواز   - اجلن�سية  الردن  
 )16960( رق���م  ���س��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/1129009

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / نوح بن فا�سل 
فا�سل حممد حنيفه ، الهند 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )416149(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 052/8994800

تغيري ا�سم 
يرجى العلم باأنه قد مت تغيري ال�سم 

من 
افيد بن عمر �سرابي 

AVEAD BIN AMAR SHARABI
اىل 

ع��س بن عمر �سرابي 
AWAD BIN AMAR SHARABI

G6595920 : رقم اجلواز
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�صتقبل قن�صل عام تون�س

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان - يف مكتبه بالديوان ام�س- �سعادة لطفي بن 
عامر القن�سل العام للجمهورية التون�سية الذي ح�سر لل�سام على 
�سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام من�سبه كقن�سل عام لباده لدى الدولة 

يرافقه �سامي ح�سان مدير املمثلية التجارية التون�سية.
 .. التون�سي  ال��ع��ام  بالقن�سل  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق وال�سداد يف تعزيز اأوا�سر التعاون 
موؤكدا   .. امل�ستويات  خمتلف  على  ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرتك 
وم�ساعدته يف  لت�سهيل مهمته  تعاون  كل  امل�سوؤولني  �سيجد من  اأن��ه 

اأداء مهام عمله.
جرى خال اللقاء ا�ستعرا�س عاقات التعاون الثنائية القائمة بني 
اجلانبني وتبادل الأحاديث التي من �ساأنها اأن تعزز تلك العاقة بني 
بحث  اإىل  اإ�سافة  توطيدها  و�سبل  املجالت  من  العديد  يف  البلدين 

فر�س ال�ستثمار بني الإمارات وتون�س .
�ساحب  بلقاء  �سعادته  ع��ن  التون�سي  ال��ع��ام  القن�سل  �سعادة  واأع���رب 
ال�سمو حاكم عجمان ..م�سيدا مبكانة وعمق العاقات الثنائية ومبا 
ح�سارية  نه�سة  من  خا�سة  وعجمان  عامة  الإم���ارات  دول��ة  ت�سهده 
نائب  املطرو�سي  �سيف  �سامل  �سعادة  اللقاء  ح�سر  كافة.  امليادين  يف 
الت�سريفات  ادارة  عام  النعيمي مدير  يو�سف  و�سعادة  الديوان  مدير 

وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولني.

حاكم عجمان ي�صهد اللقاء ال�صنوي الأول جلامعة عجمان
•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  ال�سيخ حميد بن  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
واملتفوقني خال  املتميزين  حاكم عجمان بدور جامعة عجمان يف تخريج 
م�سرياتها منذ تاأ�سي�سها حتى الن وبجهود الطلبة املتفوقني من خريجي 
اجل��ام��ع��ة ح��ام��ل��ي ���س��ه��ادات امل��اج�����س��ت��ري وال��ب��ك��ال��وري��و���س وج��ه��ود الهيئتني 
املتميز  العلمي  للتح�سيل  املثلى  البيئة  توفري  بها يف  والإداري��ة  التدري�سية 

وحتقيق التميز واحل�سول على اأعلى الدرجات العلمية.
جاء ذلك خال ح�سور �سموه اللقاء ال�سنوي الأول من نوعه الذي نظمته 
اإدارة التطوير ومكتب اخلريجني يف جامعة عجمان م�ساء اأم�س الول مبركز 
ال�سيخ زايد للموؤمترات واملعار�س وح�سره اأكر من األف متفوق من خريجي 

اجلامعة مع ا�سرهم وذويهم.
وهناأ �سموه املتميزين واملتفوقني من كافة الدفعات موؤكدا انهم كانوا �سفراء 
متميزين يف حت�سيلهم العلمي واأي�سا يف العمل وانهم ا�ستطاعوا تطبيق ما 
تعلموه يف جامعة عجمان يف جمال اأعمالهم ويف املوؤ�س�سات التي يعملون بها 
وتفوق  متيز  ي�ساحبه  العلمي  التح�سيل  يف  التميز  ان  اىل  �سموه  ..م�سريا 
يف اأداء العمال وعلى اخلريجني اجلدد ان يحذوا حذو زمائهم ال�سابقني 
والتميز يف خدمة وطنهم والعمل على اإعاء �ساأنه وحتقيق الرفعة له كل يف 

جماله وتخ�س�سه.
كانت مرا�سم اللقاء ال�سنوي قد بداأت بو�سول �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
�ساحب  ممثل  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�سيخ  يرافقه  النعيمي  را�سد  بن 
حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  واملالية  الإداري����ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ونائب رئي�س جمل�س اأمناء جامعة 
عزف  ث��م  وذوي��ه��م  واملتميزين  املتفوقني  كافة  �سموه  �سافح  حيث  عجمان 
كرمي  الدكتور  األقى  ثم  احلكيم  الذكر  من  اآي��ات  فتاوة  الوطني  ال�سام 
عجمان  حاكم  ال�سمو  ب�ساحب  فيها  رح��ب  كلمة  اجلامعة  مدير  ال�سغري 
اللقاء  رعايته وتف�سله بح�سور  وتقديره على  �سكره  واحل�سور معربا عن 

ال�سنوي الأول للجامعة .
وحا�سر  ما�سي  يجمع  اللقاء  ه��ذا  اأن  اجلامعة  ال�سغري مدير  ك��رمي  واأك��د 

وم�ستقبل اجلامعة فمن راعي العلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد 
اأمناء اجلامعة  النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان رئي�س جمل�س 
اإىل لفيف من خريجي اجلامعة الذين ي�ساركون يف فعاليات اليوم عددهم 
اأكر من 33 األف خريج ينتمون اإىل اأكر من 70 جن�سية در�سوا يف اجلامعة 

خال �سنوات عمرها ال� 29.
وقال اإن خريجي جامعة عجمان اأثبتوا اأنهم �سفراء حقيقيون وهم التج�سيد 
ي�سقون  اأنهم  اإىل  م�سريا   .. الن�سان  بناء  وه��ي  اجلامعة  لر�سالة  امللمو�س 
طريقهم يف خمتلف املجالت ويف �ستى بقاع الأر�س جناحاتهم م�سدر الفخر 

الأ�سا�سي للجامعة .
.. معربا  امل�ستقبل  امل�ستدام يف  ا�ستثمارها  اأن خريجي اجلامعة هم  واأ�ساف 
عن ثقته باأنهم �سيكونون عونا ورفيقا للجامعة يف املراحل القادمة مبا فيها 

من مبادرات وم�ساريع وخطط بناءة.
واأ�����س����اد ال���دك���ت���ور ك����رمي ال�����س��غ��ري مب�����س��ارك��ة وح�����س��ور ���س��رك��اء اجلامعة 
الإم���ارات  ودول���ة  عجمان  اإم���ارة  يف  واملتميزين  الفاعلني  ال�سرتاتيجيني 
لهذا احلفل .. داعيا اإياهم للعمل معنا على خط �سفحات جناحات جديدة 

وم�سرفة يف م�سرية جامعة عجمان.
واأكد اأن تاريخ اجلامعة غني وحا�سرها م�سرق اإل ان طموحاتها امل�ستقبلية 
تتطلع اإىل اإجنازات غري م�سبوقة .. لفتا اإىل اأن اجلامعة تعي اأن تناف�سية 
العامل خال الألفية الثالثة ل ميكن مقارنتها باأي حال م�سى واأن ا�ستمرارية 

النجاح لأي موؤ�س�سة منوط ب�سرعة قدرتها على التجديد والبتكار.
 -  2022  -  2017  - ال�سرتاتيجية  عجمان  جامعة  خطة  اأن  واأو���س��ح 
و�سعت منهجية لتعزيز مكانة اجلامعة �سمن موؤ�س�سات التعليم العايل يف 

الدولة ون�سر اأثرها يف املنطقة وعلى م�ستوى العامل .
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  والكبري  املتوا�سل  بالدعم  �سعادته  واأ�ساد 
يبديه  ال��ذي  والتفاعل  واحلما�س  والإخ��ا���س  للجامعة  النعيمي  را�سد  بن 
خ��ري��ج��وه��ا وال��ع��ون ال���ذي ي��ق��دم��ه ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ون اإ���س��اف��ة اإىل 
اأع�ساء الهيئتني التدري�سية  الإيجابية والدافعية والطموح الذين مييزون 
ال�سنوات  خ��ال  اأب��دا  تخذلنا  لن  مفاتيح  اجلامعة هي  وطالبات  والإداري���ة 

واملراحل القادمة.

اأحد  اأم��ريي الرئي�س التنفيذي مل�سرف عجمان -  اأع��رب حممد  من جانبه 
خريجي جامعة عجمان يف �سنواتها الأوىل - عن �سعادة امل�ساركني يف احلفل 
ال�سنوي  احلفل  لفعاليات  ورعايته  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  بح�سور 
الكبري. و�سكر القائمني على جامعة عجمان لدعوتهم الكرمية والتي اأتاحت 
�سهدت  التي  اأروق��ة اجلامعة  اأخ��رى يف  للتواجد مرة  الفر�سة  وزمائه  له 
ال�سرح  عجمان  جامعة  اأبناء  من  وخريج  كطالب  قلبه  على  عزيزة  بدايات 

اجلامعي الأكادميي ال�سامخ.
وقال اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي يوؤكد دائما دعمه كل 
فروع التعليم خا�سة قطاع التعليم العايل ومن اأقوال �سموه اإننا نوؤمن باأن 

الذي ي�ستثمر يف العلم والتعليم هو الرابح على الدوام .
واأ�ساف اأن خريجي اجلامعة مدينون لهذه الروؤية ال�سامية مبا حققوه اليوم 
من جناحات واإجنازات .. م�سريا اإىل اأن مراحل التعليم واحلياة اجلامعية 
هي مرحلة تكوين الذات وبناء امل�ستقبل والتعليم اجلامعي هو اأهم الركائز 
الأ�سا�سية التي ت�سهم يف تنمية م�ستقبل موؤ�س�سات املجتمع يف املجالت كافة.

وال�سعي  الإتقان  هو  م�ستقبا  احلياة  يف  النجاح  مفتاح  اأن  اأم��ريي  واأو�سح 
الوظيفية  البدايات  واأن  الوظيفي  النجاح  ويف  العملية  احلياة  يف  ال���دوؤوب 
امل�ستخل�سة من حياة  الدرو�س  اإل من خال  اأن تتحقق  الناجحة ل ميكن 
وفيها  الطالب  لدى  بثمن  تقدر  ل  عمرية  مرحلة  وهي  اجلامعي  املجتمع 

اأف�سل فر�س بناء الذات.
وتابع اأن التميز يف املراحل احلياتية التالية يبداأ من بدايات تعرف الطالب 
على اجلامعة وامل�ساركة يف الأن�سطة اجلامعية وطلب القيادة والتوجيه من 
اأثناء  وظائف  ع��دة  يف  عمل  �سخ�سيا  اأن��ه  ذل��ك  على  مثال  واأب�سط  الأ�ساتذة 
درا�سته اجلامعية وذلك �سعيا نحو تزويد نف�سه باملهارات واخلربات واملعارف 

يف �ستى املجالت بداية من مرحلة التخ�س�س.
اأجل  وم��ن  خربته  واق��ع  من  اإن��ه  عجمان  مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
التميز يجب على الطالب التحدي ومواجهة كل العوائق وال�سعي بكل �سرب 
وم��ب��ادرات �ساحب  روؤى  وا�ستلهاما من  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار  ال��ه��دف.  بلوغ  نحو 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي نحو دعم قيمة العلم والتعليم فاإن 
م�سرف عجمان يوؤمن باأهمية ال�ستثمار يف امل�ستقبل والطاب هم امل�ستقبل 

امل�سرتك  التعاون  عاقات  تعزيز  نحو  جهوده  تطوير  اإىل  امل�سرف  وي�سعى 
وكل  عجمان  جامعة  م��ع  والتوا�سل  التن�سيق  م�ستوى  ورف��ع  دع��م  بجانب 
 - اجلامعة  خريجي  من  ع��دد  ا�ستعر�س  جهتهم  من   . الأكادميية  الهيئات 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  موؤ�س�سات  يف  قيادية  منا�سب  احتلوا  الذين 
يف الدولة - من خال عر�س مرئي مزايا اجلامعة وحتدثوا عن ذكرياتهم 
حتفيزهم  وو�سائل  �سخ�سيتهم  وبناء  العملية  حياتهم  على  وتاأثريها  فيها 

على ال�ستمرار.
واأك��دوا الدور الكبري الذي لعبته مكتبة اجلامعة يف م�ساعدتهم ل�ستكمال 
درا�ستهم العليا وح�سولهم ال�سهادات العليا وذلك من خال توفري امل�سادر 

التعليمية والكتب القيمة واملراجع التي ا�ستخدمها.
النجاح  ق�س�س  من  العديد  عن  واملتفوقون  املتميزون  اخلريجون  وحت��دث 
ورحلتهم الدرا�سية يف اجلامعة .. م�سريين اإىل اأن مرونة الدوام يف اجلامعة 

كان عاما اأ�سا�سيا يف ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية اإىل جانب العمل .
اأن اجلامعة فيها من  واأك��دت عدد من اخلريجات املتفوقات خال العر�س 
تنجز  العاملة مبا يجعلها  امل��راأة  تراعي من خالها ظ��روف  التي  املميزات 
لهن  ملجاأ  ك��ان��ت  كما  متميز  ب�سكل  املهني  وواج��ب��ه��ا  الأك��ادمي��ي  م�سوارها 

وا�ستطعن ا�ستكمال درا�ستهن يف جامعة عجمان.
من ناحيته اأثنى اأكرم �سكيك نائب مدير عام بنك دبي التجاري - �ساحب 
لأبنائه  عجمان  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  على   -  1 اجل��ام��ع��ي  ال��رق��م 
الطلبة وزياراته التفقدية ورعايته الدائمة لهم .. م�سريا اإىل اإ�سرار والده 
وت�سجيعه للتربع باأول راتب تقا�ساه ل�سالح اجلامعة ردا للجميل وتقديرا 

املوؤ�س�سة الأكادميية التي كانت فيها اأوىل خطواته يف حياته الأكادميية.
ح�سر اللقاء ال�سنوي الأول .. �سعادة �سامل بن اأحمد النعيمي م�ست�سار �ساحب 
بن  حمد  و�سعادة  اخلريية  والأعمال  التعليم  ل�سوؤون  عجمان  حاكم  ال�سمو 
ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  ال�سكرتري  الوطني  املجل�س  ع�سو  الغفلي  غليطه 
حاكم عجمان و�سعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير مكتب �ساحب ال�سمو 
الت�سريفات  اإدارة  عام  مدير  النعيمي  حممد  يو�سف  و�سعادة  عجمان  حاكم 
ال�سلك  اأع�ساء  اأمناء جامعة عجمان وعدد من  واأع�ساء جمل�س  وال�سيافة 

الدبلوما�سي لدى الدولة وكبار امل�سوؤولني.

هيئة الأعمال اخلريية تقدم اأجهزة طبية حلالت ال�صوؤون الجتماعية
•• عجمان ـ الفجر

ه��ي��ئ��ة الع���م���ال اخلريية  ق��دم��ت 
عدداً من الأجهزة الطبية ملر�سى 
�سغط الدم وال�سكر ملكتب ال�سوؤون 
الجتماعية يف عجمان. وقام وفد 
جهازاً   60 بت�سليم  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن 
ل��ق��ي��ا���س ال�����س��غ��ط وال�����س��ك��ر ملكتب 
عجمان  يف  الجتماعية  ال�����س��وؤون 
من  حم��ت��اج��ي��ه��ا  اإىل  ل��ت��وزي��ع��ه��ا 

احلالت امل�سجلة باملكتب.
واأعرب اأع�ساء الوفد الذي �سم كل 
جمل�س  ع�سو  الزعابي  عبيد  من 
ع�سو  الرياي�سة  وعائ�سة  الأم��ن��اء 
امل�ساعدات  جلنة  رئي�سة  املجل�س 
وعبد اهلل العو�سي الأمني امل�ساعد 
ل��ل�����س��وؤون امل��ال��ي��ة والإداري������ة ، عن 
ا�ستعداد الهيئة للتعاون مع مكتب 
وامل�ساهمة  الجتماعية  ال�����س��وؤون 
املختلفة  ب���راجم���ه  يف  وامل�����س��ارك��ة 
ال�سيخ  �سعادة  لتوجيهات  تنفيذاً 

ال�سوؤون الجتماعية  مدير مكتب 
وتعاونها  الهيئة  ج��ه��ود  بعجمان 
امل�ساعدة يف توفري  وحر�سها على 
التي  املجتمعية  الفئات  متطلبات 

ي�سملها عمل املكتب.
املقبلة  امل�����رح�����ل�����ة  اأن  وق������ال������ت 

حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س 
جمل�س اأمناء الهيئة بالتوا�سل مع 
والفئات  واملوؤ�س�سات  الهيئات  كافة 
املجتمعي  ال�����رتاح�����م  وحت���ق���ي���ق 

املن�سود.
اأح��م��د �سوينع  وق���د ث��م��ن��ت ه��ن��اء 

���س��ت�����س��ه��د ت���ع���زي���زاً ل��ل��ت��ع��اون بني 
ومكتب  اخل��ريي��ة  الأع���م���ال  هيئة 
بعجمان  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون 
على  الإيجابية  نتائجه  �ستنعك�س 
التي  ب����اخل����دم����ات  امل�����س��ت��ه��دف��ني 

يقدمها اجلانبان.

وفاة امراأة اآ�صيوية ده�صا براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

العمر  من  تبلغ  الآ�سيوية  اجلن�سية  من  �سيدة  لقيت 
التي  البليغة  الإ���س��اب��ات  اإث���ر  م�سرعها  ع��ام��اً   47
باإحدى  ده�����س  حل���ادث  تعر�سها  نتيجة  ب��ه��ا  حل��ق��ت 
ال��ط��رق يف اإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة .   وت��ف�����س��ي��ًا ذكر 
املرور  اإدارة  مدير  نائب  النقبي  ال�سم  اأحمد  العقيد 
والدوريات بالإدارة العامة للعمليات املركزية ب�سرطة 
اأم�س  العمليات ظهر  راأ���س اخليمة ورود باغ لغرفة 
يفيد بوقوع حادث بني دراجة ومركبة ، وعلى الفور 
حتركت دوريات ال�سرطة و�سيارات الإ�سعاف اإىل موقع 
احلادث ، حيث تبني باأن املتوفاة كانت ت�ستقل دراجتها 
ودخلت اإىل الطريق دون التاأكد من خلوة من املركبات 

القادمة من اجلهة الأخرى ، حيث كانت ت�سري مركبة 
بقيادة �سخ�س من اجلن�سية العربية يبلغ من العمر 
34 عاماً واأدى اإىل ا�سطدامه بها واإ�سابتها باإ�سابات 
اأدت ب��دوره��ا اإىل وف��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��ور ، ومت  خ��ط��رية 
لذويها  لت�سليمها  متهيداً  امل�ست�سفى  اإىل  اجلثة  نقل 
لإمتام مرا�سم الدفن ح�سب الأ�سول املتبعة ، فيما مت 
حتويل ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال 

الإجراءات القانونية الازمة .
  و�سدد النقبي على �سرورة اتباع التعليمات والقواعد 
اأرواح و�سامة  املرورية التي من �ساأنها حتافظ على 
اجل��م��ي��ع وي��ك��ون��وا يف م��اأم��ن ع��ن احل�����وادث املرورية 
والإ�سابات اخلطرية ، ومن بينها عدم دخول الطريق 

دون التاأكد من خلوه من املركبات .

�صرطة الفجرية تطلق مبادرة 
طعام اخلري لهذا العام

•• الفجرية -الفجر:

اخلري  عام  واأن�سطة  مبادرات  �سمن 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقت  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
طعام   ( م��ب��ادرة  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة 
جمع  اإىل  ت���ه���دف  وال���ت���ي   ) اخل����ري 
املنا�سبات   ( خ����ال  م���ن  ال���وج���ب���ات 
ال��ت��ي يقيمها   ) وال���ولئ���م اخل��ا���س��ة 
املوظفني وذلك بالتن�سيق مع جمعية 
الفجرية اخلريية – م�سروع حفظ 
النعمة طوال عام اخلري ، وتت�سمن 
املبادرة قيام املوظفني بالت�سال على 
الرقام اخلا�سة باجلمعية اخلريية 
ح�سب  وتغليفها  الوجبات  ل�ستام 
على  وت��وزي��ع��ه��ا  ال�سحية  ال�����س��روط 
امل���ق���دم - �سعيد  امل��ح��ت��اج��ني  وق����ال 
جلنة  رئي�س  نائب  احل�ساين  حممد 
متابعة مبادرات عام اخلري يف �سرطة 
فريق  �سكلت  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال��ف��ج��رية 
عمل للمبادرات اخلريية والن�سانية 
اأن�سطة  تطبيق  على  العمل  ب��ه��دف 

وفعاليات عام اخلري.

�صرطة عجمان تطلق فعالياتها للم�صاركة يف اأ�صبوع املرور العربي 2017

•• عجمان-وام: 

ت�����س��ارك ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
ون�ساطات  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ع��ج��م��ان 
اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  م���روري���ة 
انطلق حتت  ال��ذي  العربي  امل��رور 
�سعار رجل املرور منكم وخلدمتكم 
خ��ال ال��ف��رتة م��ن ال��راب��ع وحتى 
وذلك  اجل���اري  مايو  م��ن  العا�سر 
�سعي �سرطة عجمان  اإط��ار  �سمن 
ال�سرتاتيجي  ال��ه��دف  لتطبيق 
بتعزيز  واملتمثل  الداخلية  ل��وزارة 

اأمن الطرق.
العقيد خالد حممد  �سعادة  وقال 
امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
�سرطة  م�ساركة  اإن  وال���دوري���ات، 
العربي  امل���رور  اأ���س��ب��وع  يف  عجمان 
ه����ذا ال���ع���ام ت���اأت���ي ت���اأك���ي���داً منها 
ال�سائقني  ال����ت����زام  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
بقواعد  ال��ط��ري��ق  وم�����س��ت��خ��دم��ي 
امل���������رور وال���������س����ام����ة امل������روري������ة، 
اإي��ج��اد احل��ل��ول الفعالة  و���س��رورة 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه حتقيق 
ال�����س��ام��ة امل����روري����ة وت��ق��ل��ل من 

ن�سبة احلوادث.
العربي  امل��رور  اأ�سبوع  اأن  واأو���س��ح 
الأن�سطة  اأ�سخم  م��ن  وب��اع��ت��ب��اره 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ت��ن��ظ��م على 
م�ستوى دول العامل العربي اأجمع 
�سنوياً، ي�سلط ال�سوء على ق�سايا 
من  امل��روري��ة  وال�سامة  التوعية 

توعية  ح���م���ات  اب���ت���ك���ار  خ�����ال 
واأن�سطة ب�سورة ع�سرية  مرورية 
ب�سلوك  ل��ارت��ق��اء  تقليدية  غ��ري 
مرتادي الطرق من جميع الفئات 
جن�سياتهم  ب��اخ��ت��اف  ال��ع��م��ري��ة 
على  وح���ث���ه���م  وت���خ�������س�������س���ات���ه���م 
اح�����رتام ق���واع���د ال�����س��ري وامل�����رور، 
مع  ال��ت��ع��اون  اإىل  اجلمهور  داع��ي��اً 
اجلهات املخت�سة يف اإجناح اأ�سبوع 
املرور العربي واإثبات جناح اأهدافه 

وفاعليته.
امل������رور  اأ�����س����ب����وع  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
حقيقياً  جت�����س��ي��داً  ي��ع��د  ال��ع��رب��ي 
امل�سرتكة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ل��ل�����س��ع��ور 
هذه  واأن  امل��روري��ة،  ال�سامة  عن 
القيادة  لها  تعّد  املرورية  املنا�سبة 
لتعزيز  وفعاليات  واأن�سطة  برامج 

ال�سامة املرورية.
وم���ا  امل��������رور  ح��������وادث  اإن  وق�������ال 
على  �سلبية  اآث���ار  م��ن  عنها  ينجم 
حقيقياً  خ��ط��راً  وت�سكل  املجتمع، 
لإيجاد  ج�����ادة،  وق��ف��ة  ت�����س��ت��وج��ب 

احللول اجلذرية والناجحة للحد 
م��ن ه���ذه احل�����وادث ال��ت��ي يذهب 
الأبرياء،  م��ن  ال��ع��دي��د  �سحيتها 
جهود  اإىل  احل����اج����ة  ..م������وؤك������دا 
م�سرتكة وقدرات متوا�سلة لدعم 
م�سرية التقدم يف املجال املروري.

اإدارة  مدير  اأك��د  ال�سياق  ذات  ويف 
اأهمية  ع��ل��ى  وال�����دوري�����ات  امل�����رور 
امل�����رور يف  ال�����س��رط��ة ورج����ل  ودور 
واحلد  امل��روري��ة  ال�سامة  تعزيز 
من احلوادث املرورية، من خال 
اثراء منت�سبي ال�سرطة باخلربات 
واملهارات الازمة لتاأدية مهامهم 
ب���ال�������س���ورة ال���ت���ي حت���ق���ق اأه�����دف 
اإىل  اإ�سافة  وتطلعاتها،  ال�سرطة 
التعامل مع  امل��رور يف  لباقة رجل 
اجلمهور من ال�سائقني ومرتادي 
والإر�ساد  الن�سح  وتقدمي  الطرق 
الدوريات  ل��ت��واج��د  اأن  ك��م��ا  ل��ه��م، 
امل����روري����ة يف ال���ط���رق ع��ل��ى م���دار 
الأمن  ب�سط  يف  مهم  دور  ال�ساعة 

وال�سامة املرورية على الطرق.
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دبي اجلنوب و اإ�صالمية دبي توقعان مذكرة تفاهم لإقامة م�صروع مدينة نا�صئة 
•• دبي -وام: 

ال�سوؤون  ودائ��رة  ودبي اجلنوب  للطريان  دبي  موؤ�س�سة مدينة  وقعت 
الإ���س��ام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دب��ي ام�����س م��ذك��رة تفاهم لإقامة 
م�سروع مدينة نا�سئة على م�ساحة - 145 - كيلومرتا مربعا �سمن 
اإم��ارة دبي. ي�سم امل�سروع عددا من اخلدمات املتنوعة وهي املنطقة 
اجلولف  ومنطقة  ال�سكنية  واملنطقة  الطريان  ومنطقة  اللوج�ستية 
واملنطقة التجارية يف اإطار دعم بيئة دبي اجلنوب القت�سادية جلميع 
املذكرة عن موؤ�س�سة  دب��ي. وقع  اإم��ارة  وال�سناعات يف  الأعمال  اأن��واع 
مدينة دبي للطريان ودبي اجلنوب .. �سعادة خليفة الزفني الرئي�س 
الإ�سامية  ال�سوؤون  دائ��رة  عن  وقعها  فيما  للموؤ�س�سة..  التنفيذي 
ال�سيباين مديرها  اأحمد  ال�سيخ  بن  الدكتور حمد  والعمل اخلريي 

العام وذلك يف مقر الدائرة بح�سور مدراء الإدارات وامل�سوؤولني من 
اجلهتني. ياأتي توقيع املذكرة يف اإطار التعاون بني موؤ�س�سات حكومة 
2017. وي�سعى الطرفان  دب��ي لتفعيل ودع��م م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري 
املتمثلة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف  اإىل حتقيق  امل��ذك��رة  خ���ال  م��ن 
اخلريي  العمل  ميادين  يف  منهما  بكل  املنوط  ال��دور  وتعزيز  بدعم 
ال�سراكة بني الطرفني من  اإط��ار وح��دود عاقات  واملجتمعي ور�سم 
خال حتقيق روؤيتهما واأهدافهما ال�سرتاتيجية واإر�ساء املتعاملني 
امل�سالح  لتحقيق  والتوا�سل  الت�سال  ق��ن��وات  دع��م  وك��ذل��ك  معهما 
امل�سرتكة بينهما وبناء ج�سور من التوا�سل بني الطرفني تكفل املزيد 
اجلهات  جميع  بني  التكامل  وتفعيل  بينهما  والتن�سيق  التعاون  من 
العامة واخلا�سة وتبادل املعرفة واخلربات على كل م�ستويات العمل 

والن�ساطات امل�سرتكة بينهما.

قرقا�س ي�صتقبل نائب املفو�س ال�صامي لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني
•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
الدولة  وزي���ر  قرقا�س  حممد  ب��ن 
ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ب��دي��وان عام 
الوزارة ال�سيدة كيلي ت. كليمنت�س، 
ن���ائ���ب امل��ف��و���س ال�����س��ام��ي ل���اأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني. ومت 
و�سع  ا�ستعرا�س  الجتماع  خال 
النازحني والاجئني على م�ستوى 
العامل، واجلهود الدولية املبذولة 
التي  الفئة،  هذه  معاناة  لتخفيف 
وال�سراعات  احل����روب  ب��ه��ا  دف��ع��ت 
اأكر  اأماكن  اإىل  واللجوء  للنزوح 
اأم��ن��ا وا���س��ت��ق��رارا وه��و م��ا يتطلب 

1.8 مليون دولر خال العامني 
 .2016  -  2015 امل���ا����س���ي���ني 
داعما  الإم�����������ارات  دول������ة  وظ���ل���ت 
الأزمة  تداعيات  ملجابهة  رئي�سيا 
وم�ساركا  اندلعها  منذ  ال�سورية 
الدولية  الفعاليات  ك��ل  يف  ن�سطا 
والإق���ل���ي���م���ي���ة اخل���ا����س���ة ب���الأزم���ة 
ال�سورية واأبدت اإلتزاما ثابتا جتاه 
 .. ال�سوريني  الاجئني  م�ساعدة 
فعلى �سبيل املثال قدمت الإمارات 
حتى الآن حوايل 811.8 مليون 
كما  ال�������س���وري���ة،  ل����اأزم����ة  دولر 
املانحني  م���وؤمت���ر  خ���ال  ت��ع��ه��دت 
لدعم �سوريا الذي عقد بربوك�سل 
مبلغ  ب��ت��ق��دمي   2017 اأب��ري��ل  يف 

دولة  ان  وق��ال  الإن�سانية،  معاناة 
الإم��ارات بنت عاقات �سراكة مع 
من  ملزيد  وتتطلع  املنظمات،  تلك 
اأوجه التعاون والتن�سيق امل�سرتك.

امل�سوؤولة  اأ������س�����ادت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
الإن�سانية  ب���اجل���ه���ود  الأمم�����ي�����ة 
لدولة الإم��ارات يف دعم النازحني 
العامل،  م�ستوى  على  والاجئني 
بدعم  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  وخ�����س��و���س��ا يف 
وم�ساعدة الاجئني ال�سوريني يف 

دول اجلوار ال�سوري.
املتميزة  ب��ال��ع��اق��ات  اأ����س���ادت  ك��م��ا 
واملفو�سية  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني 
ال�سامية ل�سوؤون الاجئني، داعية 
وامل�ساريع  الربامج  من  مزيد  اإىل 

ل�سمان  م�ساعفة  دول��ي��ة  ج��ه��ود 
الحتياجات  م���ن  الأدن�������ى  احل����د 

الإن�سانية لاجئني والنازحني.
واأكد معايل وزير الدولة لل�سوؤون 
الإم��������ارات  دول������ة  اأن  اخل���ارج���ي���ة 
تدخر  ولن  الدولة مل  قيام  ومنذ 
ج��ه��دا يف دع��م اجل��ه��ود الن�سانية 
دون  ب�����ال�����اج�����ئ�����ني  امل�����رت�����ب�����ط�����ة 
بالدور  معاليه  ..م�����س��ي��دا  متييز 
ال�سامية  املفو�سية  تلعبه  ال���ذي 
لتخفيف  ال����اج����ئ����ني  ل���������س����وؤون 
والاجئني  ال���ن���ازح���ني  م���ع���ان���اة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
التي  الأخ���رى،  الأمم��ي��ة  املنظمات 
مل ت��األ��وا جهدا يف جم��ال تخفيف 

امل�سرتكة.
المارات  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير 
قدمت خال الفرتة من 2011 
 2.3 م���ن  ي���ق���رب  م���ا   2016  -
مليار دولر اأمريكي من امل�ساعدات 
العامل  دول  ل���ك���اف���ة  الإن�������س���ان���ي���ة 
الاجئني  م�ساعدة  يف  للم�ساهمة 
دولة  ق��دم��ت  ك��م��ا   .. وال���ن���ازح���ني 
الإم��ارات م�ساعدات لوكالة الأمم 
املتحدة لإغاثة وت�سغيل الاجئني 
ال�سرق الأدنى -  الفل�سطينيني يف 
الأون��روا - خال هذه الفرتة مبا 
كما  دولر،  مليون   83.5 ي�ساوي 
م�ساهمتها  الإم����ارات  دول��ة  رفعت 
اىل  ل��ل��وك��ال��ة  ال�سنوية  ال��ط��وع��ي��ة 

القادة اخلا�سة بالاجئني - قمة 
بنيويورك  عقدت  والتي   - اأوب��ام��ا 
على هام�س اجلمعية العام لاأمم 

اإ�سايف  اأمريكي  دولر  مليون   68
 ..  2017 ال���ع���ام احل����ايل  خ���ال 
كما اأع��ل��ن��ت الإم�����ارات خ��ال قمة 

عن   ،2016 �سبتمرب  يف  املتحدة 
خال  ���س��وري  األ���ف   15 ا�ستقبال 

فرتة خم�س �سنوات.

وزارة الرتبية والتعليم وحملة �صالمة الطفل تبحثان �صبل التعاون حلماية الأطفال

�سالح  هنادي  قالت  جانبها،  ومن 
�سامة  حملة  حت��ر���س  اليافعي: 
ال�سراكات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ط��ف��ل 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  م��ع 
بالرتبية،  امل���ع���ن���ي���ة  والأه�����ل�����ي�����ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م، ورع�����اي�����ة الأط�����ف�����ال، 
�ساحب  ب����روؤى  مت�سي  فاحلملة 
ال��دك��ت��ور �سلطان  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
ال�����س��ارق��ة، وبدعم  الأع���ل���ى ح��اك��م 
قرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
اللذان  الأ����س���رة،  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى 
الطموحات  اأن  ي�����وؤك�����دان  ظ����ا 
والآم��������������ال ت���ت���ح���ق���ق ب���ال���ت���ع���اون 

واأول��ي��اء الأم���ور وجهة الإب���اغ يف 
حال اكت�سافها يف املدر�سة، وتطبيق 
مراحل  يف  اجلن�سني  بني  الف�سل 
عدد  زي������ادة  ج���ان���ب  اإىل  م��ع��ي��ن��ة، 
يف  الجتماعيني  الخت�سا�سيني 
املدار�س وتفعيل دورهم يف ق�سايا 

العنف والإ�ساءة �سد الأطفال.
خ�ل�ود  ال�س�ي�خة  �سعادة  واأو�سحت 
�س�ق�ر الق�ا�س�مي، ال�وك�ي�ل امل��ساعد 
ب�����وزارة الرتبية  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع 
باأن الأه��داف التي تقوم  والتعليم 
تعد  الطفل،  �سامة  حملة  عليها 
واح�����دة م���ن الأ���س�����س ال��ت��ي تعمل 
ت��ر���س��ي��خ��ه��ا �سمن  ال��������وزارة ع��ل��ى 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، ت����ن����درج يف 

املدار�س، وتدعيم البيئة الدرا�سية 
لتخريج  الأ����س���ال���ي���ب  مب��خ��ت��ل��ف 
و�ساملة  معرفياً،  حم�سنة  اأج��ي��ال 
وتوجه   . وذه��ن��ي��اً  ونف�سياً  ب��دن��ي��اً 
مم��ث��ل��و احل��م��ل��ة ب��ال�����س��ك��ر ل�����وزارة 
والتعليم على م�ساهمتها  الرتبية 
الثانية  ال����دورة  ب��اإجن��اح  ال��ف��اع��ل��ة 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت حت��ت ���س��ع��ار طفلك 
التقرير  وق���دم���وا   ، م�����س��وؤول��ي��ت��ك 
اخلا�سة  والإجن����������ازات  ال��ن��ه��ائ��ي 
بالدورة، اإ�سافة اإىل عر�س الفيلم 
بثته  ال��ذي  الرتويجي  الكرتوين 
الف�سائية  ال���ق���ن���وات  يف  احل��م��ل��ة 
اأمورهم  واأولياء  الأطفال  لتوعية 
�سامة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب��اأه��م��ي��ة 

التي  وال���ت���و����س���ي���ات  اخل���ا����س���ات 
الثانية،  دورت��ه��ا  م��ن  بها  خ��رج��وا 
اأم����ن  اإىل حت��ق��ي��ق  ه���دف���ت  ال���ت���ي 
العتداء،  م��ن  الأط��ف��ال  و�سامة 
واإك�����س��اب��ه��م م��ه��ارات ال��وق��اي��ة من 
اأنواعها، موؤكدين  الإ�ساءات بكافة 
على اأهمية موا�سلة تنظيم نطاق 
لور�س توعوية  التعليمي  ال�سارقة 
والإ�ساءة  التحر�س  مو�سوع  حول 
لاأطفال، واإلزام املدار�س برتكيب 
احلافات  يف  امل��راق��ب��ة  ك���ام���ريات 

املدر�سية ومرافق املدر�سة.
اعتماد  �����س����رورة  اإىل  واأ�������س������اروا 
حال  يف  املنا�سبة  الإب���اغ  خطوات 
وج���ود ح���الت ع��ن��ف ب��ني املدر�سة 

ع��م��ل احلملة  ي��ع��د  اإذ  وال��ت��ك��ات��ف، 
مع وزارة الرتبية والتعليم، واحد 
ملا متثله  التعاون،  اأ�سكال  اأهم  من 
الدوائر  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�������وزارة 
ميكن  وما  احلكومية،  واملوؤ�س�سات 
اأن تقدمه لاأجيال اجلديدة على 
والتعليمي،  ال���رتب���وي،  امل�����س��ت��وى 
الأمر الذي يجعل حتقيق اأهداف 
احل��م��ل��ة اأك����ر ���س��ه��ول��ة، وي�����س��راً . 
واأ�����س����اف����ت: ي���وؤك���د ال���ت���ع���اون بني 
والتعليم،  الرتبية  ووزارة  احلملة 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ا ت��ط��رح��ه احلملة 
م��ن ج��ان��ب، وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر، ما 
ال������وزارة م���ن دور لرفع  ب���ه  ت��ق��وم 
م�����س��ت��وى الأم��������ان ل���اأط���ف���ال يف 

الور�س  وتتجاوز  ال����وزارة،  خطط 
ال�سنوي  ال��ع��م��ل  اإىل  وامل����ب����ادرات 
امل��ت��وا���س��ل، ل��ه��ذا حت��ر���س ال���وزارة 
خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
على  القائمة  واحلمات  املبادرات 
واحلماية  الأم�����ن  م�����س��ت��وى  رف����ع 
لاأطفال يف املدار�س، حيث و�سعت 
تكون  اأن ل  روؤيتها  ال��وزارة �سمن 
واملعرفة  للتعليم  ب��ي��ئ��ة  امل���دار����س 
فح�سب، واإمنا تتخطى ذلك لتكون 
بيئة تربوية �سليمة ت�ساهم ب�سورة 
منتجة،  اأج����ي����ال  ب���ن���اء  يف  ف��اع��ل��ة 
والعلم،  املعرفة  ب���اأدوات  وحمّملة 
قدر عايل  على  نف�سه،  الوقت  ويف 
والنف�سية.  البدنية  ال�سحة  م��ن 

•• ال�صارقة-الفجر:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع��ق��دت 
�سامة  ح���م���ل���ة  م�����ع  اج����ت����م����اع����اً 
املجل�س  م��ب��ادرات  اإح���دى  الطفل، 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
اأجنزته احلملة خال  ما  ملناق�سة 
دورت���ه���ا ال��ث��ان��ي��ة، وت��اأك��ي��د ال���روؤى 
ال��ت��ي مت�سي  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
و�سامة  اأم��ن  على  للحفاظ  فيها 
اإىل  بالإمارة،  واليافعني  الأطفال 
اخلا�سات  ا���س��ت��ع��را���س  ج���ان���ب 
وال���ت���و����س���ي���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 

حتقيقها بال�سراكة مع الوزارة.
وح�������س���ر الج����ت����م����اع مم���ث���ًا عن 
خ�ل�ود  ال�س�ي�خة  ���س��ع��ادة  ال�����وزارة، 
�س�ق�ر الق�ا�س�مي، ال�وك�ي�ل امل��ساعد 
ب�����وزارة الرتبية  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع 
م�ست�سار  مطاوع،  ومنى  والتعليم، 
ال��ب�����س��ري��ة مب��ك��ت��ب وكيل  امل�������وارد 
للرقابة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
عن  وممثًا  امل�ساندة،  واخل��دم��ات 
هنادي  م��ن؛  كل  ح�سرت  احلملة، 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ي���اف���ع���ي،  ����س���ال���ح 
الأ�سرة،  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
امل��ن��ظ��م��ة حلملة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
ون��ه��ل��ة حمدان،  ال��ط��ف��ل،  ���س��ام��ة 
والأن�سطة،  امل��ب��ادرات  ق�سم  مدير 
وم�����وزة اخل���ي���ال، م�����س��ت�����س��ار فروع 

نادي �سيدات ال�سارقة.
وع����ر�����س مم���ث���ل���و احل���م���ل���ة اأب������رز 

حال  يف  الت�سرف  وكيفية  اجل�سد 
تعر�س الطفل لأي حتر�س.

التعاون  �سبل  الطرفان  بحث  كما 
امل�سرتك يف اإطار انطاقة الدورة 
اجل�������دي�������دة م������ن احل����م����ل����ة حتت 
اإلكرتونياً  اآم��ن��ون  �سغارنا  �سعار 
الوعي  ن�سر  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،
�سامة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب��اأه��م��ي��ة 
ا�ستخدامهم  اأث�����ن�����اء  الأط�����ف�����ال 
ل�سبكة الإنرتنت، وتعزيز مفاهيم 
لو�سائل  الأم�����ث�����ل  ال�����س����ت����خ����دام 
م�ستجيبة  الجتماعي،  التوا�سل 
التي  وال�����س��ه��ول��ة  لل�سرعة  ب��ذل��ك 
الإلكرتونية،  املواقع  فيها  تنت�سر 
الأطفال  م���ن  ال��ك��ب��ري  والإق����ب����ال 
اأن  اإىل  ي�����س��ار  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا.  ع��ل��ى 
ح��م��ل��ة ����س���ام���ة ال���ط���ف���ل م���ب���ادرة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اإدارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
بتوجيهات قرينة  الأ�سرة،  ل�سوؤون 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب 
ال�سيخة جواهر بنت حممد  �سمو 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي، 
احلملة  وت��ه��دف  الأ���س��رة،  ل�سوؤون 
للمحافظة  ال��ت��وع��ي��ة  ن�����س��ر  اإىل 
وحمايتهم،  الأطفال  �سامة  على 
الجتماعي  ال���س��ت��ق��رار  وحت��ق��ي��ق 
ل����ه����م، م����ن اأج�������ل ال����و�����س����ول اإىل 
بال�سحة  اأط��ف��ال��ه  يتمتع  جمتمع 
اجل�سدية،  وال�����س��ام��ة  النف�سية 
الأ�سري  ال���س��ت��ق��رار  م���ن  ج���و  يف 

والنف�سي.

يف ملتقى املجال�س الطالبية بجامعة ال�سارقة

جل�صة للع�صف الذهني بهدف تطوير الأن�صطة والفعاليات

•• ال�صارقة-الفجر:

الدكتور  الأ�����س����ت����اذ  رع����اي����ة  حت����ت 
مدير  ال���ن���ع���ي���م���ي  جم������ول  ح���م���ي���د 
جامعة ال�سارقة، وبح�سور الأ�ستاذ 
ال���دك���ت���ور حم��م��ود دراب�������س���ة عميد 
�سامة  والدكتورة  الطاب  �سوؤون 
الرحومي عميدة �سوؤون الطالبات، 
وطالبات  ط�����اب  جم��ل�����س��ي  ن���ظ���م 
جامعة ال�سارقة جل�سة ع�سف ذهني 
اجنازاتهم  وتقييم  ع��ر���س  ب��ه��دف 

خال العام الأكادميي احلايل.
هدف الجتماع كما �سرح الدكتور 
حممود دراب�سة اإىل تقييم وتطوير 
الطاب  جم��ل�����س��ي  واأداء  جت���رب���ة 
كامل  ع������ام  خ������ال  وال����ط����ال����ب����ات 
والأن�سطة  الفعاليات  لأه��م  واإب��راز 
اأُجن��زت خال تلك  التي  الرئي�سية 
التي  للخربات  عر�س  مع  الفرتة. 
لزمائهم  ل��ن��ق��ل��ه��ا  اك��ت�����س��اب��ه��ا  مت 
لا�ستفادة منها يف الأعوام القادمة 
التحديات  اأه�����م  ع��ل��ى  وال����وق����وف 
اأع�ساء  واج���ه���ت  ال��ت��ي  وال��ع��ق��ب��ات 

عمل للمجل�س القادم.
اأع�ساء  ع���ر����س  ال���ل���ق���اء  وخ������ال 
الفعاليات  لأه���م  ال��ط��اب  جمل�س 
التي مت تنظيمها مثل حفل الع�ساء 
التدريبية،  ���س��ان��د  دورة  ال�����س��ك��ن��ى، 
وحملة لأجلك يا �سومال، وعدد من 
والرتفيهية،  التثقيفية  ال��رح��ات 
كما ت�سمن اأي�ساً امل�ساركة يف عديد 
من الأن�سطة ومنها موؤمتر ال�سباب 
الدويل التا�سع يف مملكة البحرين، 
الطابية،  الأن������دي������ة  وم���ع���ر����س 
ال�سارقة  جامعة  اكت�سف  وفعالية 
، وج��ائ��زة اأف�����س��ل متثيل ل��ن��ادي يف 

فعالية يوم اجلاليات.
ك����م����ا ع����ر�����س����ن اأي�����������س�����اً ع�������س���وات 
لأهم  باجلامعة  الطالبات  جمل�س 
اجنازاتهن وم�ساركتهن خال العام 
والتي ت�سمنت فعاليات مت تنظيمها 
امل�ستعمل،  ال��ك��ت��اب  م��ع��ر���س  م��ث��ل، 
الثدي،  ب�سرطان  التوعية  وحملة 
جامعة  واكت�سف  املدير،  مع  وقهوة 
ال�سارقة، كما ت�سمن اأي�ساً امل�ساركة 

اأن�سطتهم  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل��ج��ل�����س��ني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا اأ����س���ار ���س��ي��ادت��ه اإىل 
يتم  ال��ت��ي  الطابية  الأن�����س��ط��ة  اأن 
تنظيمها عادة ما تنق�سم اإىل برامج 
ثابتة، واأخرى متغرية كما اأن هناك 
برامج تركز على العمل التطوعي، 
وغ���ريه���ا ت��ه��دف اإىل امل�����س��ارك��ة يف 

املجتمع املحلي.
�سامة  ال�����دك�����ت�����ورة  اأك���������دت  ك���م���ا 
الطالبات  �سوؤون  عميدة  الرحومي 
امللتقى  ه����ذا  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ل����ع����ر�����س جت����������ارب وخ������������ربات مت 
اك��ت�����س��اب��ه��ا خ����ال ع����ام ك���ام���ل مع 
التحديات  م��ن  ال�ستفادة  ���س��رورة 
اأع�ساء  واج���ه���ة  ال���ت���ي  وال���ع���ق���ب���ات 
امل��ج��ل�����س��ني خ�����ال ال����ع����ام احل����ايل 
القادمة،  الأع���وام  يف  تداركها  ليتم 
اأهمية  ع���ل���ى  الأع�����������س�����اء  وح����ث����ت 
واملوؤمترات  املنتديات  يف  امل�ساركة 
ت�����س��اه��م يف ثقل  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة 
املختلفة  ال��ط��اب  وخ���ربات  ثقافة 
خطة  بو�سع  الهتمام  �سرورة  مع 

الطلبة  ل���ق���اء  م���ث���ل  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
امل�ستجدين، وهواياتي واهتماماتي، 
باليوم  والح���ت���ف���ال  ال��ع��ل��م  وي�����وم 
الجتماعي،  النفع  وقمة  الوطني، 
الطابي،  العمل  م�ستقبل  وملتقي 
وامل�����س��ارك��ة يف جم��ل�����س حم��م��د بن 

زايد لأجيال امل�ستقبل.
اأع�ساء  ت��و���س��ل  الج��ت��م��اع  وخ���ال 
اجلامعة  وطالبات  طاب  جمل�سي 
املقرتحات وهى  اإىل جمموعة من 
�سرورة تفعيل امل�ساركة يف املوؤمترات 
الدولية، و�سرورة الهتمام بتنظيم 
فعاليات ولقاء بلغات اأخرى لتعزيز 
التوا�سل مع الطاب من الثقافات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا تقدم 
اأع�������س���اء امل��ج��ل�����س��ني ب��ال��ع��دي��د من 
الأف�����ك�����ار اخل���ا����س���ة ب��ت��ط��وي��ر دور 
القادمة  الأع����وام  خ��ال  املجل�سني 
م���ن ح��ي��ث اله���ت���م���ام ب��ك��اف��ة فئات 
املوهوبني  م��ث��ل  اجل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة 
اأهم التحديات  وغريهم، ومناق�سة 
التي واجهتم مع طرح اآليات حلها.

املدار�س املجتمعية .. نافذة تعليمية تعزز الرتابط الأ�صري يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

تنمية  وزارة  م��وؤخ��راً  اأطلقته  ال��ذي  املجتمعية  امل��دار���س  م�سروع  ي�سهم 
تعزز  فريدة  تعليمية  نافذة  توفري  يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املجتمع 
اأهمية تكامل الأدوار  التاحم املجتمعي والرتابط ال�سري وتوؤكد على 

بني املدر�سة والأ�سرة لإعداد اأجيال امل�ستقبل.
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ا�ستطاع  اأم��ور - خال  واأولياء  واأك��د م�سوؤولون 
الهام  امل�سروع  اأن هذا  املدار�س املجتمعية -  اإطاق م�سروع  وام مبنا�سبة 
التاحم  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  وامل���زاي���ا  ال��ف��وائ��د  م��ن  ح��زم��ة  يت�سمن 
املجتمعي يف دولة الإمارات م�سريين اإىل اأن املدار�س املجتمعية توؤدي اإىل 
خلق قناة توا�سل مثالية بني اأولياء الأمور والطلبة واملدار�س وتوؤكد على 

دور اأولياء الأمور ك�سركاء رئي�سيني يف جناح املنظومة التعليمية.
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  �سامل  حممد  �سعادة  وق��ال 
القلب  تعد  املجتمعية  امل��دار���س  اإن  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املدر�سية 
اأبنائنا الطلبة  الرئي�سي لإعداد  العامل  باعتبارها  الناب�س لأي جمتمع 
ما  كل  للدولة  ويحقق  الع�سر  متطلبات  مع  ومتائم  حديث  مل�ستقبل 

يطلبه �سوق العمل.
عالية  تعليمية  خدمات  تقدمي  يف  ت�سهم  املجتمعية  املدار�س  اأن  واأ�ساف 
اجلودة وجتعل املدر�سة حمور اجتماعي ثقايف جلميع فئات املجتمع كما 
تتيح الفر�سة لأفراد املجتمع لا�ستفادة من املن�ساآت املدر�سية بعد الدوام 

املدر�سي.
واأكد حممد �سامل العو�سي معلم لغة عربية على اأهمية م�سروع املدار�س 
املجتمعية على �سعيد تعزيز العاقة بني الطالب واملدر�سة وكذلك توثيق 
الروابط بني املدار�س واأولياء الأمور فالطالب واملدر�سة وويل الأمر هم 

ال�سا�س لنجاح العملية التعليمية وتاأهيل واإعداد اأجيال امل�ستقبل.
ت�سهم يف  املجتمعية  امل��دار���س  اإن  اأم���ر  ع��ام��ر ويل  ع��ب��داهلل  وق���ال حممد 
وويل  والطالب  املدر�سة  التعليمية  العملية  ثالوث  بني  العاقة  توطيد 
الأمر وتوؤدي اإىل اإثراء املعرفة لدى الطالب بامل�ساركة يف الأن�سطة التي 

توفرها املدار�س بعد الدوام املدر�سي.
املبادرة تعزز التاحم املجتمعي يف دول��ة الإم��ارات فاليوم  اأن هذه  واأك��د 

ت�سم الدولة من�ساآت تعليمية مت بناوؤها وفق اأرقى املعايري العاملية وت�سم 
املجتمع  فئات  ملختلف  الفر�سة  تتيح  التي  احلديثة  امل��راف��ق  من  حزمة 

لا�ستفادة منها واللتقاء يف اأجواء ا�سرية فريدة.
واأ�سار من�سور اأحمد �سامل ويل اأمر اإىل اأن هذا امل�سروع ي�سهم يف تعزيز 
الروابط الجتماعية ويوؤكد على دور اأولياء الأمور ك�سركاء اأ�سا�سيني يف 
العملية التعليمية فدورهم رئي�سي ويعد مكمًا لدور املدار�س يف اإعداد 

الأجيال النا�سئة للم�ستقبل.
ولفتت هدى حممد عبداهلل ولية اأمر اإىل اأن املدار�س املجتمعية ت�سهم يف 
تنمية ال�سعور بامل�سوؤولية لدى ابنائنا والتاأكيد على ملكية املجتمع لهذه 
اأن يعمل اجلميع على  املن�ساآت احل�سارية التي توفرها الدولة و�سرورة 

املحافظة عليها وال�ستفادة الق�سوى من كافة مرافقها.
واأ�سافت اأن هذه املدار�س املجتمعية ت�ساعد اأي�ساً على التن�سئة ال�سحية 
اأوقات  ي�ساعدهم على ق�ساء  لهم  ترفيهي  مناخ �سحي  وتوفري  لأبنائنا 
فراغهم موؤكدة على دور هذا امل�سروع يف تعزيز ارتباط الطلبة باملدار�س 

واتاحة الفر�سة لأولياء الأمور مل�ساركة اأبنائهم بالأن�سطة املختلفة.
الأ�سبوع  املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم  واأطلقت كل من وزارة تنمية 
مبادرات  كاإحدى  تنفيذه  يتم  ال��ذي  املجتمعية  املدار�س  م�سروع  املا�سي 
التحتية  البنية  من  ال�ستفادة  بهدف  الب�سرية  وامل��وارد  التعليم  جمل�س 
للمدار�س ومتكينها من خدمة املجتمعات املحيطة بها من خال تنظيم 
برامج وفعاليات تتنا�سب مع احتياجات ومتطلبات جميع فئات املجتمع 

وذلك بعد �ساعات الدوام الر�سمي لتلك املدار�س.
املجتمعية  املدار�س  م�سروع  موؤخراً  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  اأطلق  كما 

للعام الدرا�سي 2017/2016 يف 15 مدر�سة باإمارة اأبوظبي.
نطاق  يف  �سريعة  حلول  اإي��ج��اد  اىل  املجتمعية  امل��دار���س  م�سروع  ويهدف 
اأكادميية  بيئة  املدار�س من  العمل وحتويل  �سوق  مع  ومواءمته  التعليم 
بحتة اإىل بيئة جاذبة وحمفزة للطالب واأ�سرته ومن�سة للتعلم وامل�ساركة 
والطاع على خمتلف نواحي احلياة العملية بالإ�سافة اإىل دور امل�سروع 
اآم��ن ع��رب �سل�سلة م��ن الأن�سطة  اأ���س��ري  اإط���ار  اأف���راد املجتمع يف  يف دم��ج 
والتاحم  الأ����س���ري  التما�سك  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة  الرتفيهية 

املجتمعي وال�ستفادة من املوارد املتوفرة يف املوؤ�س�سات احلكومية.

•• الكويت-وام:

اأ�ساد اللواء ابراهيم العمريي رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية يف دولة الكويت 
جتهيزها  وم�ستوى  الإم��ارات��ي��ة  امل�سلحة  القوات  حتققها  التي  ب��الجن��ازات 
اإىل دوره���ا يف حفظ الأم���ن وال���س��ت��ق��رار يف مناطق  اإ���س��اف��ة  وا���س��ت��ع��داده��ا 
الهيئة  رئي�س  عن  كونا  الكويتية  الأنباء  وكالة  ونقلت  اليمن.  مثل  عديدة 
يف ت�سريح له �� على هام�س م�ساركته احتفال �سفارة دولة الإمارات بالذكرى 
احتفال  الإم���ارات هو  احتفال جي�س  اإن   �� امل�سلحة  القوات  لتوحيد    41 ال�� 
جلميع القوات امل�سلحة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية خا�سة 
الكويتية. واأ�ساف اأن مهمة اجليو�س اخلليجية مل تعد منح�سرة يف الأمور 
القتالية بل اأ�سبحت ت�سارك يف العمليات الن�سانية وتاأمني امل�سالح العامة 

يف عدد من الدول ال�سديقة واحلليفة.

واأكد ا�ستعداد اجلي�س الكويتي الكامل يف �سوء ما ت�سهده املنطقة واملحيط 
الإقليمي من تطورات غري منطية وغري طبيعية .. م�سيفا اأن هناك متارين 

مربجمة �سنويا خا�سة باجلي�س الكويتي ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
وح����ول م�����س��ارك��ة اجل��ي�����س ال��ك��وي��ت��ي يف حت��ال��ف ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن قال 
العربية  واجلامعة  املتحدة  الأمم  مظلة  حتت  تعمل  الكويت  العمريي..اإن 
تلك  وف��ق  ال�سلمية  احللول  اىل  دائما  وت�سعى  اخلليجي  التعاون  وجمل�س 
اأعرب عن اعتزازه   2017 العقبان  الدولية. وب�ساأن مناورات ح�سم  الأطر 
كفاءة  اأثبتت  التي  التمارين  من  وغريها  امل��ن��اورات  ه��ذه  ب��اده  با�ست�سافة 

القوات امل�ساركة فيها م�سريا اىل الإ�سادات الدولية لا�ست�سافة.
يوم اخلمي�س  اختتم  الأمريكي   �� اخلليجي  العقبان  اأن مترين ح�سم  يذكر 
املا�سي مب�ساركة قوات خليجية برية و بحرية وجوية فيما يعد اأحد اأكرب 

التمارين الع�سكرية اإقليميا ودوليا.

الكويت ت�صيد بدور القوات امل�صلحة الإماراتية يف حفظ الأمن وال�صتقرار يف املنطقة 
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اأخبـار الإمـارات
الداخلية تطلق برنامج القيادات العليا الثاين

•• اأبوظبي-وام:

اأنواع الفر�س لتطوير  اإتاحة جميع  اأكدت وزارة الداخلية حر�سها على 
اأهداف  املنت�سبني وتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم مبا يلبي  كفاءات 
التميز  م�سرية  ا�ستدامة  ي�سمن  ال�سرتاتيجية ومبا  ال��وزارة وخططها 

وفق منظومة موؤ�س�سية ت�سمن تبني البتكار والأفكار املبدعة.
وقال العميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بالإنابة - خال ح�سوره اأم�س 
الذي ينظمه مركز تنمية  الثاين  العليا  القيادات  اإط��اق برنامج  الول 
وينظمه  الربيطانية  اك�سفورد  جامعة  مع  بالتعاون  ال���وزارة  يف  ال��ق��ادة 

برامج  املنت�سبني  اإمت��ام  اإن   - اأبوظبي  يف  القيادي  للتطوير  اآف��اق  مركز 
القيادة  ا�ستمرارية  حتقيق  ي�سمن  ك��ادر  باإيجاد  ي�سهم  بنجاح  التدريب 
الفاعلة والإنتاجية واحلفاظ على مكانة وزارة الداخلية احلري�سة على 
يليق  مميز  نحو  على  اخل��دم��ات  وتطوير  ال�ست�سرافية  القيادة  تنمية 

بامل�سرية ال�سرطية بالدولة.
من جهته اأو�سح املقدم الدكتور عمر اإبراهيم اآل علي مدير مركز تنمية 
التكميلية  الربامج  اأح��د  يعد  الثاين  العليا  القيادات  برنامج  اأن  القادة 
الفكرية  امل��ه��ارات  يعزز  مبا  ال��ق��ادة  تنمية  مركز  ينظمها  التي  للربامج 
املتميزة  القيادية  الكفاءات  من  جمموعة  اإع��داد  اإىل  الرامية  والثقافية 
الثاين  العليا  القيادات  برنامج  اأن  اإىل  واأ�سار  الداخلية.  وزارة  ملنت�سبي 

الفكرية  امل���ه���ارات  كتنمية  للمنت�سبني  الأه�����داف  م��ن  ع���ددا  ي�ستهدف 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ك��ف��اءات ال��ق��ي��ادي��ة والأ���س��ا���س��ي��ة ال��داع��م��ة ملعايري 
على  يحتوي  الربنامج  اأن  واأ�ساف  البتكاري.  واملنهج  املوؤ�س�سي  التميز 
والندوات  امل��وؤمت��رات  كح�سور  ال��ه��ام��ة  واخل�سائ�س  امل��راح��ل  م��ن  ع��دد 
على  والط��اع  وخارجها  الدولة  داخل  والأكادميية  القيادية  واللقاءات 
الفعال  التوجيه  برنامج  جانب  اإىل  والعاملية  املحلية  املمار�سات  اأف�سل 
اآل علي حر�س وزارة الداخلية على توفري  وتطوير ال��ذات. واأكد املقدم 
 .. التميز  نحو  املنت�سبني  لدفع  الازمة  والحتياجات  الإمكانات  جميع 
العطاء  مزيدا من  وب��ذل  اجلهود  على م�ساعفة  الوطنية  الكوادر  حاثا 
وال�ستعداد لالتحاق بالربامج املو�سوعة التي تهدف اإىل �سقل وتنمية 

املهارات والقدرات القيادية ب�سكل يواكب التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها 
الباد يف جمال الإبداع والبتكار. واأ�سار اإىل دقة الربامج التي ينظمها 
مركز تنمية القادة ا�ستنادا لأف�سل املمار�سات العاملية بالتعاون مع اأف�سل 
اجلامعات واملعاهد التعليمية العريقة يف العامل مثل جامعتي اك�سفورد 

وكامربيدج يف اململكة املتحدة.
ا�ستقطاب حما�سرين على م�ستوى عال  اأنه يتم العتماد على  واأ�ساف 
من اخلربة ومعتمدين عامليا �سمن اأ�س�س علمية وعملية مبتكرة ت�سهم 
يف حتقيق التوجه ال�سرتاتيجي للوزارة بتطوير اإمكانات املوارد الب�سرية 
ب�سكل  املنت�سبني  م�����س��ت��وي��ات  وت��ط��وي��ر  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  وتنمية 

ا�ستثنائي.

�صيخة بنت �صيف اآل نهيان تكرم الفائزين يف م�صابقة »ماهي الثال�صيميا« ؟ 

العام 135 األفا و745 فردا . كما 
�سيف  بنت  �سيخة  ال�سيخة  كرمت 
اآل نهيان ال�سركاء الإ�سرتاتيجيني 
امل�سابقة  اإجن��اح  يف  �ساهموا  الذين 
بالتعميم على اجلامعات واملدار�س 

وت�سجيع الطلبة على امل�ساركة .
من  ك��ا  املكرمة  اجل��ه��ات  و�سملت 
- قطاعي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ا����س���ي وال����ع����ايل - 
وهيئة  للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س 
وجلنة  الب�سرية  والتنمية  املعرفة 
الرتبية  وزارة  م����ن  ال���ت���ح���ك���ي���م 
الثا�سيميا  وم����رك����ز  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ب�����دب�����ي والأع�������������س������اء ال���ع���ام���ل���ني 

احلكيمة  التوجيهات  بف�سل  اإن���ه 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  �ساحب  واأخيه  اهلل  حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واملتابعة 
امل�ستمرة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة وب��ج��ه��ود �سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
ال�سيخة  وح��رم��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

باجلمعية واملتطوعني من مر�سى 
يف  امل�ساركة  واجلهات  الثا�سيميا 
العوير  م��دار���س  ومنها  الفعالية 
وال����ع����ذب����ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ا����س���ي 

واملعريي�س للتعليم الأ�سا�سي .
واأظ������ه������رت امل�������س���اب���ق���ة ال���ط���اق���ات 
الإب�����داع�����ي�����ة ل������دى ال���ط���ل���ب���ة من 
اتخذت  ح���ي���ث  امل����راح����ل  خم��ت��ل��ف 
ابتكاريا  اإبداعيا  �سكا  العام  ه��ذا 
ر�سالة  خاله  من  لت�سل  خمتلفا 
احلمات التوعوية اإىل كل �سرائح 
واأكرها  ال��ط��رق  باأ�سهل  املجتمع 
واتباعا  ودق���ة  وف��اع��ل��ي��ة  اإي��ج��اب��ي��ة 
وهي  احلديثة  العلمية  لاأ�ساليب 
مواد  خ��ال  م��ن  امل��رئ��ي��ة  التوعية 
فيلمية واإعامية اإبداعية ق�سرية 
امل����دة مت ن�����س��ره��ا م���ن خ���ال قناة 
ال��ر���س��م��ي��ة ع���رب موقع  اجل��م��ع��ي��ة 
جمموعة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ي���وت���ي���وب 
ابتكرها  التي  التقنية  الألعاب  من 
ن�سر  خ��ال  من  للتناف�س  الطلبة 
ال��وع��ي ب��ني اأك���رب ع���دد م��ن اأف���راد 

املجتمع.
ع�سوة  خ���م���ا����س  خ����ال����دة  وق����ال����ت 
املديرة  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
التنفيذية يف كلمتها خال احلفل 

•• دبي-وام: 

ن����ظ����م����ت ج����م����ع����ي����ة الإم�����������������ارات 
حفا  دب���ي  يف  ام�����س  للثا�سيميا 
م�سابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ل��ت��ك��رمي 
للعام  ؟  ال���ث���ا����س���ي���م���ي���ا  م����اه����ى 
 2017  -  2016 ال�����درا������س�����ي 
املجتمع  اأف��راد  توعية  اإىل  الهادفة 
ح���ول م��ر���س ال��ث��ا���س��ي��م��ي��ا وذلك 
برعاية وح�سور حرم �سمو ال�سيخ 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان 
رئي�س الدولة ال�سيخة �سيخة بنت 
رئي�سة  نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف 
الإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

للثا�سيميا .
وكرمت ال�سيخة �سيخة بنت �سيف 
اآل نهيان خال احلفل - الذي اأقيم 
يف فندق �سانغريا دبي - الفائزين 
�سهدث  ال���ت���ي  امل�����س��اب��ق��ة  ه����ذه  يف 
التوقعات  ف��اق��ت  ق��وي��ة  مناف�سات 
التي  القيا�سية  الأرق���ام  وجت���اوزت 
املا�سيتني  الن�سختني  يف  حققتها 
عدد  يف   2016 و   2015 عامي 
اأفراد املجتمع  متلقي التوعية من 
داخ����ل وال���ذي���ن ب��ل��غ ع���دده���م هذا 

اآل نهيان رئي�سة  �سيخة بنت �سيف 
الإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأف�سل  ت���وف���رت   .. ل��ل��ث��ا���س��ي��م��ي��ا 
على  املتميزة  والرعاية  اخل��دم��ات 
م�ستوى العامل ملر�سى الثا�سيميا 

يف الدولة.
جمعية  �سعي  اإىل  خما�س  ولفتت 
لتحقيق  ل��ل��ث��ا���س��ي��م��ي��ا  الإم�������ارات 
������س�����ع�����ادة امل�����ر������س�����ى م������ن خ����ال 
ل��ه��م ف�سا  امل��ت��م��ي��زة  اخل����دم����ات 
ملر�سى  الج��ت��م��اع��ي  ال���دع���م  ع���ن 
الثا�سيميا يف كافة النواحي على 
م�����س��ت��وى ال����دول����ة. واأع����رب����ت عن 
والح�سائيات  بالنتائج  �سعادتها 
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي خ��رج��ت ب��ه��ا هذه 
ما  م�سابقة  م��ن  ال��ق��وي��ة  الن�سخة 
ه���ى ال��ث��ا���س��ي��م��ي��ا ؟ م��و���س��ح��ة اأن 
للثا�سيميا  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
اإبداعية لن�سر الوعي  تبتكر طرقا 
ب��خ��ط��ورة م��ر���س ال��ث��ا���س��ي��م��ي��ا .. 
ال�����ذي حققته  ب����الإجن����از  م��ن��وه��ة 
امل�سابقة يف عدد املتلقيني للتوعية 
هذا العام والذي �سهد رقما قيا�سيا 
بلغ 135 األفا و745 ملتقي وفقا 
الفيلمية  امل����واد  م�����س��اه��دات  ل��ع��دد 
ن�سرها  مت  التي  املبتكرة  التوعوية 

من خال قناة اجلمعية الر�سمية 
عرب موقع يوتيوب .

الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اأن  واأك���������دت 
للثا�سيميا تبذل اجلهود احلثيثة 
الثا�سيميا  اأجل دعم مر�سى  من 
يف ال��دول��ة ب��ك��اف��ة امل��ج��الت ودعم 
ال����ربام����ج ال���ت���وع���وي���ة ل��ل��ح��د من 
اأنه  اإىل  لف��ت��ة   .. امل��ر���س  ان��ت�����س��ار 
وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  خ���ال  وم���ن 
ا�ستطاعت  املختلفة  اجل��ه��ات  ب��ني 
اجلمعية اأن تذلل ال�سعاب وت�سهم 
وق���ال���ت خالدة  امل��ر���س��ى.  دع���م  يف 
نحو  ج��دي��دة  كخطوة  اإن���ه  خما�س 

اإمارات خالية من اإ�سابات جديدة 
خال  وم���ن  الثا�سيميا  مب��ر���س 
متابعتنا لأعمال الطلبة امل�ساركني 
والبتكار  الإب��داع  راأينا  باحلمات 
والتميز يف طرق تو�سيل الر�سائل 
الأفام  مثل  للمجتمع  التوعوية 
التقنية  والل�����ع�����اب  ال���ك���رت���ون���ي���ة 
املبتكرة  التليفزيونية  والإعانات 
من  ع�����دد  اأك������رب  اإىل  وال����و�����س����ول 

املتلقيني يف فرتة ق�سرية .
يذكر اأن اجلمعية اأطلقت امل�سابقة 
منذ عام 2006 ومازالت م�ستمرة 
الوعي  ن�����س��ر  ب���ه���دف  الآن  ح���ت���ى 

ال�����س��ح��ي وال���ث���ق���ايف ح����ول مر�س 
وطالبات  ط��اب  ب��ني  الثا�سيميا 
امل���دار����س هم  امل���دار����س ك���ون طلبة 
ال�س�ريحة الأكرب ف�ي املجتمع وهم 
للو�سول  امل�س�تقب�ل  واأم��ه��ات  اآب���اء 
تكون  اأن  اإىل  الإم���������ارات  ب���دول���ة 
خالية من ولدات جديدة م�سابة 

بهذا املر�س.
ح�����س��ر احل���ف���ل اأك�����ر م���ن 400 
امل�ساركة  فرد ممثلني عن اجلهات 
م��ا ب��ني ع��م��داء ج��ام��ع��ات وم���دراء 
اإ����س���راف وفرق  م���دار����س وه��ي��ئ��ات 

عمل طابية.

موؤمتر ي�صلط ال�صوء على اأهمية الرعاية ال�صحية الأولية يف جمال ال�صحة بالإمارات

الهالل الأحمر ينظم ال�صوق اخلريي ال�صنوي يف العني 

�صفري الدولة يف برلني ي�صارك يف حفل الإعالن عن الن�صخة الأملانية من اإعالن مراك�س

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��وؤمت��ر  يعقد 
الأولية التي تنظمه ميديكلينيك 
رائدة  جمموعة  الأو���س��ط  ال�سرق 
من متخ�س�سي الرعاية ال�سحية 
الأولية املحليني والعامليني وذلك 
مايو  �سهر  م��ن  و12   11 يومي 
اأب��و ظبي، فندق ماريوت داون  يف 
املتزايد  ال���رتك���ي���ز  وم�����ع  ت�������اون. 
الأولية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى 
امل�سائل  اأه����م  امل���وؤمت���ر  ���س��ي��ن��اق�����س 
التي تخ�س هذا املجال من خال 

�سفني  والدكتور  اأبو ظبي  كلينك 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  روه�����ت�����ي 
ال�سركة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����س��وؤون 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��م��ان ال�����س��ح��ي – 

�سمان.
زك���ا اهلل خان،  ال��دك��ت��ور  وي���ق���ول 
ميديكلينيك  يف  اأول  طبي  مدير 
ال�سرق الأو�سط )اأبوظبي والعني 
املوؤمتر  ان  ال��غ��رب��ي��ة(:  وامل��ن��ط��ق��ة 
يهدف اإىل حت�سني تن�سيق العاج 
يف جميع مراحل �سل�سلة الرعاية 

ال�سحية.  
الرعاية  ت���ق���دمي  ذل����ك  وي�����س��م��ل 

النقا�سية  اجلل�سات  م��ن  العديد 
يف  �ست�ساهم  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���س��رات 

تبادل اخلربات واملعلومات. 
و�����س����ي����ف����ت����ت����ح امل����������وؤمت����������ر ب������ول 
اإدارة  م�����دي�����ر  ه���ي���ث���رين���غ���ت���ون، 
ال�سحة  هيئة  يف  ال�سرتاتيجية 
اأبوظبي.  كما و�سي�سارك باملوؤمتر 
املدير  ف���ري  دي  األ���ب���ي  ال��دك��ت��ور 
 INHEMACO ل  الطبي 
منظمة  خ�����رباء  وع�����س��و   S.A
ال�سفر،  ل��ط��ب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 
والدكتور �ستيفني �سامبلز رئي�س 
كليفاند  يف  الأع�������س���اب  م��ع��ه��د 

احلياة  م��راح��ل  خ���ال  ال�سحية 
ال��زي��ارة الأوىل  ب��دًءا من  وكذلك 
اىل طبيب الرعاية الأولية وحتى 
م��رح��ل��ة اإح���ال���ة امل��ري�����س وحلني 

ا�ستكمال العاج. 
املوؤمتر  ه��ذا  اأن  ق��ائ��ًا:  واأ���س��اف 
���س��ي�����س��اه��م يف ت��ع��م��ي��ق اخل����ربات 
الرعاية   خمت�سي  ب��ني  وامل��ع��رف��ة 
و�سي�سارك  كما  الأولية  ال�سحية 
التفاهم  ع��رب  الأداء  حت�سني  يف 
امل��ت��ب��ادل لأه��م��ي��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
خدمات الرعاية ال�سحية الأولية 
والثانوية والثاثية املتخ�س�سة.

خلود  ال�������س���وق  اف���ت���ت���اح  ح�������س���ر 
ال�����ظ�����اه�����ري م�����دي�����رة م�����دار������س 

لاأ�سر  املدار�س  اأق�ساط  ول�سداد 
املحتاجة.

العني  جممع  الوطنية  الإم���ارات 
مدير  اجلنيبي  ع��ب��داهلل  وح��م��ود 

الإم���ارات دول��ة يعي�س فيه  اأن  اإىل 
�سكان ينتمون اإىل اأكر من مائتي 
جن�سية كما اأنها ت�سم العديد من 

الإمارات يف اإطار التعاي�س ال�سلمي 
ومكافحة العنف والتطرف واإر�ساء 
م�سريا   .. وال�سام  الت�سامح  قيم 

الأخرى  العبادة  واأماكن  الكنائ�س 
التي ميار�س فيها النا�س عباداتهم 

يف جو من احلرية.

•• العني-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
مدار�س  مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي 
ال�سوق  ال���وط���ن���ي���ة  الإم�������������ارات 
اخلريي ال�سنوي مبجمع املدار�س 
ا�ستجابة  وذل��ك  العني  مدينة  يف 

لر�سالة عام اخلري .
وي����ع����ود ري������ع ال���������س����وق اخل����ريي 
اأق�������س���ام���ه بني  - ال�����ذي ت��ن��وع��ت 
وحتف  ا�ستهاكية  لأدوات  ب��ي��ع 
واأط��ع��م��ة وم��ل��ب��و���س��ات ت��راث��ي��ة - 
واملحتاجني  امل��ن��ك��وب��ني  مل�����س��اع��دة 
اأنحاء العامل كالعاج  من جميع 
وحفر  املحتاجة  ل��اأ���س��ر  الطبي 
ال���دول التي تعاين  امل��ي��اه يف  اآب���ار 
مياه  تلوث  اأو  نق�س  م�ساكل  من 

العني  ف������رع  الأح�����م�����ر  ال�����ه�����ال 
ومرمي �سعيد ال�ساعدي م�سوؤولة 
امل�ساندة  خ�����دم�����ات  جل���ن���ة  ع�����ن 
واأع�ساء جمل�س اأولياء الأمور يف 
مدار�س الإم��ارات الوطنية وعدد 
م��ن ك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات وال����زوار 
والهيئة التدري�سية والعاملني يف 

املدار�س .
النوع  ه����ذا  ت��������������������ن��ظ��ي��م  وي��������������اأت��ي 
اط���������ار  يف  الف��������عاليات  م��������ن 
ح���ر����س م��د������������������ار���س الإم��������ارات 
الوطنية عل������ى تع���زيز ال�سراكات 
ال�������عديد  واإق��ا���م��ة  املج������تمعية 
والف��������عاليات  الب������رامج  م��ن 
م��������فهوم  تن��������مي  التي  الب����������ناءة 
العطاء  اأهمية  وتوؤ�سل  التكافل 

وامل�ساعدة.

•• برلني-وام:

�سارك �سعادة علي عبداهلل الأحمد 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
اأمل��ان��ي��ا الإحت��ادي��ة يف احل��ف��ل الذي 
للم�سلمني  الأع��ل��ى  املجل�س  اأق��ام��ه 
يف  الربوت�ستنتي  واملركز  اأملانيا  يف 
ولية هي�سن لاإعان عن الن�سخة 
الأملانية من اإعان موؤمتر مراك�س 
الذي اأكدت فيه الدول الإ�سامية 
اأه���م���ي���ة ال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي مع 
الديانات الأخرى يف اإطار احلقوق 
و���س��ون حقوق  نف�سها  وال��واج��ب��ات 
الأقليات يف العامل. واأعرب ال�سفري 
الإفتتاحية  كلمته  يف   - الأح���م���د 
الإمارات  دول��ة  بكون  فخره  عن   -
للموؤمتر  املنظمة  ال����دول  اإح����دى 
ال�������ذي اأق����ي����م يف م����راك���������س ح���ول 
الدينية  الأق��ل��ي��ات  ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
وا�ستعر�س   . امل�����س��ل��م��ة  ال�����دول  يف 
دولة  توليها  التي  �سعادته اجلهود 

وزارة  اإن�����س��اء  الأح��م��د  وا�ستعر�س 
فرباير  يف  ال���دول���ة  يف  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
الت�سامح  اأن  للتاأكيد على   2016
املجتمع  يف  الأ�سا�سية  القيم  اأح��د 
الت�سامح  ب���رن���ام���ج  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ال���وط���ن���ي ال������ذي ي��ع��ت��رب م���ب���ادرة 
على  التاأكيد  �ساأنها  م��ن  حكومية 
ال���دول���ة ك��داع��م لإر����س���اء قيم  دور 
ال��ت�����س��ام��ح يف الأ�����س����رة م���ن خال 
ال�سباب  ول��دى  القومية  التوعية 

حلمايتهم من التطرف.
مركز  ع��م��ل  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
�سواب يف مكافحة دعاوى التطرف 
والإرهاب على الإنرتنت وذلك من 
خال تقدمي روؤية اإيجابية بديلة 
توؤكد القيم الأ�سيلة والتعددية يف 
الدين الإ�سامي اإ�سافة اإىل عمل 
التطرف  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��امل��ي  امل��رك��ز 
والذي  اأبوظبي  يف  هداية  العنيف 
بغر�س   2011 ع������ام  ت���اأ����س�������س 

الت�سدي للتطرف الديني.

الإمارات ت�صارك يف اجتماع حول حتديث 
القانون العربي النموذجي ملكافحة الإرهاب

•• القاهرة -وام:

ت�سارك دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأعمال الجتماع 
الثاين للجنة امل�سرتكة املكونة من خرباء وممثلي وزراء 
ام�س  ب��داأت  التي  العربية  ال��دول  يف  والداخلية  العدل 
ملناق�سة  وذل��ك  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  مبقر 

حتديث القانون العربي النموذجي ملكافحة الإرهاب .
مثل الدولة وفد تراأ�سه امل�ست�سار علي ح�سن ال�سرياوي 
عادل  امل�ست�سار  و�سم  ال�سارقة  ا�ستئناف  حمكمة  رئي�س 
عبد اهلل املرزوقي ب��اإدارة التعاون الدويل بوزارة العدل 

واملقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية.
لل�سوؤون  امل�ساعد  ال��ع��ام  الم���ني  ج���واد  فا�سل  واأو���س��ح 
الذي  الجتماع  ه��ذا  اأن  العربية  باجلامعة  القانونية 
ي��ع��ق��د ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني ي��ت��ع��ل��ق مب��ن��اق�����س��ة حتديث 
.. م�سريا  النموذجي ملكافحة الره��اب  العربي  القانون 
اجتماعه  يف  ق��رر  ال��ع��رب  ال��ع��دل  وزراء  جمل�س  اأن  اإىل 
الخري العام املا�سي اأن يتم التعاون والتن�سيق مع وزراء 
وزراء  عن  ممثلون  �سارك  ه��ذا  وعلى  العرب  الداخلية 
العدل والداخلية وذلك ملراجعة هذه التفاقية.  و�سدد 
ان  على  الجتماع  هام�س  على  له  ت�سريحات  يف  ج��واد 
هذا القانون هو قانون ا�سرت�سادي لي�س ملزما باأحكامه 
لو�سع  به  ي�سرت�سدوا  ان  عليهم  ولكن  العربية  للدول 
ق��وان��ني وط��ن��ي��ة يف ك��ل دول���ة ت��ه��دف ملكافحة الره���اب 

ومعاقبة الإرهابيني.
املواد  بع�س  ا�ستكمال  ام�����س  اج��ت��م��اع  يف  مت  اإن���ه  وق���ال 
اخلا�سة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الرهاب وتو�سيف 
اجلماعة الرهابية وكيفية معاقبتها .. مو�سحا انه مت 
اإطاق م�سمى جماعة اإرهابية على اأي تنظيم مكون من 
تدخل  افعال  باإرتكاب  يقوم  فوق  فيما  اأ�سخا�س  ثاثة 

�سمن مفهوم الرهاب.
وح���ول الخ��ت��اف ال��ق��ائ��م ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب�ساأن 
جواد  ق��ال   .. الإرهابية  اجلماعات  وت�سنيف  م�سميات 
القانون  ه����ذا  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����س  م���وج���ود  الخ���ت���اف  اإن 
يتم  اتفاقية  اأو  ا�سرت�سادي  قانون  كل  يف  موجود  فهو 
على  العربية  ال��دول  بني  اختافات  هناك  لأن  و�سعها 

امل�سطلحات ومعاين الكلمات .
و�سدد على انه لي�س من ال�سهولة اأن ن�سل لتفاق كامل 
نعاين حتى  ولهذا  امل�سطلحات  او  الكلمات  لكل معاين 
�ساحة م�سرتكة بني  هناك  ويكون  و�سطي  ل�سىء  ن�سل 
اأ�سبح  الإره����اب  اأن  اإىل  واأ���س��ار ج��واد   . العربية  ال���دول 
الإرهاب  مو�سوع  من  ن�ستثني  ونحن  معروف  تعريفه 
الدول  وك��ف��اح  الفل�سطيني  الكفاح  مثل  امل�سلح  الكفاح 
بينما  الحتال  اأجل مقاومة  وتقاوم من  تنا�سل  التي 
الره��اب هو عبارة عن اأى جماعة م�سلحة ت��وؤذي �سواء 
وت�ستخدم  خا�سة  او  ع��ام��ة  ممتلكات  اأو  اأم����وال  ك��ان��ت 

العنف حتت اأي ذريعة.  

الكاتب العدل مركز الر�صاء يطلق مبادرة " ن�صعدك"
•• دبي-الفجر:

اأطلق الكاتب العدل مركز الرب�ساء 
عن  للعاطلني  "ن�سعدك"  م��ب��ادرة 
ل��ذوي الدخل املحدود يف  العمل و 
بعدم  الإق����رار  مبعاملة  يتعلق  م��ا 
ال��ع��م��ل، وذل����ك ت��رج��م��ة لأه����داف 
ور����س���ال���ة ع�����ام اخل�����ري ب���ن���اء على 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اإع�������ان 
الدولة العام 2017 عاماً للخري 
اأ����س���ا����س���ي���ة هي   3 ���س��م��ن حم������اور 
والتطوع  الجتماعية  امل�سوؤولية 
وتوجيهات  ال�����وط�����ن،  وخ�����دم�����ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اإطار  بو�سع  رعاه اهلل،  دبي،  حاكم 
تنظيمي م�ستدام للعمل الإن�ساين 
واأ�سكاله  م�ستوياته  بكل  واخلريي 
على م�ستوى الدولة. حيث اأو�سح 
الكاتب  مركز  رئي�س  خلف  اأح��م��د 
ال��ع��دل  ال��رب���س��اء اأن اإط���اق هذه 
امل�����ب�����ادرة ل��ي��ت��م��ك��ن امل���ت���ع���ام���ل من 
احل�سول علي من��اذج الق��رار دون 
الوقت،  ن��ف�����س  و يف  ال��ر���س��وم  دف���ع 
باإعداد  العدل  الكاتب  يقوم  حيث 
تقدميها  و  ت�سديقها  و  ال��ن��م��اذج 
ايل العميل يف زمن قيا�سي. لقت 
املتعاملني  ا�ستح�سان  املبادرة  هذه 

و  عليهم خا�سه  ال�سعادة  ادخ��ال  و 
اأن هذه الفئة من املتعاملني ممن 
ل ي��ع��م��ل��ون و دخ��ل��ه��م حم�����دود و 

اىل  لتقدميه  القرار  هذا  يريدون 
على  للح�سول  اخل��ريي��ة  الهيئات 

امل�ساعدات.
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اأخبار الإمارات

 اأبوظبي للتعليم ينظم م�صابقة برمج فكرتك  تعليمية الوطني الحتادي تعتمد تقريريها يف �صاأن مو�صوع �صيا�صة وزارة الرتبية والتعليم 

�صامل بن عبدالرحمن القا�صمي ي�صهد حفل تكرمي الفائزين مب�صابقة اجلامعة القا�صمية للقراآن الكرمي وال�صنة النبوية

اختتام اجتماع فريق ربط املخالفات املرورية بني دول التعاون 

جامعة زايد تعلن تفعيل ثالثة 
كرا�صي وقفية علمية وتعليمية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت جامعة زايد تفعيل ثاثة كرا�سي وقفية هي كر�سي �سعادة �سلطان بن 
را�سد الظاهري يف التمويل الإ�سامي و كر�سي �سعادة خلف اأحمد احلبتور 

يف الإدارة العامة و كر�سي حميد بن نا�سر العوي�س يف اللغة العربية .
اأطلقته  ال��ذي  والتعليمية  العلمية  الأوق���اف  م�سروع  اإط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
اأول مبادرة من نوعها يف جامعة  �سنوات ويعد  �سبع  اجلامعة منذ ح��وايل 

حكومية يف الدولة.
ح�سر الحتفال - الذي اأقامته اجلامعة يف فرعها باأبوظبي بهذه املنا�سبة 
دولة  وزي��ر  الفا�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل   -
�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  بيات  بن  اأحمد  و�سعادة  العايل  التعليم  ل�سوؤون 
دبي  ل���  املنتدب  الع�سو  الرئي�س  نائب  دو  املتكاملة  لات�سالت  الإم����ارات 
القاب�سة نائب رئي�س جمل�س جامعة زايد ورجال الأعمال الذين تربعوا 
بتمويل الكرا�سي الوقفية الثاثة وهم �سعادة �سلطان بن را�سد الظاهري 
و�سعادة حميد بن نا�سر العوي�س وعبد ال�سام مرزوقي - ممثل خلف اأحمد 

احلبتور - و�سعادة الدكتور ريا�س املهيدب مدير جامعة زايد.
واأعرب �سعادة اأحمد بن بيات عن اعتزاز اجلامعة مب�سروع الأوقاف العلمية 

والتعليمية الذي ي�سم حتى الآن - 11 - برناجما.
الإ�سامي  تاريخنا  يف  معروفة  كانت  مرحلة  حتيي  املبادرة  هذه  اأن  واأك��د 
والعربي واأ�سبحت الآن هي القاعدة التي تنتهجها اجلامعات العاملية حيث 
تقا�س قدرة اجلامعات وم�ستوياتها بحجم اأوقافها بل اإن الوقف ب�سكل عام 
مبارك يف ديننا احلنيف نظرا لعظم اآثاره ومنافعه على امل�سروع احل�ساري 
لأي اأمة. واأ�سار اإىل اأن الكرا�سي الوقفية التي توؤ�س�سها جامعة زايد تعك�س 
مبداأ اأ�سيل يف روؤيتها وا�سرتاتيجيتها وهو التعاون املجتمعي والتوا�سل مع 

فعالياته وقطاعاته.
اأو املوؤ�س�سات تاأ�سي�س كرا�سي الأ�ستاذية  اأنه باإمكان الأفراد  وذكر ابن بيات 
املانحني  اأ���س��م��اء  ال��ك��را���س��ي  حتمل  حيث  اجل��ام��ع��ة  كليات  م��ن  كلية  اأي  يف 
ب�سكل دائم ويتم ا�ستخدام عوائد ا�ستثمار الوقف لدعم الأن�سطة املختلفة 

املرتبطة بالكر�سي مبا يف ذلك املجال البحثي والتعليمي واخلدماتي.
تعريفيا  اإيجازا  الثاثة  الوقفية  الكرا�سي  على  القائمون  الأ�ساتذة  وقدم 

حول برنامج الكر�سي الذي كلف به.
على  واحلا�سلة  العربية  اللغة  كر�سي  اأ�ستاذ  ط��ه  ه��ن��ادا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
اأمناء  اأورليانز بالوليات املتحدة ع�سو جمل�س  الدكتوراه من جامعة نيو 
اإنها كر�ست اأبحاثها  جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم يف اللغة العربية .. 
على مدى �سنوات طويلة يف العمل لتحديث البنية التحتية لتعليم وتعلم 
اللغة العربية  اآداب  اإىل اعتماد معايري عاملية يف  اللغة العربية واأدى ذلك 
اعتمدتها العديد من املدار�س مبا يف ذلك املدار�س التابعة ملجل�س اأبوظبي 

للتعليم ونتج عنه نظام يتنا�سب مع اأدب الأطفال العربي.
العربية  اللغة  اإع��داد معلمي  على  البحثي  ن�ساطها  تركز يف  اأنها  واأ�سافت 
وتدريبهم .. م�سرية اإىل اأنها تعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
يف املغرب على نطاق مو�سع يف هذا املجال وتعمل مع وزارة الرتبية والتعليم 
ملحو  ا�سرتاتيجية وطنية  و�سع  على  للتعليم  اأبوظبي  الدولة وجمل�س  يف 
اأ�ستاذ  اخلطيب  روان  الدكتورة  قالت  جانبها  من  قريبا.  �ست�سدر  الأمية 
يف  ماج�ستري  على  احلا�سلة  بالإنابة  الإدارة  كلية  عميدة  التمويل  كر�سي 
اإن   .. الأمريكية  اأركان�سان�س  جامعة  من  التمويل  يف  ودك��ت��وراه  املحا�سبة 
اهتماماتها البحثية الرئي�سية هي التمويل التجريبي لل�سركات وكذلك يف 
الدولية  املالية  املجات  اأرق��ى  يف  اأبحاثها  ن�سرت  وقد  الإ�سامي  التمويل 
مثل جملة القت�ساد املايل و الدورية املالية وقدمت اأبحاثها يف املوؤمترات 
واململكة  واأوروب��ا  وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  الرئي�سية يف  الدولية 

العربية ال�سعودية.
قطاع  ويليه  ال�سوق  على  يهيمن  الإ�سامية  امل�سارف  قطاع  اأن  واأ�سافت 
ال�سكوك .. م�سرية اإىل اأن دولة الإم��ارات حتتل حاليا املرتبة الثانية من 
الرغم من  ذلك وعلى  الإ�سامي ومع  للتمويل  نظام مطور  اأف�سل  حيث 
وعيا حمدودا  ف��اإن هناك  الواعد  املجال  املتوقع يف هذا  الكبري  النمو  هذا 

وبحوثا مالية جتريبية حمدودة.

بنظام اآيل لتبادل بيانات املركبات 
من  دول���ة  اأي  يف  كاملة  املخالفة 
اأن  اإىل  م�������س���رياً  امل��ج��ل�����س،  دول 
الأخطاء  تقليل  يف  �سي�سهم  ذل��ك 
الإدخ���ال  على  املرتتبة  الب�سرية 

منذ  فعلياً  ب��داأ  املجل�س  دول  ب��ني 
عدة �سنوات.

 وقال اإنه �سيتم بعد الربط الآيل 
املخالفات  ت��ب��ادل  ع��ن  ال�ستغناء 
امل�سجلة على الأوراق وا�ستبدالها 

ب��ح��ث��ت خ����ال ي��وم��ني اآل���ي���ة بدء 
الأنظمة  رب��ط  مل�����س��روع  التطبيق 
امل������روري������ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى دول 
الربط  اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ج��ل�����س، 
الآيل اخلا�س باملخالفات املرورية 

اأمور  اأول���ي���اء  اأو  امل��ع��ل��م  اأو  ال��ط��ال��ب 
التعليم  املعنني بقطاع  الطلبة وكل 
تطلعاتهم  اىل  ل��ا���س��ت��م��اع  وذل����ك 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  وم��ق��رتح��ات��ه��م 

تواجههم فيما يخ�س التعليم .
خ���ال  ال���ل���ج���ن���ة  ����س���ع���ي  اأن  واأك��������د 
الرتبية  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  مناق�سته 
ال�سورة  نقل  اإىل  ا�ستند  والتعليم 
احلقيقية وال�سحيحة للو�سول اإىل 
ن�سعى  ال��ذي  التعليم  قطاع  تطوير 
وا�سرتاتيجيات  خطط  �سمن  اإليه 
ال�سراكة  من  نابع  وذل��ك  احلكومة 
ب���ني امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
النظم  اأرق���ى  حتقيق  يف  واحلكومة 
بالدولة  ت�����س��ل  ال��ت��ي  وال�����س��ي��ا���س��ات 
اأرقى الدول املتقدمة يف جميع  اإىل 

نواحي احلياة .

التعليمية  ال��ربام��ج  دور  م��وؤك��دا 
ال�سركاء  يقدمها  التي  احلديثة 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  يف 
رواد  �سنع  يف  املوهوبني  للطلبة 
امل�ستقبل وقادة الغد. ويجب على 
امل�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
العمل على م�سروع بهيئة تطبيق 
يتم  ثم  ومن  اإلكرتونية  لعبة  اأو 
اختيار اأف�سل امل�ساريع املعرو�سة 
معايري  ل�سبعة  وف��ق��ا  وتقييمها 
ال�سلة  ذات  امل���وا����س���ي���ع  ت�����س��م��ل 
الأعمال  وج���ودة  العلمية  ب��امل��واد 
وا�ستخدام  الفنية  الناحية  م��ن 
يكون  واأن  امل��ت��ع��ددة..  ال��و���س��ائ��ط 
ومدى  نوعه  من  فريدا  امل�سروع 
هيكلة و�سا�سة امل�سروع والإبداع 
و�سمولية  وت��ك��ام��ل  امل�����س��روع  يف 
امل�سروع اإ�سافة اإىل طريقة عر�س 

امل�سروع على جلنة التحكيم.
وحتتوي امل�سابقة على اأربع فئات 
ه���ي ف��ئ��ة ط��ل��ب��ة احل��ل��ق��ة الأوىل 
ال�سف  اإىل  الأول  ال�����س��ف  م���ن 
احللقة  ط��ل��ب��ة  وف���ئ���ة  اخل���ام�������س 
ال�ساد�س  ال�����س��ف  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
طلبة  وف��ئ��ة  التا�سع  ال�سف  اإىل 
ال�سف  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  احل���ل���ق���ة 
ع�سر  الثاين  ال�سف  اإىل  العا�سر 
املفتوحة  الفئة  م�سروع  واأخ���ريا 
يف الربجمة التي ل تقت�سر على 

مرحلة درا�سية معينة.

الدرا�سي  للعام  الزمني  واجل���دول 
التي  وامل�����س��ك��ات  امل��ع��وق��ات  وبحثت 
حد  على  واملعلمون  الطلبة  يواجها 
عملها  يف  اللجنة  واع��ت��م��دت  ���س��واء 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه�����داف امل��ج��ل�����س باأن 
يكون ال�سريك الأ�سا�سي مع تطلعات 
و���س��ع��ي امل��واط��ن��ني واحل��ك��وم��ة اإىل 
والرقي  الدولة  يف  التعليم  تطوير 
به. من جانبه قال �سعادة حمد اأحمد 
اللجنة  اإن  اللجنة  مقرر  الرحومي 
�سيا�سة  مناق�سة  يف  خطتها  و�سمن 
عقدت  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 
اأطياف  جميع  م��ع  نقا�سية  حلقات 
العملية التعليمية يف الدولة �سمن 
الحتادي  الوطني  املجل�س  �سيا�سة 
مع  ق��رب  عن  والتوا�سل  بالتواجد 
�سواء  التعليمية  بالعملية  املعنيني 

الذكية واملواقع  الهواتف  واأدوات 
الإلكرتونية.

 وقال الدكتور يو�سف ال�سرياين 
ع�����ام جمل�س  م���دي���ر  م�����س��ت�����س��ار 
اأبوظبي للتعليم املدير التنفيذي 
ال�سرتاتيجية   ال�����س��وؤون  مل��ك��ت��ب 
الهدف  اإن  بالإنابة  والتخطيط 
بناء  ه��و  امل�سابقة  م��ن  الرئي�سي 
ال���ط���ل���ب���ة على  ت�����س��ج��ع  م��ن�����س��ة 
العلوم  جم����الت  يف  الن���خ���راط 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وال���ه���ن���د����س���ة 
والفنون  والثقافة  والريا�سيات 
فيه  ي����ت����م  ال����������ذي  ال������وق������ت  يف 
طالب  ك��ل  ل���دى  ال�سغف  تنمية 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال���ت���ف���ك���ري الإب�����داع�����ي 
الربجمة  ل�ستخدام  واحلما�س 
ي�سبحان  بحيث  التكنولوجيا  و 
ج�������زءا م����ن م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ق���رن 
يتعلق  فيما  والع�سرين  ال��واح��د 
مبهارات التعلم. واأ�ساف اأنه من 
املتوقع اأن ي�سل عدد امل�ساريع يف 
امل�سابقة لهذا العام اإىل اأكر من 
1800 م�سروع مقدم من طلبة 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ل��ك امل�����س��اري��ع ما 
م�سارك.  اآلف  �سبعة  اإىل  ي�سل 
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب خ��ال��د امللحي 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
برعاية  ف���خ���ره  ع����ن  اإجن����������ازات 
 .. فكرتك  برمج  ملبادرة  ال�سركة 

ملناق�سة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل����ح����اور 
الوظيفية  الأع���ب���اء  وه���ي  امل��و���س��وع 
واملخرج  وال��ط��ال��ب  املعلم  ورف��اه��ي��ة 
الرتبوي  امل��ي��دان  واإدارة  التعليمي 
الدرا�سي  للعام  الزمني  واجل���دول 
�سرتفع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
حتت  ملناق�سته  للمجل�س  تقريرها 

القبة خال جل�ساته القادمة .
ونوهت باأن اللجنة ناق�ست املو�سوع 
ا�ستملت على عقد  وفق خطة عمل 
ب��ح�����س��ور طلبة  ن��ق��ا���س��ي��ة  ح��ل��ق��ات 
واأولياء اأمورهم ومعلمني ومهتمني 
مع  ل��ق��اءات  وعقد  التعليم  ب�سوؤون 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وذل���ك 
الوظيفية  الأع��ب��اء  على  ل��اط��اع 
واملخرج  وال��ط��ال��ب  املعلم  ورف��اه��ي��ة 
الرتبوي  امل��ي��دان  واإدارة  التعليمي 

واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���دار����س 
لتطبيق  للطلبة  ف��ر���س��ة  وت��ع��د 
م���ه���ارات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة وم���ه���ارات 
واإن�ساء  لبتكار  لديهم  التفكري 
خمتلفة  وب�����رام�����ج  ت���ط���ب���ي���ق���ات 
كالألعاب التعليمية والتطبيقات 
وتطبيقات  وال��ث��ق��اف��ي��ة  العلمية 

20 جزءا،  ال��ك��رمي ك��ام��ا، وف���رع 
وف��رع 10 اأج��زاء، وف��رع 5 اأجزاء، 
رئي�س  وهناأ  النبوية،  ال�سنة  وف��رع 
الفائزين  احل���اك���م  ���س��م��و  م��ك��ت��ب 

متمنياً لهم التوفيق.
 ك���م���ا ����س���م���ل ال����ت����ك����رمي اجل���ه���ات 
ال�سيخ  وتلقى  والداعمة،  الراعية 
القا�سمي  عبدالرحمن  ب��ن  ���س��امل 
اجلامعة  م����ن  ت����ذك����اري����ة  ه����دي����ة 
باحل�سور  ل��ت��ف�����س��ل��ه  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 

وتكرمي الفائزين.
ال��ت��ك��رمي التقاط   وج����رى خ���ال 

مكتب  لرئي�س  التذكارية  ال�سور 
���س��م��و احل��اك��م وامل��ن��ظ��م��ني وجلان 

التحكيم والفائزين بامل�سابقة.
 ون����ظ����م����ت م�������س���اب���ق���ة اجل���ام���ع���ة 
وال�سنة  الكرمي  للقراآن  القا�سمية 
الثالثة  دورت������ه������ا  يف  ال����ن����ب����وي����ة 
موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  للجن�سني 
النبوية  وال�����س��ن��ة  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 
جامعات  م�ستوى  وعلى  بال�سارقة 
و�سارك  ال���ت���ع���اون،  جم��ل�����س  دول 
فيها 399 من خمتلف اجلامعات 

امل�ساركة.

•• ال�صارقة-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
بن  �سامل  ال�سيخ  �سهد  القا�سمية، 
رئي�س  ال��ق��ا���س��م��ي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ام�س  �سباح  احل��اك��م  �سمو  مكتب 
مب�سابقة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  حفل 
اجلامعة القا�سمية للقراآن الكرمي 

وال�سنة النبوية.

القا�سمية  اجلامعة  م��دي��ر  وق���دم   
بن  �����س����امل  ال�������س���ي���خ  اإىل  ال�������س���ك���ر 
لتف�سله  القا�سمي  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة كما 
القائمني  جميع  اإىل  ال�سكر  ق��دم 
التحكيم  وجل�����ان  اجل����ائ����زة  ع��ل��ى 
واجلهات املتعاونة والراعية والتي 

�ساهمت يف اجناح امل�سابقة.
������س�����امل بن   ث������م ك��������رم ال���������س����ي����خ 
الفائزين  القا�سمي  عبدالرحمن 
ال��ذك��ور والن���اث بامل�سابقة يف  م��ن 
خمتلف فروعها وهي فرع القراآن 

العالية.
 واأ���س��ار ال��دك��ت��ور ر���س��اد ���س��امل اإىل 
البداية  يف  انطلقت  امل�سابقة  اأن 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي يف اإم�����ارة 
و�سلت  اأن  اإىل  وت��ط��ورت  ال�سارقة 
جمل�س  دول  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  الآن 
اأن  اإىل  م�سرياً  اخلليجي،  التعاون 
هذا التو�سع يف امل�سابقة ملا لها من 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ولرت��ب��اط��ه��ا بكتاب 
النبوية  وال�����س��ن��ة  وج����ل  ع���ز  اهلل 
ولاإقبال امللحوظ من قبل حفاظ 

القراآن الكرمي للم�ساركة فيها.

 بداأ احلفل الذي اأقيم على م�سرح 
ال�سام  بعزف  القا�سمية  اجلامعة 
ال��وط��ن��ي وت���اوة اآي���ات م��ن الذكر 
احل��ك��ي��م، ث��م األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ر�ساد 
القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ���س��امل 
ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  كلمة رفع فيها 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اإىل  وال���ع���رف���ان 
الدائم  دعمه  على  ال�سارقة  حاكم 
تاأ�سي�سها  منذ  القا�سمية  للجامعة 
مبا  وتوجيهها  ل�سوؤونها  ومتابعته 
ي�سهم يف تطورها امل�ستمر وتبوئها 
ل��ل��م��ك��ان��ة ال��ع��ل��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 

ال��ي��دوي وي��ت��ي��ح اإم��ك��ان��ي��ة حتويل 
النمط  اإىل  اخل������دم������ات  ه�������ذه 
الل���ك���رتوين وال��ذك��ي ك��م��ا �سيتم 
ت���ب���ادل ���س��ور خم��ال��ف��ات ال�����رادار 
ادارات  يف  املجتمع  ثقة  يعزز  مما 
امل���رور.   وذك��ر اأن كل دول��ة �سوف 
اخلا�س  نظامها  بح�سب  تتعامل 
مع تطبيق املخالفات امل�سجلة على 
البيانات  ال��ت��ب��ادل  وان  اأرا���س��ي��ه��ا، 
املجل�س  دول  ب��ني  م��ا  اإل��ك��رتون��ي��ا 
�����س����وف ي����ع����زز اجل����ان����ب الأم����ن����ي 
يف  امل�ستهرتين  ردع  يف  وي�����س��اه��م 
والتقليل من احلوادث  الطرقات 
اللكرتوين  الربط  اأن  ، مو�سحا 
اىل  ي���ه���دف  امل���ج���ل�������س  دول  ب����ني 
ت��ق��دمي امل��زي��د م��ن اخل���دم���ات يف 
بع�س  �ست�سهل  وال��ت��ي  امل�ستقبل 
الج�������راءات ع��ل��ى م��واط��ن��ي تلك 
على  فقط  يقت�سر  ول��ن  ال����دول، 

جانب املخالفات املرورية.

•• اأبوظبي-وام:

اختتم فريق العمل اخلا�س بربط 
الإدارات  بني  امل��روري��ة  املخالفات 
ب�����دول جمل�س  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
حيث  م��وؤخ��را  العا�سر  اجتماعهم 
الكندي،  ب��رك��ات  العقيد  وت��راأ���س 
الجتماع  وناق�س  ال��دول��ة.   وف��د 
املدرجة  امل��و���س��وع��ات  م���ن  ع����ددا 
ع��ل��ى ج�����دول الأع�����م�����ال، م���وؤك���داً 
املروري  والربط  التن�سيق  اأهمية 
تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  فعال  ب�سكل 
م�سرية التعاون والتن�سيق املروري 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني 
مل���ا ف��ي��ه �سالح  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
ما  اإط���ار  يف  املجل�س،  دول  �سعوب 
ي��ج��م��ع ب��ني دول��ن��ا و���س��ع��وب��ن��ا من 

وحدة الهدف وامل�سري.
اإدارات  اأن   واأو�سح العقيد بركات 

التعاون  جم��ل�����س  ب�����دول  امل������رور 
النتهاء  على  اأ���س��رف��ت  اخلليجي 
من م�سروع الربط الآيل اخلا�س 
باملرور بني دول املجل�س، والتفاق 
اآل���ي���ة ع��م��ل موحدة  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 
ل��ت��ب��ادل امل��خ��ال��ف��ات امل����روري����ة ما 
اإىل  م�����س��رياً   ، امل��ج��ل�����س  ب��ني دول 
بينت  العمل  واوراق  امل��داولت  اأن 
قرب انتهاء عمليات الربط الآيل 
قريباً،  التعاون  جمل�س  دول  بني 
الآيل  الربط  عمليات  بع�س  واأن 
املجل�س  دول  ب��ع�����س  ب���ني  ان��ت��ه��ت 
كاملة، فيما  ثنائي ب�سورة  ب�سكل 
دول  ب��ني  ال��رب��ط  و���س��ل��ت عملية 
النهائية،  امل����راح����ل  اإىل  اخ�����رى 
متهيدا للربط الآيل ال�سامل بني 

دول املجل�س.
الإدارات  م���ن  وف�����ود  اأن  وذك�����ر   
ب�����دول جمل�س  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة 
العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 

•• دبي-وام:

التعليم  �����س����وؤون  جل���ن���ة  اع���ت���م���دت 
والريا�سة  وال�������س���ب���اب  وال���ث���ق���اف���ة 
والإع��������������ام ب���امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
ال��ل��ج��ن��ة يف �ساأن  ت��ق��ري��ر  الحت�����ادي 
الرتبية  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م��و���س��وع 
اجتماعها  خ���ال  وذل���ك  والتعليم 
بدبي  العامة  الأمانة  مقر  ام�س يف 
عبداهلل  ن��اع��م��ة  ����س���ع���ادة  ب��رئ��ا���س��ة 

ال�سرهان رئي�سة اللجنة.
اللجنة  اأع�����س��اء  الج��ت��م��اع  ح�����س��ر 
�����س����ع����ادة ك�����ل م�������ن: ح����م����د اأح����م����د 
و�سعيد  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��رر  ال��رح��وم��ي 
ال���رم���ي���ث���ي وحم����م����د علي  ����س���ال���ح 
�سمنوه  ب��ن  ���س��امل  وعائ�سة  الكتبي 
و�سالح  النعيمي  ي��و���س�����ف  واأح���م���د 

مبارك العامري .
ال�سرهان  ن��اع��م��ة  ����س���ع���ادة  وق���ال���ت 
اإن�������ه مت خ���ال  رئ���ي�������س���ة ال���ل���ج���ن���ة 
الج���ت���م���اع اع���ت���م���اد ال��ت��ق��ري��ر بعد 
املو�سوع  تقرير  م�سودة  ا�ستعرا�س 
خرجت  التي  املاحظات  ومناق�سة 
الثاث  النقا�سية  احللقات  من  بها 
ال�سارقة  اإم��ارت��ي  يف  نظمتها  ال��ت��ي 
واجتماعاتها  اخل���ي���م���ة  وراأ�����������س 
الأوراق  درا�����س����ة  خ����ال  ال�����س��اب��ق��ة 
الفنية والدرا�سات التي مت اإعدادها 

من قبل الأمانة العامة .
اللجنة  اأن  اإىل  �سعادتها  واأ���س��اف��ت 
وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م���و����س���وع  ن��اق�����س��ت 
الرتبية والتعليم �سمن خطة عملها 

•• اأبوظبي- وام:

للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ينظم 
بالتعاون  فكرتك  برمج  م�سابقة 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع ���س��رك��ة اإجن����ازات 

لنظم البيانات اإجنازات .
 وت�ستهدف امل�سابقة جميع طلبة 

كهرباء دبي تنظم معر�س اخلري 2017  وزارة الدولة ل�صوؤون املجل�س الوطني الحتادي تنظم ملوظفيها حملة للترع بالدم 
لأ�سحاب الهمم وامل�سلمني اجلدد واملحتاجني على اختاف فئاتهم 
املركز  زوار  ا�ستح�سان  لق���ت  وم��ن��ت��ج��ات  خ��دم��ات  م��ن  ذل���ك  وغ���ري 

التجاري .
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر  �سعيد حم��م��د  ���س��ع��ادة  واأو����س���ح 
اإطار  يف  ياأتي  املعر�س  ه��ذا  اأن  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  الهيئة لدعم مبادرة عام اخلري  جهود 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
م��ب��ادرات تعود  بتنفيذ  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
�سلوكي  تغيري  تر�سيخ  على  والعمل  الإم���ارات  جمتمع  على  باخلري 

اإيجابي دائم فيما يتعلق بخدمة الوطن.

•• دبي -وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي معر�س اخلري 2017 وذلك لت�سليط 
ال�سوء على دور املوؤ�س�سات املجتمعية يف خدمة خمتلف فئات املجتمع 
املعر�س - يف م��ردف �سيتي �سنرت بدبي - م�ساركة كل من  . و�سهد 
حممد  ال�سيخ  ومركز  الإ�سامية  للثقافة  را�سد  بن  حممد  مركز 
ونادي  املجتمع  تنمية  الثقايف احل�ساري وهيئة  للتوا�سل  را�سد  بن 
دبي لأ�سحاب الهمم ومركز النور لتدريب وتاأهيل الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة وجمعية دار الرب اخلريية.
وخدماتها  منتجاتها  املعر�س  يف  امل�ساركة  ال�ست  اجلهات  وعر�ست 
يف جمال العمل املجتمعي والإن�ساين مبا يف ذلك اخلدمات املوجهة 

خال ت�سجيع موظفي الوزارة وموظفي اجلهات املجاورة للوزارة للتربع 
دولة  ت�سهدها  ال��ت��ي  العطاء  م�سرية  يف  امل�ساركة  على  وحتفيزهم  ب��ال��دم 
اأجمع  ال��ع��امل  يف  املحتاجني  جميع  اإىل  ونفعها  بخريها  وت��ع��ود  الإم����ارات 
القيم  لتعزيز  التحفيز  على  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  حتر�س  واأ���س��اف:   .
حتقيق  يف  ت�سهم  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  لتنفيذ  وال��ت��ع��اون  الأخ��اق��ي��ة 
حكومة  توجهات  لتنفيذ  منوذجا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعد  امل�ستدامة،  التنمية 
القطاعني احلكومي واخلا�س  اإيجاد �سراكة فاعلة بني  الإم��ارات يف  دولة 
لتفعيل امل�سوؤولية املجتمعية، وتعزيز العمل التطوعي لتحقيق م�ستهدفات 
عام اخلري . وتعمل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي ب�سكل 
دائم على اطاق املبادرات التي ت�سهم يف تعزيز القيم الإيجابية يف املجتمع 

وتعزيز روح اخلري والعطاء وتقدمي الدعم جلميع املحتاجني.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزراة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي حملة للتربع بالدم 
يف  ال���وزارة  مبقر  �سحة  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  مع  بالتعاون 
اأبوظبي، وذل��ك �سمن م��ب��ادرات ال���وزارة لدعم م��ب��ادرات ع��ام اخل��ري الذي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب  عنه  اأعلن 

حفظه اهلل واليوم العاملي للثا�سيميا.
الدولة  وزارة  لوتاه وكيل  ه��ال  �سعادة ط��ارق  ق��ال  امل��ب��ادرة  تنظيم  وح��ول 
بالدم  ال��ت��ربع  م��ب��ادرة  اإط���اق  ي��اأت��ي   : الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون 
بالتعاون مع �سحة يف اإطار �سعي الوزارة لأن تكون جهة فاعلة وم�ساهمة 
املجتمع، وذلك من  العاملي للثا�سيميا وتر�سيخ ثقافة اخلري يف  اليوم  يف 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
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اىل املدعى عليه : �سركة هرديب للتجارة العامة  - ذ م م  
مبا اأن املدعي : عبداهلل قرقا�س للعقارات    

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03112/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - مطالبة مالية 

اخاء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/15  
اخطاره  �سداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 39000  حتى 2016/10/31  فرت�سد 

بال�سداد او الإخاء يف 2017/2/21
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/15 

وحتى 2016/10/31 و رغم اخطاره يف 2017/2/21  ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهاك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعانكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/5/14 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثاثة 
ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبار الإمارات

الإعامي ت�سليط ال�سوء على بع�س 
الو�سول  ومت  الإن�����س��ان��ي��ة  احل����الت 
ال��ي��ه��ا وم�����س��اع��دت��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل. ويف 
نهاية احلفل قام اخل��وري بح�سور 
عدد من القيادات الرتبوية العاملة 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  احل���ق���ل  يف 
و�سهادات  العينية  الهدايا  بتقدمي 

التقدير للمكرمني واملكرمات.

•• اأبوظبي -وام: 

الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  ك��رم��ت 
من  وم���������س����رف����ا  م���ن�������س���ق���ا   293
ب��������ارزا يف  دورا  ل���ه���م  ك�����ان  ال����ذي����ن 
املدار�س  طلبة  دع��م  م�سروع  اإجن��اح 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل من 
وكليات  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 

التقنية وجامعة زايد باأبوظبي.
واأ�ساد �سعادة حممد حاجي اخلوري 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
الإن�سانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
- خ��ال ح�����س��وره الح��ت��ف��ال الذي 
اقيم مبدر�سة مبارك بن حممد يف 
بتوجيهات   - اأم�س  �سباح  اأبوظبي 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ودع���م  اهلل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الطلبة  لأبنائهما  امل�سلحة  للقوات 

خال م�سريتهم الدرا�سية.
ال�سيخ  �سمو  اإىل  ال�سكر  وج��ه  كما 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����س��ور 
ال��وزراء وزير �سوؤون  رئي�س جمل�س 
الرئا�سة رئي�س املوؤ�س�سة على دعمه 

•• ابوظبي- وام:

بداأت �سباح ام�س باأبوظبي اأعمال 
للمديرين   32 ال������  الج���ت���م���اع 
العامني للجوازات يف دول جمل�س 
العربية،  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
والزيارة امليدانية برئا�سة العميد 
عبدالرحمن �سالح ال�سنان رئي�س 
رئي�س  ال���ب���ح���ري���ن،  مم��ل��ك��ة  وف����د 
ممثلي  ومب�������س���ارك���ة  الج����ت����م����اع 
اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  املجل�س  دول 
مايو   10 ي�����وم  ح���ت���ى  وي�����س��ت��م��ر 
اجل��اري. وقال رئي�س وفد مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن رئ��ي�����س الج���ت���م���اع ان 
تطوير  يت�سمن  الع��م��ال  ج��دول 
ت��ق��دم��ه دول جمل�س  م��ا  وت��ع��زي��ز 
ملواطنيها  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
والزائرين  اأر�سها  على  واملقيمني 
من ت�سهيات وخدمات تليق بهم 
وت�سابق العامل من خال املبادرات 
والبتكارات التي ت�سهم يف حتقيق 
امل�سوؤوليات  ان  م�����س��ي��ف��اً  ذل�����ك، 

���س��اه��م يف اإجن����اح برنامج  ل��ك��ل م��ن 
اأهمية  موؤكدا  التعليمي..  املوؤ�س�سة 
ال�������دور امل����وؤث����ر ل���و����س���ائ���ل الإع������ام 
وامل�سموعة  وامل������ق������روءة  امل����رئ����ي����ة 
و�سائل  م���ن  احل���دي���ث  ول����اإع����ام 
كانوا  حيث  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
لنا خري �سركاء يف العمل الإن�ساين 
عملهم  خ�����ال  م����ن  وا����س���ت���ط���اع���وا 

عام موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية بدور 
جميع العاملني يف امل�سروع التعليمي 
واملتميز  الهام  ودوره��م  الإن�ساين   -
يف الو�سول اإىل ع�سرات اللف من 
الطلبة �سنويا يف املدار�س احلكومية 
يف الدولة اإ�سافة اإىل طلبة التعليم 

العايل.
وتقديره  ���س��ك��ره  اخل������ورى  ووج�����ه 

ال��ك��ام��ل مل���ب���ادرات امل��وؤ���س�����س��ة خا�سة 
مبادرة دعم طلبة املدار�س ومبادرة 
الوجبات   - امل���در����س���ي���ة  امل��ق��ا���س��ف 
اإىل  ..م�����س��رياً   - للطلبة  ال�سحية 
التوايل  على  العا�سرة  ال�سنة  اأن��ه��ا 
ال���ت���ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا م�����س��اع��دة حوايل 
30 األف طالب وطالبة يف املدار�س 

احلكومية والتعليم العايل .

دعم نقدي كم�سروف خا�س لهم . 
الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  اإن  وقال 
تقدمها  ال���ت���ي  امل�������س���اع���دات  ت���رب���ط 
فر�س  بتوفري  لغريهم  اأو  للطلبة 
حيث  واملواطنات  للمواطنني  عمل 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ب��داأ املنفعة 
م�ساريعها  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ن��د  امل��ت��ب��ادل��ة 
م����ن خال  امل���ح���ل���ي���ة  ال�������س���اح���ة  يف 

امل���ب���ادرة ه��ي الأوىل  اأن ه���ذه  واأك����د 
ف��ي��ه��ا دعم  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال����ع����امل  يف 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  م��ن  الآلف  م��ئ��ات 
ال�سنوات  م���دى  ع��ل��ى  واجل���ام���ع���ات 
املا�سية من الرو�سة حتى اجلامعة 
يحتاجونه  م��ا  ك��ل  لهم  يقدم  حيث 
من اأدوات مدر�سية ووجبات غذائية 
اإىل  اإ�سافة  رم��زي��ة  باأ�سعار  �سحية 

الأ�سر  وم��ب��ادرة  الطلبة  دع��م  رب��ط 
املوؤ�س�سة  وف�����رت  ح��ي��ث  امل���واط���ن���ة 
فر�س عمل للمواطنني واملواطنات 
امل�سجلني يف مبادرة الأ�سر املواطنة 
واملاب�س  وال�سيل  العبايات  لتوريد 
والأدوات  والقرطا�سية  والأح��ذي��ة 
وتقدميها  الأخ����������رى  امل����در�����س����ي����ة 
مدير  واأ���س��اد   . للطلبة  كم�ساعدات 

ج���ه���از ال�����س��رط��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة من 
البيانات  ق��واع��د  تاأ�سي�س  خ���ال 
التابعة  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
ع����دد من  اإىل  ا����س���اف���ة  ل��ل��ج��ه��از، 
على  املدرجة  الأمنية  املو�سوعات 
ج������دول الأع�����م�����ال ال���رام���ي���ة اإىل 
والتعاون  التن�سيق  م�سرية  تعزيز 
الأمني امل�سرتك بني دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

ا�ستعرا�س  خالها  ومت  الأوىل، 
لقرارات  التنفيذية  الإج������راءات 
ال�����س��م��و وامل���ع���ايل وزراء  اأ���س��ح��اب 
الداخلية اخلا�سة بت�سهيل حركة 
تنقل املواطنني واملقيمني وت�سهيل 
ب��ني دول  الإج����راءات ع��رب املنافذ 

جمل�س التعاون اخلليجي.
ون���اق�������س امل��ج��ت��م��ع��ون ع������ددا من 
بتفعيل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���و����س���وع���ات 

اجله�د  م�ن  اإط�ار  يف  الجتماعات 
اأمله  امل�ست�رك، معرباً عن  الأمني 
الجتماع  ه���ذا  اأع��م��ال  تكلل  ب���اأن 
بنتائج  واخل�������������روج  ب����ال����ن����ج����اح 
الو�سول  يف  ت�����س��ه��م  وت���و����س���ي���ات 
التعاون  من  املن�سود  امل�ستوى  اإىل 
قادة  اإليه  يطمح  ال��ذي  والتكامل 
و�سهد  امل��ج��ل�����س.  دول  و����س���ع���وب 
العمل  ج��ل�����س��ة  ع���ق���د  الج���ت���م���اع 

وامل����ه����ام امل���ل���ق���اة ع��ل��ى ع���ات���ق دول 
تعزيز  ع��ل��ي��ه��م  حت���ت���م  امل���ج���ل�������س 
ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ع��اون ف��ي��م��ا بينهم 
تنفيذاً لتوجيهات اأ�سحاب ال�سمو 
بدول  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  وامل���ع���ايل 
ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س 
ال���ع���رب���ي���ة.  واأع����ل����ن ع����ن تقدمي 
م�سروع  مبادرة  يف  يتمثل  مقرتح 
ال��ن��ق��ط��ة ال���واح���دة ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 
اخلليج  دول  م���ن���اف���ذ  خم���ت���ل���ف 
- اجل��وي��ة وال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة - 
الأم����ر ال���ذي ي��ع��د ���س��اب��ق��ة نوعية 
تنقل  وتي�سري  ت�سهيل  جم���ال  يف 
املجل�س  دول  ب�����ني  امل����واط����ن����ني 
ال�ستباقية  ومقرتح يحمل طابع 
الأم��ن��ي��ة م��ن خ���ال ال��ع��م��ل على 
ت��ك��ل��ي��ف جهاز  ام���ك���ان���ي���ة  درا�����س����ة 
يف  بامل�ساركة  اخلليجية  ال�سرطة 
قاعدة بيانات ال�سخا�س املبعدين 
من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
املتبعة من  بالآلية  ا�سوة  لتبادلها 
ق��ب��ل ج��ه��از ال�����س��رط��ة ال��دول��ي��ة - 

والقى اللواء الركن خليفة حارب 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية والإقامة 
واملنافذ بالإنابة، رئي�س وفد دولة 
كلمة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
رحب فيها بروؤ�ساء واأع�ساء وفود 
دول املجل�س امل�ساركة يف الجتماع، 
يف بلدهم الثاين ونقل لهم حتيات 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الداخلية ومتنياته  وزي��ر  ال��وزراء 

لهم بالتوفيق وال�سداد.
 وقال اإن الجتماع ياأتي ا�ستمراراً 
وا�ستكماًل مل�سرية التعاون الأمني 
وتنفيذاً  امل�������س���رتك  اخل���ل���ي���ج���ي 
واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب  لقرارات 
املجل�س  ب����دول  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 
الأمني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م 
الأمن  وحتقيق  املجل�س  دول  بني 
تعزيز  و  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  وال���س��ت��ق��رار 
م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك 
والتعاون يف املجالت التخ�س�سية 

النرتبول - املعمول بها حالياً.
 واأعرب عن اأمله اأن يتمخ�س عن 
تتواكب  تو�سيات  الج��ت��م��اع  ه��ذا 
جمل�س  دول  ت�������س���ه���ده  م�����ا  م�����ع 
ت��ط��ور يف  ال��ت��ع��اون اخلليجي م��ن 
�ستى املجالت واأن تلبي طموحات 
وان  امل���ج���ل�������س  دول  م����واط����ن����ي 
العامة  امل�سالح  حتقيق  يف  ت�سب 
اأهداف  يخدم  مب��ا  اخلليج  ل��دول 
املوحدة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 
امل�ست�سار  وت���وج���ه  وامل�������س���رتك���ة.  
الدعجاين  ع���ق���اب  ب����ن  ع����ب����داهلل 
العامة  الأم������ان������ة  وف������د  رئ���ي�������س 
بال�سكر  التعاون اخلليجي  ملجل�س 
الإم�������ارات  دول�����ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ا�ست�سافة  على  املتحدة  العربية 
ه���ذا الج��ت��م��اع، وح�����س��ن الع����داد 
حتيات  لهم  ون��ق��ل  ل��ه،  والتنظيم 
اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، 
لل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني 
ومتنياته  امل��ج��ل�����س  يف  الأم���ن���ي���ة 
والنجاح.  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ل��ل��ج��م��ي��ع 

واملنافذ  والإق�����ام�����ة  ل����ل����ج����وازات 
وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات يف 
امل��ج��الت ب��ني ك��اف��ة دول  خمتلف 
اإط�����ار ما  ال���ت���ع���اون، ويف  جم��ل�����س 
ي��ج��م��ع ب���ني دول���ن���ا و���س��ع��وب��ن��ا من 

وحدة الهدف وامل�سري.
 واأكد ان املرحلة ت�ستدعي ت�سافر 
اجلهود وتكثيف التن�سيق انطاقاً 
م�����ن وح��������دة ال������واق������ع وامل�������س���ري 
معربا عن  املجل�س  ل��دول  الواحد 
اأن يحقق الج��ت��م��اع ما  ف��ى  ام��ل��ه 
التعاون  جمل�س  دول  اإليه  ت�سبوا 
اخلليجي، واأن يتم توحيد الروؤى 
جم����ال  يف  وال�����س����رتات����ي����ج����ي����ات 
ق���ط���اع���ات اجل���������وازات والإق����ام����ة 
وامل���ن���اف���ذ مب���ا ي��ت��ف��ق م���ع الآم�����ال 
قادة  اإليها  يتطلع  التي  والطموح 
وجمتمعات دول جمل�س التعاون.

���س��ك��ره لاأمانة  اع����رب ع��ن  ك��م��ا   
ل�دول  التع�اون  جمل�س  يف  العامة 
اخل��ل��ي�����ج ال��ع��رب��ي��ة مل���ا ت��ب��ذل��ه من 
ه�ذه  مثل  لإث���راء  متميزة  ج��ه��ود 
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اإدارة التفتي�س الأمني يف �صرطة اأبوظبي تنظم لقاء مفتوحا ملوظفيها
•• اأبوظبي-وام: 

اآل نهيان مدير عام  �سهد العميد ال�سيخ حممد بن طحنون 
اأبوظبي  �سرطة  يف  وامل��ن��اف��ذ  الأم���ن  ل�����س��وؤون  العامة  الإدارة 
 K9 الأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة  نظمته  ال���ذي  امل��ف��ت��وح  ال��ل��ق��اء 

التابعة لاإدارة وا�ستهدف ال�سباط واملوظفني.
تناول اللقاء - الذي عقد يف قاعة الأدل��ة اجلنائية - تعزيز 
للمنت�سبني  الوظيفي  الر�سا  وزي���ادة  الداخلية  العمل  بيئة 
ال��ت��ي ت�سب يف تطوير  امل��ق��رتح��ات والأف��ك��ار  وال��ت��ع��رف على 

العمل.
اهتمام  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�سيخ  العميد  واأك���د 

�صحة دبي تبحث تعزيز التعاون مع 
مركز عاملي لل�صرطان يف نيويورك 

•• دبي - وام:

التعاون  تعزيز فر�س  اآلية  والإع���ام..  العامة  اخلارجية  العاقات  ب��اإدارة  بدبي ممثلة  ال�سحة  هيئة  بحثت 
امل�سرتك مع مركز ميموريال �سلون كيرتينغ لل�سرطان يف مدينة نيويورك والذي يعد واحدا من اأكرب مراكز 
اأبحاث وعاج ال�سرطان بالوليات املتحدة الأمريكية. واأكد عبد الرحمن حممد الأوغاين مدير اإدارة العاقات 
اخلارجية العامة والإعام اأن زيارته للمركز التي تاأتي �سمن ا�سرتاتيجيات الهيئة يف الإنفتاح والإطاع على 
التجارب والأبحاث العاملية املتطورة والإ�ستفادة منها وت�سخريها خلدمة املر�سى يف م�ست�سفياتها م�سريا اإىل 
اللقاءات املتعددة التي اأجراها مع القائمني على املركز مبن فيهم الدكتور موراي برينان نائب رئي�س الربامج 

الدولية مدير مركز بو�ست العاملي رئي�س مركز الأمرا�س ال�سرطانية ال�سريرية.

وزيادة  للموظفني  الداخلية  البيئة  بتهيئة  اأبوظبي  �سرطة 
الر�سا الوظيفي وحتفيزهم على الإبداع والبتكار مما ي�سب 

يف حتقيق اأهداف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.
تعمل  وامل��ن��اف��ذ  الأم����ن  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأن  واأ����س���اف 
با�ستمرار على التعرف على اآراء ومقرتحات املوظفني لدفع 

م�سرية التطوير والتح�سني يف العمل.
اإدارة  ���س��وؤون الأم���ن وامل��ن��اف��ذ العاملني يف  وح��ث م��دي��ر ع��ام 
التفتي�س الأمني K9 على �سرورة م�ساعفة اجلهد يف العمل 
والو�سول  تواجههم  التي  التحديات  على  والتغلب  امليداين 
لأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف ه���ذا امل���ج���ال مم���ا ي�����س��ب يف حتقيق 

الأهداف واإجناز املهام على الوجه الأكمل.

من  ال��ع��دي��د  حققت  الأم��ن��ي  التفتي�س  اإدارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإجنازات بف�سل حتفيز واإعداد العاملني واإخ�ساعهم لأف�سل 
وفقا  امليدانية  والواجبات  باملهام  للقيام  التدريبية  ال��دورات 
لاأ�ساليب واملفاهيم احلديثة والتي تراعي اأحدث املمار�سات 
املطلوبة.   بالدقة  العمل  لإجن��از  و�سول  امل��ي��داين  العمل  يف 
اهتمام  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�سيخ  العميد  واأك���د 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بتاأهيل العن�سر الب�سري من 
خال توفري جميع الربامج التدريبية التي ت�سب يف تعزيز 
اجلاهزية اإ�سافة لتعميم اأ�سلوب التحفيز وت�سجيع املبادرات 
ت�سب يف  التي  املبدعة  والأفكار  املقرتحات  اأ�سحاب  وتكرمي 

تطوير العمل.

بدء اأعمال الجتماع الب 32 للمديرين العامني للجوازات يف دول التعاون

م�صروع حفظ النعمة يطرح مبادرات خريية �صمن عام اخلري 
•• اأبوظبي-وام:

يحر�س م�سروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهال الأحمر الماراتي منذ 
اأفراد  بني  املجتمعي  التكافل  مبداأ  حتقيق  على   2004 العام  يف  اطاقه 
املجتمع وتوطيد ج�سور التوا�سل والتعا�سد بني املح�سنني واأ�سحاب الدخل 
املحدود واملتعففني حيث قدم م�ساعدات لأكر من مليوين م�ستفيد تقريبا 

داخل وخارج الدولة �سملت الغذاء والك�ساء و�سقيا املاء والأثاث.
وك�سف �سلطان ال�سحي مدير م�سروع حفظ النعمة - يف حوار مع وكالة اأنباء 
اأبرز واأهم املبادرات اجلديدة التي يعمل عليها امل�سروع  الم��ارات وام - عن 
والذي  النعمة  العاملي حلفظ  امللتقى  تنظيم  بينها  وم��ن  ع��ام اخل��ري  خ��ال 
�سي�سهد اطاق اليوم العاملي حلفظ النعمة اىل جانب تنفيذ مبادرة �سجرة 
التربعات  جمع  بهدف  املبارك  رم�سان  �سهر  خال  الثاين  للمو�سم  اخلري 
الحمر  الهال  ينفذها  والتي  املختلفة  اخلريية  العمال  ل�سالح  النقدية 

داخل وخارج الدولة .
امل�ستحقة  لاأ�سر  البنكية  الغذائي  التموين  بطاقة  اط��اق  عن  ك�سف  كما 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ف�سا ع��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى تقنية حفظ 
الأطعمة اجلاهزة ملدة عام بطرق �سحية واآمنة �سمن معايري مطبقة عامليا 
الن�ساين  اجل��ان��ب  تخدم  الكرتونية  تطبيقات  وتنفيذ  تطوير  جانب  اىل 

واخلريي للم�سروع.
وقال ال�سحي ان عدد امل�ستفيدين من م�سروع حفظ النعمة يف عام 2016 
بلغ 776 الفا و12 م�ستفيدا على م�ستوى الدولة حيث بلغ عدد امل�ستفيدين 

يقارب  ما  ق��دم  فيما   3461 الك�ساء  ق�سم  وم��ن   3461 ال��غ��ذاء  ق�سم  من 
ا�سرة   92 من  اأكر  الثاث  ق�سم  و�ساعد  خارجية  م�ساعدات  طن   34.5
خال عام 2016 قبل ان يتم تد�سني م�ستودع الثاث مما يدل على �سرعة 

ا�ستجابة ال�سر للتربع.
وا�ساف اأما خال العام احلايل فقد بلغت اأعداد الوجبات املوزعة 600 الف 
وجبة وع�سرة اأطنان من اللحوم و80 طنا من اخل�سار والفواكة وطنني من 
التمور و30 الف لرت من الع�سائر واللبان و5 اأطنان من املواد التموينة 
وع�سرة الف ربطة خبز و1600 طرد غذائي ف�سا عن توزيع ك�سوة كاملة 
من املاب�س ل� 1500 ا�سرة داخل الدولة و 35 طنا مت توزيعها مل�ستحقيها 

خارج الدولة.
يف  احلاجة  عن  الفائ�سة  املطبوخة  الأطعمة  ي�ستقبل  امل�سروع  ان  واأو���س��ح 
حفات الأعرا�س واملنا�سبات الوطنية واخلا�سة او الأعياد حيث يتم فح�سها 
�سناديق خا�سة  تغليفها يف  ويتم  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  قبل جهاز  من 
جمهزة  ب�����س��ي��ارات  تنقل  ث��م  ال�سحية  وال�����س��ام��ة  اجل����ودة  مل��ع��اي��ري  تخ�سع 

خ�سي�ساً لنقل وحفظ الأطعمة لتوزيعها على م�ستحقيها.
ولفت اىل ان مبادرات م�سروع حفظ النعمة خال �سهر رم�سان املبارك تتنوع 
الطرق  على  للتوزيع  ادن��وك  �سركة  مع  بالتعاون  ال�سيام  ك�سر  برنامج  بني 
اخلارجية ليك�سر بها ال�سائم �سيامه اأثناء القيادة اىل جانب برنامج افطار 
ال�سهر  ط��رود  توزيع  وبرنامج  امل�ساجد  على  التمور  توزيع  وبرنامج  �سائم 
للم�سلني يف  املقدمة  الباردة  امل�سروبات  امل�ستفيدين وبرنامج  الف�سيل على 
جامع ال�سيخ زايد الكبري. واأو�سح �سلطان ال�سحي ان م�سروع حفظ النعمة 

املجتمع وتوطيد ج�سور  اأف��راد  املجتمعي بني  التكافل  لتحقيق مبداأ  ي�سعى 
واملتعففني  امل��ح��دود  الدخل  واأ�سحاب  املح�سنني  بني  والتعا�سد  التوا�سل 
وهم الفئة امل�ستهدفة ويقدم للم�ستفيدين خدمات من �ساأنها رفع م�ستوى 
والأثاث  ال��دواء  و  الك�ساء  و  الغذاء  وبراجمه  اأق�سامه  معي�ستهم من خال 

وك�سر ال�سيام و�سقيا املاء .
امل�ستهدفة  للفئات  املعي�سي  امل�ستوى  تعزيز  اىل  يهدف  امل�سروه  ان  واو�سح 
مثل اليتام وحا�سنات اليتام وال�سر املتعففة وفئة العمال من خال تبني 
اأن�سطة وخدمات بجودة عالية عاوة على حتقيق وتعزيز مبداأ ال�ستدامة 
الإ�سرتاتيجية مع  ال�����س��راك��ات  وب��ن��اء  الإن�����س��اين  العمل  م��ن خ��ال خ��دم��ات 
املوؤ�س�سات والتميز والرتقاء يف تقدمي خدمات امل�سوؤولية املجتمعية ا�سافة 
اىل التمثيل النموذجي للعمل الإن�ساين بروؤية اإ�سامية وكذلك تعزيز دور 

الهيئة يف جمالت العمل الإن�ساين حمليا وعامليا.
توزيع  واإع����ادة  التبذير  مظاهر  على  التغلب  على  يعمل  امل�����س��روع  ان  واأك���د 
خال  من  احلاجة  عن  الفائ�س  تدوير  طريق  عن  البيئة  على  واملحافظة 
ا�ستخدام بقايا وف�سات الطعام ك�سماد لاأر�س ..م�سريا اىل �سعي امل�سروع 
ثقافة  وغر�س  للم�ستفيدين  �سل�سة  بطريقة  امل�ساعدات  و�سول  اىل  اأي�سا 
العطاء بني اأفراد املجتمع على م�ستوى اجلريان واحلي وحفظ املوارد من 
عن  والإر���س��ادات  التوعية  ون�سر  اأف�سل  وج��ه  على  منها  وال�ستفادة  الهدر 
ف�سائل وكيفية حفظ النعمة من خال و�سائل الإعام والتوا�سل مع الأ�سر 
اإىل م�ساعدة  املعونة ب�سورة ح�سارية وال�سعي  املتعففة يف املجتمع وتقدمي 
الأ�سر املتعففة من امل�ستفيدين بهذه اخلدمة من خال تاأهيل بع�س اأفرادها 

لانخراط يف العمل مب�سروع حفظ النعمة.
التعاون بينها  امل�سروع وطريقة  امل�ساهمة يف  املوؤ�س�سات وال�سركات  اأهم  وعن 
التموين  �سركات  م��ن  ان هناك جمموعة  اأو���س��ح   .. الح��م��ر  ال��ه��ال  وب��ني 
الغذائي واجلمعيات التعاونية وامل�سانع الغذائية واملطاعم والفنادق و�سالت 
الفراح املختلفة يف كل امارات الدولة التي تتعاون مع امل�سروع الذي يربم 
املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات اخلا�سة  العديد من اتفاقيات التعاون بني 
..م�سريا كذلك اىل توا�سل افراد املجتمع املتربعني ب�سورة م�ستمرة �سواء 
يف  خمتلفة  خريية  ان�سطة  تفعيل  خ��ال  من  او  كتربع  اخلريية  بالأعمال 
جمال اعمالهم او منطقتهم ال�سكنية مما ي�ساهم يف ن�سر التوعية الن�سانية 
واخلريية بتطبيق اعمال التربع احل�سن وفق معايري �سحية يتبعها م�سروع 
بالتعاون  الدولة  ام��ارات  يغطي جميع  امل�سروع  ان  واأو���س��ح   . النعمة  حفظ 
مع فروع هيئة الهال الحمر الماراتي ..م�سريا اىل ان ن�سبة زيادة عدد 
امل�ستفيدين تختلف يف كل عام باختاف عدد املتربعني حيث ان امل�سروع قائم 
على جمع التربعات الفائ�سة وامل�سنفة مبعايري ال�سحة وال�سامة واجلودة 
ليتم اعادة تاأهيلها وفق املعايري للتربع بها للم�ستفيدين وتزداد �سنويا ن�سبة 

امل�ستفيدين من ال�سر مبا يقارب 5 باملائة اىل 10 باملائة .
الوعي  ن�سر  من  متكنوا  النعمة  حفظ  مركز  على  القائمني  اأن  اىل  وا���س��ار 
العديد  اأ�سبح لدى  واملرئية حيث  امل�سموعة  الإع��ام  و�سائل  والثقافة عرب 
من اأفراد املجتمع وعيا كاما باأن ما زاد عن حاجتهم من ماأكل وم�سرب فاإن 
املبادرة من  اأف��راد املجتمع وتتمثل هذه  اأوىل به من بقية  ذوي احلاجة هم 

خال ات�سالهم بالرقم املجاين 8005011 قبل موعد املنا�سبة.
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة    -تاندرد تشارترد بنك س/ الرئيس التنفيذي
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لـستاندرد تشارترد بنك 
األرباح أو الخسائر بيانات ، و٢٠١٦مبر ديس ٣١("البنك")، التي تتألف من بيان المركز المالي كما في 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، األخرى  واإليرادات الشاملة
 لسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. اباإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 

 
 للبنكعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُ 

، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 الدولية إلعداد التقارير المالية.

 
 أساس إبداء الرأي

 
ر الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايي

وفقاً  البنكمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية" 
للمحاسبين  لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية

باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 

الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية  الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية
 ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 

 
 تجاه البيانات المالية  ومسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلدارة

 
التقارير إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 

المالية، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من 
 األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

 
 وفقاً لمبدأ على مواصلة أعماله البنك، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة عند إعداد البيانات المالية

االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 
أو لم يكن لديها بديل  أو إيقاف عملياته البنكاالستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 

 فعلي غير ذلك.
 

 .للبنكلية إعداد التقارير المالية الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عم ولويتحمل مسؤ
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 حول البيانات المالية (تابع) تقرير مدققي الحسابات المستقلين                  
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 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

، بشكل مجمل، خالية من ول ما إذا كانت البيانات الماليةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة ح
صدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإ

التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 
وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال 

الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية وبشكل معقول أو 
 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية.

 
أحكام مهنية مع اتباع  كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع

 مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:
 
 سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم طاء المادية في البيانات الماليةتحديد وتقييم مخاطر األخ ،

ئمة لتزويدنا وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومال
بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة 

باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد 
 أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 
 لداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف فهم نظام الرقابة ا

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
 اإلدارة.الصلة الموضوعة من قبل 

 
  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا

كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو 
أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. في على مواصلة  البنكالظروف التي قد ُتثير شكوك جوهرية حول قدرة 

حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات 
، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير ت ذات الصلة في البيانات الماليةإلى اإلفصاحا

لتدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة ا
وفقاً  عن مواصلة أعماله البنكالحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

 لمبدأ االستمرارية.
 

 وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت تقييم عرض البيانات المالية 
البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية بصورة 

 عادلة.
 

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد 
جوهري يتم اكتشافه في نظام  لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور

 الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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 فروع اإلمارات العربية -ستاندرد تشارترد بنك             
 حول البيانات المالية (تابع) تقرير مدققي الحسابات المستقلين                  

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١                                                                                                                               
 

 
 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 
فإننا نؤكد ، وتعديالته، ١٩٨٠) لسنة ١٠( ة اإلمارات العربية المتحدة رقمكما يقتضي القانون االتحادي لدول

 .تدقيقناألغراض  ضرورية نعتبرهاالتي كافة المعلومات واإليضاحات  أننا قد حصلنا على
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 

 وراسأبفوزي 
 ٩٦٨رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

  التاريخ:
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 بيان المركز المالي 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  كما
 
  ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    الموجودات
 ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ ٥ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ ٦ القروض والسلفيات إلى البنوك
 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ٢٩ فروع أخرى المستحق من المركز الرئيسي و

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ٧ عمالء الإلى  السلفياتالقروض و
 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ ٢٨ مديونية عمالء قيد االعتماد 
 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ٨ األوراق المالية االستثمارية

 ٢٣٫٤٤٢ ١٨٫٠٧٧ ٩ الممتلكات والمعدات
 ١٤٫٩٤٢ ١٦٫٢٧٨ ١٠ الموجودات غير الملموسة 

 ٣٫٣٦٢٫٨١٤ ٢٫٩٢٦٫٨٧٦ ١١ موجودات أخرى
  --------------- -------------- 

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١  إجمالي الموجودات
  --------------- -------------- 

    المطلوبات
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ١٢ بنوكالالمستحق إلى 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ ٣٫٤١٢٫١٤٢ ٢٩ أخرىالمستحق إلى المركز الرئيسي وفروع 
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ١٣ ائع من العمالءالود

 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ ٢٨ مطلوبات قيد االعتماد
 ٣٫٨٥٨٫٢٦٨ ٣٫٠٦٣٫٠٠٢ ١٤ مطلوبات أخرى

 ١٫٨٧٣٫١٨٩ ١٫٨٧٣٫١٣٣ ١٥ الثانوي قرض ال
  --------------- --------------- 

 ٥٤٫٩٢٢٫٠٥٢ ٥٠٫٥٥٧٫٦٠٤  إجمالي المطلوبات
  --------------- --------------- 

    حقوق الملكية
 ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ١٦ رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي

 ١٫٠٨٠٫٥٣١ ١٫٠٨٠٫٥٣١ ١٧ االحتياطي القانوني
 )٧٫٨٨٦( )٧٫٢٣٦(  احتياطي القيمة العادلة

 ٧٨٣ )٢٫٤٩٩( ٢٦ احتياطي التحوط 
 ١٤٫٤٩٧ ١٢٫٤٩٠  ات التقاعد االكتوارية من برامج تعويض) الخسائراألرباح / (

 ٢٫١٨٢٫٩٤٦ ١٫٩٩٤٫٣٠١  األرباح المحتجزة
  -------------- ------------- 

 ٥٫٥٥٩٫٧٢١ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧  إجمالي حقوق الملكية 
  ---------------- -------------- 

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  ========= ======== 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من المرفقة ات اإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 وتم توقيعها من قبل: ٢٠١٧ مارس ٢٩إصدارها  بتاريخ ب والتصريحتم اعتماد هذه البيانات المالية 

 
 
 
 

 محمد عبد الباري  ريوينتجوليان 
 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية التنفيذي الرئيس
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

  األرباح أو الخسائر بيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    
 ١٫٧٥٢٫٧٨٠ ١٫٧٥٧٫٣٨٥ ١٨ إيرادات الفائدة

 )٢٨٠٫٠٠٧( )٣٣٦٫٢٥٦( ١٩ مصروفات الفائدة
  -------------- ------------- 

 ١٫٤٧٢٫٧٧٣ ١٫٤٢١٫١٢٩  صافي إيرادات الفائدة
  -------------- ------------- 

 ٧٤٤٫٦٤٨ ٦٥٣٫٥١٠ ٢٠ إيرادات الرسوم والعموالت
 )١٨٨٫٢١٢( )٢٣٩٫٢٤٥(  مصروفات الرسوم والعموالت

  ------------- ------------- 
 ٥٥٦٫٤٣٦ ٤١٤٫٢٦٥  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ------------ ----------- 
 ١٩٥٫٥١١ ٤٢٣٫٤٠٢ ٢١  اإليرادات التشغيلية األخرى

  -------------- ------------- 
 ٢٫٢٢٤٫٧٢٠ ٢٫٢٥٨٫٧٩٦  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

  -------------- ------------- 
 )٧٤٧٫٨٠١( )٧٣٢٫٥٢٧( ٢٢ وفات الموظفينمصر

 )٢٠٫٧٩٨( )١٧٫٠٠٤( ١٠و ٩ االستهالك واإلطفاء 
 )٨٩٢٫١٦٤( )٨٠٤٫٨٥٠( ٢٢ المصروفات اإلدارية والعمومية

  ---------------- --------------- 
 )١٫٦٦٠٫٧٦٣( )١٫٥٥٤٫٣٨١(  إجمالي المصروفات التشغيلية

  ---------------- --------------- 
 ٥٦٣٫٩٥٧ ٧٠٤٫٤١٥  األرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة والضرائب 

    
 )١٫٣١٣٫٦٩٤( )٩١١٫٨٣٤( ٧ )ئر انخفاض القيمة (صافيخسا

  -------------- -------------- 
 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩(  السنة قبل الضرائب ئرخسا

 ١٢٤٫٤٨٧ ١٨٫٧٧٤ ٢٣ الضرائب
  -------------- ------------- 

 )٦٢٥٫٢٥٠( )١٨٨٫٦٤٥(  السنة خسائرصافي 
  ======== ======= 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من  المرفقة اتاإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

 
 
 
 

اإي�ساحات ) ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية(

بيان الأرباح اأو اخل�سائر و الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التغريات يف حق�ق امللكية 

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التدفقات النقدية

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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 ية المتحدةفروع دولة اإلمارات العرب –ستاندرد تشارترد بنك 
 

   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
   ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    
 )٦٢٥٫٢٥٠( )١٨٨٫٦٤٥(  السنة خسائر صافي

    
    اإليرادات الشاملة األخرى 

    

    بيان األرباح أو الخسائر إلى البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها
 ٢٠٫٨٦٧ )٢٫٥٠٩(  االكتوارية من برامج تعويضات التقاعد / األرباح (الخسائر)   

    

    بيان األرباح أو الخسائر إلىالبنود التي قد تتم إعادة تصنيفها 
    القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في حركةال   

 )٢١٫٧٢١( )٩٦٧(  لتغيرات في القيمة العادلة خالل السنة من ا صافي الخسائر  
  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة المحولة إلى بيان  صافي خسائر     
 )٤٦٣( )٢٫٩٩٨(  عند االستبعاد  
 ٨٫٢٧٩ ٤٫٧٧٨  البنود الخاضعة للتحوط من األرباح أو الخسائرالمحول إلى بيان      
     عادلة لعقود تحوط التدفق النقديقيمة الالفي حركة ال   

 )٣٫٣٣٠( )٦٦٦(  من التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة  الخسائر صافي     
 )١٫٣٩٠( )٣٫٤٣٧(  عند االستبعاد  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة المحولة إلى بيان خسائر  صافي     

 )٤٤٨( ١٫١٦٠ ١-٢٣ ألخرىالضريبة المتعلقة بمكونات اإليرادات الشاملة ا
  ---------- -------- 

 ١٫٧٩٤ )٤٫٦٣٩(  الضرائب بعد خصماإليرادات الشاملة األخرى للسنة،  (الخسائر) / إجمالي
  -------------- ------------- 

 )٦٢٣٫٤٥٦( )١٩٣٫٢٨٤(  الشاملة للسنةالخسائر إجمالي 
  ======== ======= 

  
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من قة المرفات اإليضاحشكل تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 لمالا رأس
 مخصصـال
 قبل نـــــم

 ركزــــــالم
 رئيسيــال

 
 

 االحتياطي 
 قانونيـــال

 
 تياطي ــاح

 القيمة
 العادلة

 
 
 تياطي ـــاح
 حوطــــالت

/ (الخسائر)
 احــــــاألرب
 تواريةــاالك

 ن برامجـم
 عويضاتــت
 تقاعدــــــال

 
 
  احـــرباأل

 المحتجزة

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم 
        

 ٦٫١٨٣٫١٧٧ ٢٫٨٠٨٫١٩٦ )٢٫١٩٧( ٤٫٥٥٩ ٣٫٢٣٨ ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 - - - - - - - الرئيسي األموال المحولة إلى المركز

 )٦٢٥٫٢٥٠( )٦٢٥٫٢٥٠( - - - - - خسائر السنة 
شاملة اإليرادات ال(الخسائر) / 

 ١٫٧٩٤ - ١٦٫٦٩٤ )٣٫٧٧٦( )١١٫١٢٤( - - األخرى للسنة*
 - - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 --------------  -------------  ---------  ---------  ----------  -------------  --------------  
 ٥٫٥٥٩٫٧٢١ ٢٫١٨٢٫٩٤٦ ١٤٫٤٩٧ ٧٨٣ )٧٫٨٨٦( ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======== ======= ===== ===== ====== ======= ======== 
 - - - - - - - الرئيسي األموال المحولة إلى المركز

 )١٨٨٫٦٤٥( )١٨٨٫٦٤٥( - - - - - خسائر السنة 
اإليرادات الشاملة (الخسائر) / 

 )٤٫٦٣٩( - )٢٫٠٠٧( )٣٫٢٨٢( ٦٥٠ - - األخرى للسنة*
 - - - - - - - المحول إلى االحتياطي القانوني

 --------------  -------------  ----------  ---------  ----------  --------------  --------------  
 ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ١٫٩٩٤٫٣٠١ ١٢٫٤٩٠ )٢٫٤٩٩( )٧٫٢٣٦( ١٫٠٨٠٫٥٣١ ٢٫٢٨٨٫٨٥٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======== ======= ====== ===== ====== ======== ======== 
 

 * تم عرض المبالغ الواردة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بعد خصم الضرائب المؤجلة.
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١من  المرفقة اتاإليضاحشكل تُ 
 

 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
  

٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –رد تشارترد بنك ستاند
 

 بيان التدفقات النقدية
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩(  الضرائبالسنة قبل  خسائر

    تسويات لـ: 
 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ ٧ ر انخفاض القيمةخسائ

 ٢٠٫٧٩٨ ١٧٫٠٠٤ ١٠و  ٩ االستهالك واإلطفاء
 ١٢٫٣٥٣ ٢٢٫١٠٨ ٨ إطفاء الخصم على األوراق المالية االستثمارية

 )٣٦( )٥٦(  من المركز الرئيسي الثانويحركة العمالت للقرض 
 ٣٢ ٧٢  حركة العمالت لالستثمارات

 )١١٥( )١٫٢٣٥(  اتاألرباح من بيع ممتلكات ومعد
 من األوراق المالية الخاضعة للتحوط األرباح  صافي

 )٨٫٢٧٩( )٤٫٧٨٠(  من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة   
  ------------ ----------- 

 ٦٢٩٫٣٠٠ ٧٧٥٫٣٣٩  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
صدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التغير في األر

 ٥٧٨٫٥٩٧ ٣٫١٤٧٫٢٩٧  والمستحقة بعد ثالثة أشهر
 )٣٢١٫٦٢٧( ٨٤٠٫١٩٢  التغير في القروض والسلفيات إلى البنوك والمستحقة بعد ثالثة أشهر
 التغير في المستحق من المركز الرئيسي وفروع أخرى والمستحقة 

 ٧٫٨٣٣٫٤١٩ )٣٨٦٫١٦٣(   بعد ثالثة أشهر  
 ٣٫٣٧٢٫٦٠٥ ٢٫٧٩٣٫٢٦٢  التغير في القروض والسلفيات إلى العمالء

 ٢٨٢٫١٤٨ )٢٧٢٫٢٦٧(  التغير في الموجودات األخرى
 )٤٫٧٨٠٫٣١٠( )٣٫٧٤١٫٢٢٦(  التغير في الودائع من العمالء

 )٤٢٤٫٠٧٩( )١٢٦٫٤٢٩(  التغير في المستحق إلى البنوك بعد ثالثة أشهر
 خرى األفروع اللمستحق إلى المركز الرئيسي والتغير في ا

 )٤٫٢١٥٫٠٤٧( ١٫٠٥٢٫٣٢٦  بعد ثالثة أشهر  
 )١٫٣٨٥٫٤١٦( )٥٨٫٣٦٥(  التغير في المطلوبات األخرى 

 )٢٦٨٫٥٥٠( )١٥٫٣٧٤( ٢٣ الضرائب المدفوعة
  -------------- ------------- 

 ١٫٣٠١٫٠٤٠ ٤٫٠٠٨٫٥٩٢  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 
  -------------- ------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )١٫١٤٣٫٩٠٩( )٢٫٦٩٦٫٣٩٤(  وراق مالية استثماريةأعلى ستحواذ اال

 )١٠٫٤١٢( )١١٫٧٤٠(  غير الملموسة إضافات إلى الممتلكات والمعدات والموجودات
  ---------------- --------------- 

 )١٫١٥٤٫٣٢١( )٢٫٧٠٨٫١٣٤(  األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد
  ---------------- --------------- 
    

 ١٤٦٫٧١٩ ١٫٣٠٠٫٤٥٨  في النقد وما يعادله الزيادةصافي 
    

 ٢٫٣٢٨٫٤٣١ ٢٫٤٧٥٫١٥٠  يناير ١النقد وما يعادله في 
  --------------- ------------- 
 ٢٫٤٧٥٫١٥٠ ٣٫٧٧٥٫٦٠٨ ٢٥ ديسمبر ٣١نقد وما يعادله في ال
  ======== ======= 
 
 جزءاً من هذه البيانات المالية. ٣٤إلى  ١شكل اإليضاحات المرفقة من تُ 

 
 .٣إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 

  

٩ 

 متحدةفروع دولة اإلمارات العربية ال –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات  
 البيانات المالية)هذه (تشكل جزءًا من 

 
 الوضع القانوني واألنشطة   ١

 
من خالل  اإلمارات العربية المتحدةدولة فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة ("البنك") أنشطته في  –ستاندرد تشارترد بنك يزاول 

اإلمارات العربية مصرف رقة بموجب ترخيص مصرفي صادر عن شاظبي ودبي والحدى عشر المنتشرة في إمارات أبوفروعه اإل
") المؤسس في المملكة /المجموعةالمركزي. إن المركز الرئيسي للبنك هو ستاندرد تشارترد بي إل سي ("المركز الرئيسيالمتحدة 

 المتحدة.  
 

 ات العربية المتحدة.دبي، اإلمار ،٩٩٩ب .إن عنوان المكتب الرئيسي في اإلمارات العربية المتحدة هو ص
 

 دولة وتقديم خدمات مصرفية أخرى للعمالء في السلفياتالقروض و ومنحعلى استالم الودائع تشتمل األعمال الرئيسية للبنك 
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 أساس اإلعداد   ٢

 
 بيان التوافق  (أ)

 
ً لهذه تم إعداد  (والتي تتألف من المعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس  التقارير المالية لمعايير الدولية إلعدادالبيانات المالية وفقا

ارير المالية) ومتطلبات القوانين لتقإلعداد االمعايير الدولية معايير المحاسبة الدولية وكذلك التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة.  ذات الصلة

 
 أساس القياس  ب)(

 
 ما يلي: التكلفة التاريخية باستثناء  على أساسم إعداد هذه البيانات المالية ت

 
 ؛ تم قياسها بالقيمة العادلةيالتي  األدوات المالية المشتقة -

 
 ؛ التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو الخسائر رباحاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ -

 
   ؛التي يتم قياسها بالقيمة العادلةبيع الموجودات المالية المتاحة لل -

 
 ؛ اللتزام التعويضات المحددة التزامات التعويضات المحددة بالقيمة الحاليةب المتعلقة مطلوباتاليتم االعتراف ب -

 
 ادلة،تحوط القيمة العل مؤهلة عالقات في خاضعة للتحوطبنود كوالمطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة المالية الموجودات و -

   .الخاضعة للتحوطالتي يتم في مقابلها تعديل التكلفة المطفأة لبيان أثر التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر 
  

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  (ج)
 

ذكر خالف لعملة الرسمية للبنك. ما لم ياوهي  ،("الدرهم اإلماراتي") تم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة
 إلى أقرب عدد صحيح باأللف. تقريبهاذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة قد تم 

 
 استخدام التقديرات واألحكام (د)

 
ن اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي يتطلب م لمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن إعداد البيانات المالية وفقاً ل

والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية  تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
 عن تلك التقديرات. 

 
العتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي . ويتم ابصورة مستمرةالتابعة لها تم مراجعة التقديرات واالفتراضات ت

 فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.  في أييتم فيها تعديل التقديرات و
 

التقديرات واألحكام الهامة  منعدم اليقين لحاالت بيان المعلومات حول المجاالت الهامة  ٤ اإليضاحتم في ، وبصورة محددة
 على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.  األكبر تأثيرالبيق السياسات المحاسبية التي لها في تطالمستخدمة 

  

١٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)   
 

 (تابع)أساس اإلعداد   ٢
 

 من قبل البنك المطبقةالمعايير المحاسبية الجديدة  (هـ)
 

 ٢٠١٦يناير  ١ بعدوالتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  هناك عدد
قامت اإلدارة بتقييم تأثير المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. 

معايير المنشورة، وخلصت إلى أنها ليست ذات صلة بالشركة أو أنها ليست ذات تأُثير مادي أو أن تأثيرها يقتصر والتعديالت على ال
 على متطلبات اإلفصاح والعرض في البيانات المالية. 

  
 السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
 في هذه البيانات المالية. لمبينةاتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات 

 
 العمالت األجنبية )أ(

 
 . في تاريخ المعامالت الفوريةالصرف  معامالت صرف العمالت األجنبية وفقاً ألسعار تسجيليتم 
 

ً ألسعار الصرف السائدة  يدرهم اإلماراتاليتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى   تقرير.ال تاريخفي وفقا
الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تحويلها إلى الدرهم اإلماراتي ب فيما يتعلق

ً ألسعار الصرف جنبية في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األ كما الفورية وفقا
العمالت األجنبية  اتفي تاريخ المعاملة. ويتم االعتراف بفروقالفوري باستخدام أسعار الصرف  والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية

 الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة ) ب(
 

كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ل باح أو الخسائراألريتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان 
المعدل الذي يتم بموجبه خصم الدفعات والمقبوضات النقدية في ي الفائدة الفعل ريقة معدلطتمثل ت. ةطريقة الفائدة الفعلي باستخدام

 الدفتريةذلك مناسباً) إلى القيمة  إذا كان(أو خالل فترة أقل  المالي االلتزامأو  لألصلالعمر المتوقع  على مدى المقدرةالمستقبلية 
 بالموجودات والمطلوبات المالية وال يتم تعديله الحقاً. المبدئي. يتم تحديد معدل الفائدة الفعلي عند االعتراف المالي االلتزامأو  لألًصل

 
ة وتكاليف المعامالت والخصومات أو العالوات التي تشكل يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة الرسوم المدفوعة أو المستلم

أو إصدار أو  لحيازةتكاليف المعامالت بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة تتمثل ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.  جزءاً 
 استبعاد أصل أو التزام مالي.

 
 على ما يلي:واإليرادات الشاملة األخرى  ح أو الخسائراألربافي بيان  المدرجةتشتمل إيرادات ومصروفات الفائدة 

 
 والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها على أساس الفائدة الفعلية؛ المالية الفائدة على الموجودات -
 
 ائدة الفعلية؛التي يتم احتسابها على أساس الفالمتاحة للبيع الفائدة على األوراق المالية االستثمارية  -

 
 تم تحديدها في عقود تحوط التدفق النقديالتي يتحوط األدوات المشتقة المؤهلة للاالستحقاق الفعلي من تغيرات القيمة العادلة في  -

ت من التغير في التدفقات النقدية للفائدة، في نفس الفترة التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط على إيرادات/ مصروفا
 الفائدة؛ 

 
 من مخاطر أسعار الفائدة.  للتحوط المحددة بتحوطات القيمة العادلة المؤهلة لألدوات المشتقة من تغيرات القيمة العادلة  الجزء الفعال -

 
لية المشتقة األخرى المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر، والموجودات المالية والمطلوبات الماتغيرات القيمة العادلة من األدوات  -

يتم بيانها في صافي اإليرادات من األدوات المالية األخرى "القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" األخرى المسجلة بـ 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.

  

١١ 

 رات العربية المتحدةفروع دولة اإلما –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)   
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
 والعموالت الرسوم )ج(

 
 ضمن صل أو التزام ماليأليتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت، التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي 

 قياس معدل الفائدة الفعلي.
      

 ة علىعمولالتراف بإيرادات العموالت والرسوم األخرى، بما في ذلك رسوم خدمات الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات ويتم االع
 ورسوم إدارة القروض الجماعية وذلك عندما يتم تقديم الخدمات ذات العالقة. االكتتابالمبيعات ورسوم 

 
عند سوم المعامالت والخدمات التي يتم االعتراف بها كمصروفات تتعلق مصروفات العموالت والرسوم األخرى بصورة رئيسية بر

 استالم الخدمات. 
 

  إيرادات تشغيلية أخرى ) (د
 

ً الخسائر المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التجارة ذات الصلة وتتضمن كافة  تتألف اإليرادات التشغيلية األخرى من األرباح ناقصا
 ير المحققة والفائدة وفروق صرف العمالت األجنبية.تغيرات القيمة العادلة المحققة وغ

 
  التشغيلي عقود اإليجار ) هـ(

 
 إيجارالموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود  إيجاريتم تصنيف عقود 

على  األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابتبيان  في تشغيليال اإليجاربموجب عقود  بالمبالغ المدفوعة. يتم االعتراف تشغيلي
يتم االعتراف بحوافز عقود االيجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد االيجار على مدى . يجارمدى فترة عقد اإل
 فترة عقد االيجار.

 
 مصروفات ضريبة الدخل  )و(

 
األرباح أو يتم االعتراف بمصروفات ضريبة الدخل ضمن بيان  .المؤجلة ريبةوالضالضريبة الحالية  منالدخل  يبةضر تتألف

اإليرادات الشاملة  حقوق الملكية في بالبنود المعترف بها مباشرة ضمنالمصروفات  إلى المدى الذي تتعلق فيه باستثناءالخسائر 
 . اإليرادات الشاملة األخرى في هذه الحالة ضمن، حيث يتم االعتراف بها األخرى

 
في معدالت الضريبة المطبقة  لسنة باستخداملعن اإليرادات الخاضعة للضريبة  سدادهاالضريبة المتوقع في تتمثل الضريبة الحالية 

أية تعديالت على  بموجب القوانين واللوائح الضريبية الصادرة عن إمارة أبوظبي ودبي والشارقة؛ باإلضافة إلى التقريرتاريخ 
 ع عن السنة السابقة. الضريبة مستحقة الدف

 
غير المستخدمة والفروق  ةالضريبيللخسائر الضريبية غير المستخدمة والتخفيضات يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 

فر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام توالمؤقتة الخاضعة لالقتطاع إلى المدى الذي يكون عنده من المحتمل 
 . وق المؤقتةالفر

 
تطبيقها بصورة فعلية كما في تاريخ التي سيتم يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت (والقوانين) الضريبية السارية أو 

 ، والمتوقع تطبيقها عند تحقيق موجودات ضريبة الدخل المؤجلة ذات الصلة أو عند تسوية التزامات ضريبة الدخل المؤجلة.التقرير
 
تم مباشرة تحميل أو إضافة الضريبة المؤجلة والحالية المتعلقة بالبنود التي يتم تحميلها أو إضافتها مباشرة ضمن حقوق الملكية ويتم ي

 الحقاً االعتراف بها ضمن بيان األرباح والخسائر باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر الحالية أو المؤجلة.
 

  

١٢ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(
 

 االعتراف   )١(
 

ُ  في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم االعتراف القروض الثانويةوالودائع و السلفياتمبدئياً بالقروض و باالعتراف البنك يقوم  مبدئيا
أو الخسائر)  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ المصنفةجودات والمطلوبات األخرى (بما في ذلك الموجودات بكافة المو

 وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية.  المتاجرةبتاريخ 
 

العادلة زائداً، بالنسبة للبند الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم مبدئياً قياس األصل المالي أو االلتزام المالي بالقيمة 
 أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى االستحواذ أو اصدار البند المعني.

 
 التصنيف )٢(

 
إن . أو العكس ملكية لطرف أخر أداة التزام مالي أو أو مالي والتزام للبنك مالي أصلينشأ عنه  عقدفي األداة المالية  تتمثل
بيان المركز المالي هي أدوات مالية، باستثناء الممتلكات والمعدات واألعمال  فيالموجودات والمطلوبات المدرجة  كافة

ً ومخصص فومالية قيد االنجاز والموجودات غير الملموسة والمدرأسال ً والمقبوضات مقدما تعويضات نهاية عات مقدما
 الخدمة للموظفين.

 
 : على النحو التاليالمالية  األدواتتصنيف يتم 

 
 تمل هذه الفئة على فئتين فرعيتين: تشأو الخسائر رباحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ:  

 
يتم تصنيف أحد الموجودات أو االلتزامات على أنه محتفظ به . المحتفظ بها للمتاجرةومطلوبات مالية موجودات مالية  -

تاجرة في حال تم االستحواذ عليه بصورة رئيسية لغرض البيع في المستقبل القريب، أو أنه يشكل جزء من محفظة للم
ً ويتوفر  على تحقيق أرباح قصيرة األجل أو أنه أداة مشتقة (باستثناء عالقات  بشأنها أدلةأدوات مالية يتم إدارتها سويا

 التحوط المؤهلة).
قيمة العادلة من خالل البالمالية  والمطلوبات موجوداتيتم تصنيف ال .أو الخسائر رباحل األبالقيمة العادلة من خالمصنفة  -

 :أو الخسائر عندما رباحاأل
 

   يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ التضارب في القياس أو االعتراف والذي قد ينشـأ من قيـاس الموجودات كان التصنيف
(على سبيل المثال، قد يقوم البنك  ئر عليها على أسس مختلفةأو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسا

القروض ذات سعر الفائدة الثابت والتي تتم إدارتها مع عقود مقايضة أسعار الفائدة الذمم المدينة وبتصنيف بعض 
 المشتقة)

 
 يمة العادلة (مثل تتم إدارة مجموعة من الموجودات المالية و/أو المطلوبات المالية وتقييم أدائها على أساس الق

تصنيف المجموعة للديون المصدرة لتمويل محفظة من الموجودات والمطلوبات التجارية التي يتم إدارتها  ةاحتمالي
 ككل على أساس القيمة العادلة).

 
  تتضمن الموجودات أو المطلوبات أدوات مشتقة ضمنية وتكون تلك األدوات المشتقة مطلوب االعتراف بها بشكل

 منفصل.
 

 هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة يمكن تحديدها وغير مدرجة في سوق نشط. تنشأ : السلفياتلقروض وا
 األموال مباشرة إلى المقترض بدون نية المتاجرة في الدين.  البنكقدم عندما ي السلفياتالقروض و

 
 دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفي تواريخ استحقاق موجودات مالية غير مشتقة ذات : هي الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق

ثابتة حيث يكون لدى البنك الرغبة والقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. عندما يقوم البنك ببيع جزء 
 .ن الموجودات المحتفظ بها لالستحقاق، تتم إعادة تصنيف الفئة بأكملها كموجودات متاحة للبيعغير هام م

 
 متاحة للبيع أو ليست مصنفة كـ (أ) قروض  المصنفة بأنهاهي تلك الموجودات المالية غير المشتقة  :المتاحة للبيع الموجودات

أو  رباحالستحقاق أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األحتى تاريخ ا(ب) استثمارات محتفظ بها  ،وسلفيات
 الخسائر.   

  

١٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –نك ستاندرد تشارترد ب
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 القياس )٣(

 
ً بقيمته الماليأو االلتزام المالي  باألصليتم االعتراف   المبينغير مالي الأو االلتزام المالي  األصل في حالةالعادلة زائداً،  مبدئيا

 . الماليأو االلتزام المالي  األصلأو إصدار  لحيازةأو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ
 

القيمة والموجودات المتاحة للبيع ب بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر دواتاألالعتراف المبدئي، يتم قياس كافة ا عقب
 العادلة. 

 
حتى تاريخ والموجودات المحتفظ بها  الناشئةوالذمم المدينة  لغير المتاجرة والقروضالمحتفظ بها يتم قياس كافة الموجودات المالية 

 القيمة. انخفاضالستحقاق بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسائر ا
 

 قياس التكلفة المطفأة  )٤(
 

المبلغ الذي يتم بموجبه قياس أصل أو التزام مالي عند االعتراف المبدئي ناقصاً في زام مالي فة المطفأة ألصل أو التتتمثل التكل
ق بين المبلغ المبدئي ألي فر ةريقة الفائدة الفعليالمتراكم باستخدام ط طفاءإلازائداً أو ناقصاً  ،الدفعات المسددة من المبلغ األصلي

 القيمة.  في انخفاضأي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصاً 
 

 القيمة العادلة  اتقياس )٥( 
 

تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين 
ي ذلك التاريخ. تعكس في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً للبنك ف

 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

عندما يكون ذلك متاحاً، يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه 
لوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المط

 األسعار بصورة مستمرة.  
 

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط، يستخدم البنك أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة ذات 
ره كافة العوامل التي يضعها المشاركون في الصلة وبشكل أقل على المدخالت غير الملحوظة. يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختيا

 السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة. 
 

أي القيمة العادلة للثمن المدفوع أو  -يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
عتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة أن القيمة العادلة عند اال بنكقرر اليالمقبوض. عندما 

العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات 
ً قياس األدوات المالية بالقيماسومن األ ة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة ق الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيا

على أساس تناسبي على  األرباح أو الخسائرالعادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن 
 ة أو يتم إنهاء المعاملة.مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظ

 
في حال كان ألي من الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، يقوم البنك بقياس الموجودات 

 والمراكز المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية قصيرة األجل بسعر الطلب.
 

وجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي يقوم البنك بإدارتها على أساس إن محافظ الم
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز 

مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على طويل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي 
مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي 

 عليها كل أداة في المحفظة. 
 

يمكن تاريخ أول مبلغ مستحق الدفع عند الطلب، ويتم خصمها اعتباراً من وديعة تحت الطلب عن اللتقل القيمة العادلة ليجب أن ال 
 .المطالبة بالسدادفيه 

 
يقوم البنك باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها 

 التغيير.  

  

١٤ 

 مارات العربية المتحدةفروع دولة اإل –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 النظام المتدرج للقيم العادلة )٦(
 

 ة. (ب) بيان أساس النظام المتدرج للقيمة العادلة، باإلضافة إلى المزيد من اإلفصاحات التفصيلي ٣٠تم في اإليضاح ي
 

 القياس الالحق عنداألرباح والخسائر  )٧(
 

ر في القيمة العادلة لألدوات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو عن التغي باألرباح والخسائر الناتجةمباشرًة يتم االعتراف 
مة العادلة لألوراق ر في القيعن التغي األرباح والخسائر الناتجةب يتم االعتراف. األرباح أو الخسائرالخسائر ضمن بيان 

حتى يتم إيقاف االعتراف  ة األخرىالشامل اإليراداتضمن  للتحوطالمالية المتاحة للبيع التي لم تخضع قيمتها العادلة 
يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها ضمن وعندئٍذ باالستثمار أو يتعرض النخفاض في القيمة، 

  للفترة. األرباح أو الخسائرضمن بيان  ة األخرىالشامل اإليرادات
 

 قيمة ال انخفاضتحديد وقياس  )٨( 
 

التي لم يتم قيمة الموجودات المالية  انخفاضك دليل موضوعي على ما إذا كان هنابتقييم  تقريرتاريخ كل في يقوم البنك 
تشير األدلة عندما  في القيمة نخفاضال ت الماليةالموجودا تتعرضأو الخسائر.  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ تسجيلها

وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات وأن لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية الموضوعية إلى 
 المستقبلية للموجودات ويمكن تقدير ذلك التأثير بصورة موثوقة. 

 
يتم تقييم كافة  .جماعيعلى المستوى الفردي والمستوى الجودات قيمة المو انخفاض علىيقوم البنك بمراجعة األدلة 

بعد ذلك يتم  في القيمة بشكل محدد. نخفاضال هاتعرض للتحقق من الموجودات المالية التي تعتبر هامة في حالتها الفردية
أي  حدوث من لتحققلبصورة جماعية  القيمةفي  محدد نخفاضال عدم تعرضها ُيالحظكافة الموجودات الهامة التي  تقييم

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها  .تحديدهفي القيمة دون أن يتم  انخفاض
بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية (المسجلة بالتكلفة المطفأة) 

  خاطر مماثلة.التي لها خصائص م
 

األزمة المالية الحادة ) سندات الملكيةقيمة الموجودات المالية (بما في ذلك  انخفاضيمكن أن تتضمن األدلة الموضوعية على 
إعادة هيكلة القرض أو السلفية  أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو التعثر، أو مقترض أو المصدرلالتي قد يواجهها ا
ً من قبل البنك وفق  أو المصدر المقترضلشروط لم يكن البنك ليأخذها باالعتبار في الظروف العادية أو المؤشرات على أن  ا

أو أي بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغييرات لألداة أو عدم وجود سوق نشط  هإفالس سوف يشهر
عدم ترتبط بضمن المجموعة أو الظروف االقتصادية التي السلبية في القدرة على الدفع من قبل المقترضين أو المصدرين 

في قيمته  طويل المدةالحاد أو  نخفاضفيما يتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن اال االلتزام بالسداد في المجموعة.
 . القيمة انخفاضعلى  موضوعي العادلة ألقل من تكلفته يعد بمثابة دليل

 
النماذج اإلحصائية التي تتضمن االتجاهات التاريخية الحتمالية التأخر في  يستخدم البنك ،ماعيالقيمة الج انخفاضعند تقييم 

وفقاً ألحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية ها تعديلوالتي يتم  ةالمتكبد ئرالخسا وقيمة االستردادالسداد ووقت 
كون أكبر أو أقل مما تشير إليه النماذج التاريخية. يتم قياس معدالت واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ست

المستقبلية بصورة منتظمة مقارنة بالنتائج  المبالغ المستردةالتأخر عن السداد ومعدالت الخسائر والوقت المتوقع لتحصيل 
 الفعلية لضمان بقاء تلك المعدالت مناسبة.

 
 المالية للموجودات  الدفتريةبالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة  لمسجلةاقيمة الموجودات  انخفاضيتم قياس خسائر 

ً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات . يتم المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقا
. ويستمر االعتراف السلفياتمخصص القروض وحساب  في إظهارهاويتم  األرباح أو الخسائربيان  فياالعتراف بالخسائر 

 القيمة من خالل عكس الخصم.  نخفاضال التي تعرضتالموجودات  لىبالفائدة ع
 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضالقيمة، يتم عكس خسائر  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذا
 

  

١٥ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٨(

 
تكلفة االستحواذ  قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين انخفاضيتم االعتراف بخسائر 

ً أية خسائر انخفاض في القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً في بيان ال، ناقصا ، من  األرباح أو الخسائرمعترف بها سابقا
يتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة  .األرباح أو الخسائربيان  إلى األخرى اإليرادات الشاملة

قيمة سندات الدين المتاحة للبيع،  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذاللمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. الزمنية 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضيتم عكس خسائر 

 
ضمن  نخفاض في القيمةتعرضت الالتي المتاحة للبيع  الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  ةالحق بأي زيادةيتم االعتراف 

كأحد مكونات الزمنية للمال القيمة المنسوبة للقيمة  انخفاضالتغيرات في مخصصات  إظهار. ويتم اإليرادات الشاملة األخرى
 إيرادات الفائدة.

 
 المقاصة )٩(

 
لبنك ليكون  ،قط عندمافو عندما، في بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

أو تحصيل الموجودات  المبلغبمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي  حق قانوني
 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 

 
الخسائر  عندما تجيز المعايير المحاسبية ذلك أو لألرباح أو المبلغيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي 

 مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك. المماثلةالناتجة عن مجموعة من المعامالت 
 

 إيقاف االعتراف  )١٠(
 

 أو األصلنقدية من لحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات عندما تنتهي ا المالي باألصليقوم البنك بإيقاف االعتراف 
 بموجبهامعاملة يتم من خالل ألصل المالي ا من التدفقات النقدية التعاقدية صول علىالحالحق في  بالتنازل عنيقوم  عندما

يل كافة مخاطر في حال عدم االحتفاظ أو تحو .بصورة فعليةملكية الموجودات المالية تحويل كافة مخاطر وامتيازات 
بهذا األصل إلى مدى ارتباطه بهذا األصل. وامتيازات الملكية بصورة فعلية واحتفاظ البنك بالسيطرة، يواصل البنك اعترافه 

عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى 
ً أي ) ١(المحول) والجزء من األصل  التزام جديد الثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

يان ب) أية أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يتم االعتراف بها ضمن ٢و (تمل) مح
إليقاف االعتراف والتي قام البنك بإنشائها المؤهلة فيما يتعلق بأي حصة في الموجودات المالية المحولة  .األرباح أو الخسائر

 صل أو التزام منفصل.أو االحتفاظ بها، يتم االعتراف بها كأ
 

 . انتهاؤهاها أو ؤتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم الغاعندما ت المالي بااللتزامعتراف يقوم البنك بإيقاف اال
 

شطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة ب يقوميقوم البنك أيضا بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما 
 للتحصيل. 

 
ً بنك بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يقوم ال بكافة  يظل محتفظا

 ، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.حالةهذه ال مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزء منها. في
 

م خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل تقديل اتالتزاميحتفظ البنك في بعض المعامالت ب
بعقد الخدمة إذا كانت رسوم  متعلق التزامأو  أصلالمحول عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأي 

 الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.      

  

١٥ 

 اإلمارات العربية المتحدةفروع دولة  –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 (تابع)تحديد وقياس انخفاض القيمة  )٨(

 
تكلفة االستحواذ  قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع من خالل تحويل الفرق بين انخفاضيتم االعتراف بخسائر 

ً أية خسائر انخفاض في القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ً في بيان ال، ناقصا ، من  األرباح أو الخسائرمعترف بها سابقا
يتم إظهار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة للقيمة  .األرباح أو الخسائربيان  إلى األخرى اإليرادات الشاملة

قيمة سندات الدين المتاحة للبيع،  انخفاضر ئخسا نقصأدى حدث الحق إلى  إذاللمال كأحد مكونات إيرادات الفائدة. الزمنية 
 . األرباح أو الخسائربيان القيمة من خالل  انخفاضيتم عكس خسائر 

 
ضمن  نخفاض في القيمةتعرضت الالتي المتاحة للبيع  الملكيةفي القيمة العادلة لسندات  ةالحق بأي زيادةيتم االعتراف 

كأحد مكونات الزمنية للمال القيمة المنسوبة للقيمة  انخفاضالتغيرات في مخصصات  إظهار. ويتم اإليرادات الشاملة األخرى
 إيرادات الفائدة.

 
 المقاصة )٩(

 
لبنك ليكون  ،قط عندمافو عندما، في بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 

أو تحصيل الموجودات  المبلغبمقاصة المبالغ ويكون لديه الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي  حق قانوني
 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 

 
الخسائر  عندما تجيز المعايير المحاسبية ذلك أو لألرباح أو المبلغيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي 

 مثل المعامالت في األنشطة التجارية للبنك. المماثلةالناتجة عن مجموعة من المعامالت 
 

 إيقاف االعتراف  )١٠(
 

 أو األصلنقدية من لحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات عندما تنتهي ا المالي باألصليقوم البنك بإيقاف االعتراف 
 بموجبهامعاملة يتم من خالل ألصل المالي ا من التدفقات النقدية التعاقدية صول علىالحالحق في  بالتنازل عنيقوم  عندما

يل كافة مخاطر في حال عدم االحتفاظ أو تحو .بصورة فعليةملكية الموجودات المالية تحويل كافة مخاطر وامتيازات 
بهذا األصل إلى مدى ارتباطه بهذا األصل. وامتيازات الملكية بصورة فعلية واحتفاظ البنك بالسيطرة، يواصل البنك اعترافه 

عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة إلى 
ً أي ) ١(المحول) والجزء من األصل  التزام جديد الثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا

يان ب) أية أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يتم االعتراف بها ضمن ٢و (تمل) مح
إليقاف االعتراف والتي قام البنك بإنشائها المؤهلة فيما يتعلق بأي حصة في الموجودات المالية المحولة  .األرباح أو الخسائر

 صل أو التزام منفصل.أو االحتفاظ بها، يتم االعتراف بها كأ
 

 . انتهاؤهاها أو ؤتم تسوية التزاماته التعاقدية أو يتم الغاعندما ت المالي بااللتزامعتراف يقوم البنك بإيقاف اال
 

شطب أرصدة تتعلق بموجودات يتم اعتبارها غير قابلة ب يقوميقوم البنك أيضا بإيقاف االعتراف ببعض الموجودات عندما 
 للتحصيل. 

 
ً بنك بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يقوم ال بكافة  يظل محتفظا

 ، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.حالةهذه ال مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزء منها. في
 

م خدمات لألصل المالي المحول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل تقديل اتالتزاميحتفظ البنك في بعض المعامالت ب
بعقد الخدمة إذا كانت رسوم  متعلق التزامأو  أصلالمحول عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. يتم االعتراف بأي 

 الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.      

  

١٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية ) ز(

 
 أو الخسائر  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ التصنيف )١١( 

 
 أو الخسائر في الحاالت التالية:  رباحقيمة العادلة من خالل األبال المالية الموجودات والمطلوبات بتصنيفالبنك  يقوم

 
  .تقييمها وبيانها داخلياً على أساس القيمة العادلةوعندما تتم إدارة الموجودات أو المطلوبات  -
 
  ؛لم يتم التصنيفإذا تنشأ سة التي كانت المحاسبي االختالفاتإذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة ملحوظة  -
 
كان عدل بصورة جوهرية التدفقات النقدية التي تُ من شأنها أن إذا كان األصل أو االلتزام يتضمن أداة مشتقة ضمنية و -

 .العقد خالفاً لذلك ليتطلبها
 

 األدوات المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )ح(
 

ة وفقاً للتغيرات في معدالت الفائدة وأسعار األدوات المالية وأسعار تتمثل األدوات المشتقة في األدوات المالية التي تشتق قيمتها العادل
السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان والمؤشرات. يتم تصنيف األدوات المشتقة كأدوات للمتاجرة ما لم يتم 

 تصنيفها كأدوات تحوط.
 

ً يتم ق ً االعتراف بكافة األدوات المشتقة والحقا ياسها بالقيمة العادلة، مع االعتراف بكافة أرباح إعادة التقييم ضمن األرباح يتم مبدئيا
تدفق نقدي أو تحوط لصافي االستثمار، في هذه الحالة يتم االعتراف بالجزء الفعال إجراء والخسائر (باستثناء الحاالت التي يتم فيها 

 ات الشاملة األخرى).من التغيرات في القيمة العادلة ضمن اإليراد
 

يمكن الحصول على القيم العادلة من أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ومعامالت السوق الحديثة وأساليب التقييم بما في ذلك 
ود نماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، حيثما يكون مناسباً. حيثما ترتكز القيمة العادلة المعترف بها مبدئياً لعق

نفس السياسة المحاسبية لالعتراف  تتبع اعلى نموذج التقييم الذي يستخدم المدخالت غير الملحوظة في السوق، فإنه لمشتقةاألدوات ا
المبدئي كما هو الحال للموجودات والمطلوبات المالية األخرى. يتم قيد كافة األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة 

 تكون القيمة العادلة سالبة. إيجابية وكمطلوبات عندما
 

فيما يتعلق ببعض األدوات المشتقة المتضمنة في األدوات المالية األخرى، مثل خيار التحويل في السندات القابلة للتحويل المحتفظ 
خاطر العقد بها، يتم تقيمها كأدوات مشتقة منفصلة عندما ال ترتبط المخاطر والسمات االقتصادية الخاصة بها بشكل كبير بسمات وم

بالقيمة  الضمنيةالرئيسي وال يتم قيد العقد الرئيسي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قياس تلك األدوات المشتقة 
العادلة مع االعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليها ضمن بيان األرباح أو الخسائر. يستمر بيان األدوات المشتقة الضمنية مع العقد 

 ئيسي وال يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل أو ادراجها ضمن األدوات المشتقة.الر
 

إن كانت ، إن طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة تتوقف على ما إذا كانت تلك األداة المشتقة محددة كأداة تغطية
لقيمة العادلة عقود تحوط ا) ١د األدوات المشتقة على أنها: (يقوم البنك بتحدي. للتحوططبيعة البند الخاضع فإنها تمثل كذلك، 

مستقبلية محتملة نقدية  لتدفقات عقود تحوط) ٢للموجودات والمطلوبات المعترف بها أو ارتباطات مؤكدة (تحوط القيمة العادلة)؛ (
 ).دينقتدفق  تحوطبدرجة كبيرة منسوبة إلى موجودات أو مطلوبات معترف بها أو لمعاملة متوقعة (

 
 الطريقة شريطة الوفاء بمعايير محددة.   التحوط لألدوات المشتقة بهذه يتم استخدام محاسبة 

 
هدف واستراتيجية إدارة  باإلضافة إلىبتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط،  ،المعاملة في بداية ،يقوم البنك
ً بتوثيق تقييمه وم البنك. يقتنفيذ مختلف معامالت التحوطل المخاطر ت ما إذا كانحول ، في بداية التحوط وبصورة مستمرة، أيضا

مقاصة التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود  عندعالية الفاعلية  األدوات المشتقة المستخدمة في معامالت التحوط
 الخاضعة للتحوط.

 

  

١٧ 

 ت العربية المتحدةفروع دولة اإلمارا –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) األدوات المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )ح(

 
  عقود تحوط القيمة العادلة

 
أو اللتزام مؤكد،  لي معترف بهما التزامأو  ألصل  في القيمة العادلة لتغيرا منتحوط  أداةالمشتقة على أنها  اةعندما يتم تصنيف األد

مع أية تغيرات في القيمة العادلة  األرباح أو الخسائرالمشتقة ضمن بيان  لألداةاالعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة على الفور يتم 
  .للمخاطر التي يتم التحوط منها المنسوبة للتحوطللبند الخاضع 

 
معايير محاسبة تفي بمارستها أو لم تعد ميتم بيعها أو إنهاؤها أو ية األدوات المشتقة أو يتم ايقاف محاسبة التحوط عندما تنتهي صالح

ً  يتم إطفاءتحوط القيمة العادلة أو عندما يتم إلغاء التصنيف.  طريقة لأية تعديالت حتى ذلك الوقت على بند التحوط المحتسب وفقا
 عاد احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.معدل الفائدة الفعلي المُ كجزء من  األرباح أو الخسائرضمن بيان  ةالفائدة الفعلي

 
  التدفق النقدي تحوطعقود 

 
 التزامأو  بأصللتقلبات في التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر محددة مرتبطة ا من تحوط أداةعلى أنها مشتقة  أداةعندما يتم تصنيف 

 الفعال من، يتم عندها االعتراف بالجزء األرباح أو الخسائرأن تؤثر على بيان أو معاملة متوقعة بصورة كبيرة يمكن  معترف به
المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. تتم إعادة تصنيف المبلغ المعترف به ضمن اإليرادات  لألداةلتغيرات في القيمة العادلة ا

التدفقات النقدية الخاضعة للتحوط تؤثر على بيان الدخل لفترة حيث أن على أنه تسوية إلعادة تصنيف في نفس االشاملة األخرى 
 لألداةاالعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة  على الفور. يتم األرباح أو الخسائرضمن نفس البند في بيان 

 .األرباح أو الخسائرالمشتقة ضمن بيان 
 

محاسبة معايير تفي بعد أو يتم بيعها أو انهاؤها أو ممارستها أو لم ت داة المشتقةاألعندما تنتهي التحوط مستقبالً يتم ايقاف محاسبة 
، ويبقى المبلغ المعترف به في اإليرادات الشاملة األخرى مدرج ضمنها إلى أن تؤثر عندما يتم إلغاء التصنيفأو  النقدي التدفقتحوط 

 التحوطمحاسبة  إيقاف، يتم المحتملةيعد من المتوقع حدوث المعامالت عندما لم . األرباح أو الخسائرالمعاملة المتوقعة على بيان 
 . األرباح أو الخسائراالعتراف بالرصيد المدرج في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن بيان  على الفورويتم 

 
 النقد وما يعادله  ) ط(

 
رصدة غير مقيدة محتفظ بها لدى مصرف اإلمارات يتألف النقد وما يعادله من سندات أذنية ونقد في الصندوق وحسابات جارية وأ

بنوك، الالعربية المتحدة المركزي وشهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحق من والمستحق إلى 
و أقل من تاريخ تمتد إلى ثالثة أشهر أ أصليةمن المركز الرئيسي والفروع األخرى ذات فترات استحقاق إلى والمستحق والمستحق 

 قصيرة األجل وإلدارة المخاطر االئتمانية غير الهامة. تاالعتراف المبدئي، وتستخدم لغرض الوفاء بااللتزاما
 

 .بيان المركز المالي فيالنقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة  تسجيليتم 
 

 السلفياتالقروض و )ي(
 

مدرجة في سوق نشط وال الغير قابلة للتحديد الثابتة أو الدفعات الذات مشتقة لامالية غير الموجودات في ال السلفياتالقروض وتتمثل 
 . المنظورأو في المستقبل  على الفورينوي البنك بيعها 

 
 ً ويتم قياسها الحقاً  ،لمعاملةاإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة لتكاليف الزائداً  بالقيمة العادلة السلفياتقياس القروض و يتم مبدئيا

 . ةفتها المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليبتكل
 

في  كما هو مبينعلى أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  السلفياتعندما يقرر البنك تصنيف القروض و
 .األرباح أو الخسائرمن بيان ض على الفور)، يتم قياسها بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ١١) (ز( ٣اإليضاح 

  

١٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
  األوراق المالية االستثمارية )ك(

 
قيمة العادلة من المالية االستثمارية غير مبينة بال األوراق كانت ، في حالةبالقيمة العادلة األوراق المالية االستثماريةيتم مبدئيا قياس 

ً ويتم احتسابها  ،لمعاملةاإلضافية المنسوبة مباشرة ل تكاليفالزائداً أو الخسائر،  رباحخالل األ تصنيفها إما على أنها  حسبالحقا
 :مدينة أو أنها قروض وذمم أو على أنها متاحة للبيعأو الخسائر  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ

 
 أو الخسائر رباحالقيمة العادلة من خالل األ )١(

 
ويتم على أو الخسائر  رباحيتم تصنيف االستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

   .األرباح أو الخسائربيان القيمة العادلة ضمن بتغيرات الفور االعتراف 
 
 لمتاحة للبيع االستثمارات ا )٢(

 
ضمن فئة أخرى من الموجودات  تصنيفهاالمشتقة التي ال يتم  األدوات غيراستثمارات في مثل االستثمارات المتاحة للبيع  تت

 بالقيمة العادلة.المتاحة للبيع األخرى كافة االستثمارات تسجيل  تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع على سندات الدين. يتمالمالية. 
 

أو خسائر  أرباحباستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف ب األرباح أو الخسائربيان العتراف بإيرادات الفائدة ضمن يتم ا
 . األرباح أو الخسائربيان سندات الدين المتاحة للبيع ضمن  في ستثماراتلالصرف العمالت األجنبية 

 
ويتم بيانها في احتياطي القيمة العادلة  ة األخرىالشامل اإليراداتلة ضمن لقيمة العادلاالعتراف بالتغيرات األخرى مباشرة يتم 

 اإليراداتفي  المتبقيويتم االعتراف بالرصيد  ،القيمة في نخفاضحتى يتم بيع االستثمار أو يتعرض ال ضمن حقوق الملكية
 . األرباح أو الخسائربيان ضمن  ة األخرىالشامل

 
قيمة العادلة، بخالف خسائر انخفاض القيمة، يتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة فيما يتعلق بالتغيرات األخرى لل

األخرى ويتم بيانها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عند بيع االستثمار، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر 
 المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

 
 تلكات والمعدات المم )ل(

 
 القيمة.  انخفاضيتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر 

 
، حيثما يكون ذلك مناسباً، فقط عندما منفصل كأصلأو يتم االعتراف بها  لألصلالدفترية  ةالقيم ضمنيتم إدراج التكاليف الالحقة 

ذلك البند بصورة موثوقة.  ةلبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بذلك اأن تتدفق المن المرجحيكون من 
 .األرباح أو الخسائر بيان يتم تحميل كافة أعمال اإلصالحات والصيانة األخرى على

 
األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود على مدى  أساس القسط الثابتعلى  األرباح أو الخسائربيان يتم االعتراف باالستهالك ضمن 

ألصل ما أكبر من قيمته  الدفتريةتكون القيمة  عندماعشر سنوات. ثالث إلى  من بصورة رئيسية التي تتراوحوالمعدات الممتلكات 
األرباح أو يان ويتم تحميلها على ب ستردادقيمته القابلة لالإلى تخفيض قيمة ذلك األصل على الفور  يتم ،المقدرة ستردادالقابلة لال
يتم االعتراف بتكاليف الصيانة . األرباح أو الخسائرأو الخسائر الناتجة عن االستبعاد ضمن بيان  رباح. يتم االعتراف باألالخسائر
 عند تكبدها.  األرباح أو الخسائرللممتلكات والمعدات ضمن بيان اليومية 

 

  

١٩ 

 لمتحدةفروع دولة اإلمارات العربية ا –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
 الموجودات غير الملموسة   )م(

 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر  الكمبيوتربرامج في تتمثل الموجودات غير الملموسة  التي استحوذ عليها البنك، ويتم بيانها بالتكلفة ناقصا

 انخفاض القيمة المتراكمة. 
 

تتعلق  الذيالمنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد  منالالحقة للبرامج فقط عندما تزيد  مصروفاتالتتم رسملة 
 األخرى كمصروفات عند تكبدها.  النفقاتبه. ويتم االعتراف بكافة 

 
ر اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير على مدى األعما األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابتيتم االعتراف باإلطفاء ضمن بيان 

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  ُتقدرمن التاريخ الذي تصبح فيه تلك الموجودات متاحة لالستخدام.  اعتباراً الملموسة 
 على الفور اد، يتمثالث سنوات. عندما تكون القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالستردب

 تخفيض قيمة تلك الموجودات غير الملموسة إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
 

   قيمة الموجودات غير المالية انخفاض )ن(
 
إذا  مما للتحقق تقرير، بتاريخ كل باستثناء موجودات الضريبة المؤجلة، البنكلموجودات غير المالية لدى ل الدفتريةتم مراجعة القيم ت

 .سترداديتم تقدير قيمة األصل القابلة لال ،يمة. في حال وجود مثل ذلك المؤشرالقفي  نخفاضال تعرضها هناك أي مؤشر علىكان 
 

تمثل ت. ستردادصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالألل الدفتريةعندما تزيد القيمة  مةالقي انخفاضيتم االعتراف بخسائر 
عن الموجودات  إلى أبعد الحدود وتكون مستقلة تدفقات نقدية تنتجة موجودات يمكن تحديدها أصغر مجموعفي  الوحدة المنتجة للنقد

 .األرباح أو الخسائرضمن بيان  ةالقيم انخفاضيتم االعتراف بخسائر  األخرى. الموجودات مجموعاتو
 

. أيهما أكبر، أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع ن االستخداممقيمته في أو وحدته المنتجة للنقد  ستردادتتمثل قيمة األصل القابلة لال
 ما قبل الضريبة معدل خصمإلى قيمتها الحالية باستخدام  المقدرة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية ،من االستخدامالقيمة  تقديرعند 

 .قة بذلك األصليعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعل
 

يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في فترات سابقة في تاريخ كل تقرير في حالة وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسائر 
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة أو لم تعد موجودة.  انخفضتقد 

ليتم ترداد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته الدفترية التي كان لالس
 االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. تحديدها، بعد خصم

 
 الثانوية الودائع والمطلوبات  )س(

 
بالقيمة العادلة زائداً  الثانوية. يتم مبدئياً قياس الودائع والمطلوبات الديونمصادر البنك لتمويل  في الثانويةوالمطلوبات تمثل الودائع ت

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. بالتكلفةتكاليف المعاملة ويتم الحقاً قياسها 
 

 المخصصات )ع(
 

ويكون  نتيجة لحدث سابق ضمنيم حالي قانوني أو عندما يكون على البنك التزا ماليبيان المركز اليتم االعتراف بمخصص ما في 
مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. يتم تحديد تقدير  وعندما يمكن، االقتصادية لتسوية االلتزام للمنافعتدفقات خارجة  تطلبيأن  المرجحمن 

ً  خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من خاللالمخصصات  عكس تقييمات السوق الحالية لمعدل خصم ما قبل الضريبة يوفقا
ً  ،لمال ول للقيمة الزمنية  . التي ينطوي عليها االلتزامالمخاطر  ،حيثما يكون مناسبا

 
 والتزامات القروض الضمانات المالية )ف(

 
التي تكبدها لمستفيد من الضمان عن الخسارة بسداد دفعات محددة لتعويض ا بموجبها البنك يلتزمعقود في تمثل الضمانات المالية ت

ً  السداد عند االستحقاق عنمدين محدد  إخفاقبسبب  التزامات مؤكدة بتقديم  "التزامات القروض" هي إن الدين. أداةلشروط  وفقا
 ائتمان وفقاً لشروط وأحكام تم تحديدها مسبقاً.

 
ً بالضمانات المالية بقيمها العادلة . يتم إطفاء المبالغ المستلمة على مدى المبلغ المستلم عند اإلصدارالتي تمثل  ،يتم االعتراف مبدئيا

 ً متوقعة  اتلقيمة الحالية ألي دفعقيمتها المطفأة أو ااالعتراف بالضمانات المالية (القيمة االسمية) بفترة الضمان المالي. يتم الحقا
ً سداد بموجب الضمان الصبح ي(عندما   )، أيهما أكبر. مرجحا
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٢٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
 للموظفينتعويضات نهاية الخدمة  )  ص(

 

 التعويضات المحددة  خطة
 

 ً الموظفين الوافدين  يشمليضات نهاية الخدمة تعولالبنك برنامج  يطبق، العربية المتحدة أحكام قانون العمل بدولة اإلماراتب التزاما
 لدى البنك أكثر من سنة. وهو عبارة عن برنامج محدد وغير ممول. عملهمالذين مضى على 

 
التي يستحقها الموظفين مقابل خدمتهم لحين يقدم البنك تعويضات نهاية الخدمة للموظفين بناًء على تقدير قيمة التعويضات المستقبلية 

 طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. علىاحتساب التزامات التعويضات المحددة كز تقاعدهم. يرت
 

ضمن اإليرادات  باألرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات التعويضات المحددة االعتراف على الفور يتم
من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم  لفترةلمحددة . يحدد البنك مصروفات الفائدة على التزامات التعويضات الالشاملة األخرى

أية تغيرات في التزامات التعويضات المحددة خالل  األخذ باالعتبار، مع لقياس التزام التعويضات المحددة في بداية الفترة السنوية
ى المتعلقة بخطط التعويضات الفترة كنتيجة للمساهمات ودفعات التعويضات. يتم االعتراف بمصروفات الفائدة والمصروفات األخر

 المحددة تحت بند مصروفات الموظفين ضمن األرباح أو الخسائر. 
 

االعتراف بالتغير الناتج في التعويضات المتعلقة  على الفورخطة ما، يتم  تخفيضعندما تتغير تعويضات خطة ما أو عندما يتم 
. يعترف البنك باألرباح والخسائر الناتجة عن في األرباح أو الخسائرالتخفيض بالخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
 تسوية خطة التعويضات المحددة عندما تتم التسوية.

 

المبلغ على البنك من  تحميل إعادة تمتمجموعة ستاندرد تشارترد بنك. تتم تغطية موظفي البنك الدوليين من خالل برنامج معاشات 
 .ذات الصلة للمجموعة قبل الفرع أو الشركة التابعة

 
 خطة المساهمات المحددة 

 

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية في اإلمارات العربية  تتم تغطية الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
أمينات االجتماعية بصورة شهرية. ليس المتحدة، حيث يتم تقديم المساهمات من قبل البنك والموظفين إلى الهيئة العامة للمعاشات والت

 شهرياً. التي يتم دفعاغير المساهمات  تجاه هذه الخطةلدى البنك أية التزامات أخرى 
 

عند  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالتزامات المساهمات في خطط مساهمات المعاشات المحددة كمصروفات ضمن بيان 
 استحقاقها.

 

   اآلنحتى  التي لم يتم تطبيقها لتفسيراتواالجديدة  المعايير )ق(
 

، ولم يتم ٢٠١٦يناير  ١التي تسري على الفترات التي تبدأ بعد  التعديالت على المعايير والتفسيراتوالجديدة هناك عدد من المعايير 
 تشتمل هذه المعايير على ما يلي: تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية. 

 

 : اإليرادات من العقود مع العمالء معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمن  ١٥المعيار رقم 
 

ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. يقدم  ٢٠١٨يناير  ١هو  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥المعيار رقم إن تاريخ سريان 
يقدم مفهوم لالعتراف باإليرادات المتعلقة بااللتزامات عندما يتم منهج لالعتراف باإليرادات يرتكز على مبادئ، كما  المعيار هذا

من  ١٥المعيار رقم  جزء كبير من إيرادات البنك خارج نطاقيقع الوفاء بها. يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. من المتوقع أن 
ً تقييم تأثير هذا المعيارالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٥المعيار رقم . ال يمكن حتى اآلن تحديد مدى تأثير ، ويتم حاليا
 على هذه البيانات المالية.  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 

  عقود االيجار: المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦المعيار رقم 
 

في  ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ ٢٠١٩يناير  ١هو  تقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد المن  ١٦المعيار رقم إن تاريخ سريان 
المعايير الدولية إلعداد من  ١٦مع أو قبل تطبيق المعيار رقم  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥تطبيق المعيار رقم حال 

ن لمحاسبة المستأجر ويتطلب منموذج واحد  لتقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد امن  ١٦رقم  يقدم المعيار. التقارير المالية
قيمة األصل ذو  ، ما لم تكنشهراً  ١٢فترة التي تزيد عن ات الخاصة بجميع عقود اإليجار االعتراف بالموجودات والمطلوب المستأجر

ام األصل المستأجر ذو الصلة يتعين على المستأجرين االعتراف بحق استخدام األصل والذي يمثل حقه في استخد .ضئيلةالصلة 
المعايير الدولية إلعداد التقارير من  ١٦يحل المعيار رقم االيجار الذي يمثل التزام المستأجر بأداء دفعات االيجار. عقد والتزام 

تصنيف  أجرالمست. وعليه، يواصل ١٧الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ستأجرمتطلبات محاسبة الممحل بشكل فعلي  المالية
واحتساب كال النوعين من عقود االيجار بشكل مختلف. يتم حالياً ، تشغيلي أو تمويلي عقود ايجار على أنهاالخاصة به عقود اإليجار 

ذه على ه المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦تقييم تأثير هذا المعيار. يتعذر من الناحية العملية تحديد تأثير المعيار رقم 
 البيانات المالية.

  

٢١ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
 
 (تابع) المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها حتى اآلن )ق(

 
 : األدوات المالية اليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير الممن  ٩المعيار رقم 

 
نموذج خسائر حول  جديدةتوجيهات ) ٣والمرحلة  ٢(المرحلة التقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩ رقم المعياريتضمن 

من هذا االئتمان المقدرة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتض
قام البنك . ٣٩المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً لتوجيهات مصرف  ٩بإجراء تقييم مبدئي لتأثير المعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" وفقا
ارات العربية المتحدة المركزي. يواصل البنك تركيزه على وضع نماذج وإجراءات حول انخفاض القيمة، والتي تكون مطلوبة اإلم

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يرى البنك أنه  ٩بغرض االلتزام التام بالمعيار رقم  ٢٠١٧لمواكبة األسلوب المتبع في 
 ٩ج وإجراءات انخفاض القيمة، فإنه سوف يكون في مركز جيد يمكنه من تقييم التأثير المحتمل للمعيار رقم بمجرد االنتهاء من نموذ

 حقة على متطلبات رأس المال النظامي.أي تأثيرات المن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على هذه البيانات المالية و
 

  تطبيق السياسات المحاسبيةموضوعة عند الالتقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  ٤
 

يتم بصورة مستمرة تقييم ات خالل السنة المالية التالية. يقوم البنك بوضع افتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوب
عتقد أنها معقولة التي يُ  أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية وهي ترتكز على الخبرة السابقة وعواملالتقديرات واألحكام 

 الظروف الراهنة.  في
 

  القيمة العادلة لألدوات المشتقة ) ١(
 

 تتم معامالتالتقييم على  طرقتشتمل التقييم.  طرقيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المشتقة غير المدرجة في سوق نشط باستخدام 
ً لشروط السوق االعتيادية بين أطراف  القيمة العادلة  إلى، استناداً (إن وجدت) في إجراء المعاملة رغبةاليها لددراية وعلى وفقا

 طرقيتم استخدام البيانات الملحوظة في  حليل التدفقات النقدية المخصومة.وت بصورة كبيرةألدوات أخرى مماثلة السوقية الحالية 
والربط بينها اصة بالبنك واألطراف المقابلة) والتقلبات (الخ إال أن بعض المجاالت مثل مخاطر االئتمان ،إلى أقصى قدر ممكن التقييم

علنة ؤثر على القيمة العادلة المُ المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن ت تطلب من اإلدارة وضع افتراضات. إن التغيرات في االفتراضاتي
 لألدوات المشتقة.

 
  السلفياتقيمة القروض و انخفاضخسائر  ) ٢(

 
 ضمنالقيمة  انخفاضخسائر  قيد ةضرور من مدى للتحقق. بصورة دورية القيمة انخفاضة قروضه لتقييم يقوم البنك بمراجعة محفظ

يمكن قياسه  انخفاضك أية بيانات ملحوظة تشير إلى وجود وضع األحكام حول ما إذا كانت هنا، يقوم البنك باألرباح أو الخسائربيان 
في قيمة أحد  نخفاضاال هذا تحديد يمكنقروض قبل أن الأو من محفظة  القروضأحد في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من 

 المحفظة.في  ضوقرال
 

الخبرة السابقة مع األخذ باالعتبار التصنيف االئتماني  إلى، يتم تقدير مخصصات محددة استناداً للقروض في حالتها الفرديةبالنسبة 
 الفائدة والغرامات. لألقساط و تم سدادهاآخر دفعة و ذو الصلةللعميل 

 
بيان بيانات ملحوظة تشير إلى وجود تغيير سلبي في  على األدلة تشتملقيمة المحافظ، يمكن أن  انخفاضبالنسبة لمخصصات 

سداد القروض في المجموعة.  تحول دونأو محلية  إقليميةلمقترضين في مجموعة معينة أو ظروف اقتصادية ا من قبلالمدفوعات 
نفس خصائص المخاطر االئتمانية ويتوافر لها دليل  لهالخسائر الموجودات التي السابقة  خبرةال استناداً إلىالتقديرات تستخدم اإلدارة 

الطريقة واالفتراضات  عةتتم مراجتدفقاتها النقدية المستقبلية.  تقديرالمحفظة عند  لبنود مماثلبشكل القيمة  انخفاضموضوعي على 
 لخسائروابين الخسائر المقدرة  اتأي فروق بغرض تخفيضبصورة منتظمة المستقبلية التدفقات النقدية  يتقيمة وتوقالمستخدمة لتقييم 

 .الفعلية
 

عد إنهاء كافة ذلك القرض بيتم شطب . ، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة هذا القرضما قرضعندما ال يمكن تحصيل 
إن االسترداد الالحق للمبالغ . تحديد مبلغ الخسارةعلى استرداد المبلغ ويمكن ، وال يوجد احتمال فعلي اإلجراءات الالزمة للتحصيل

 ً إذا حدث في فترة الحقة، تدني  .بيان األرباح أو الخسائر نخفاض قيمة القرض فييقلل من قيمة مبلغ مخصص ا التي تم شطبها سابقا
ع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة (مثل حدوث في خسائر انخفاض القيمة وأمكن ربط ذلك التدني بصورة موضوعية بحدث وق

ً من خالل تعديل حساب المخصص. يتم  تحسن في التصنيف االئتماني للمدين)، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقا
 االعتراف بهذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر.

 

  

٢٢ 

 ة المتحدةفروع دولة اإلمارات العربي –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع) تطبيق السياسات المحاسبيةالموضوعة عند التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  ٤
 

 خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية  ) ٣(
 

يمة، ويرتكز هذا التقييم على القفي نخفاض ال للتحقق من مدى تعرضهاالمالية االستثمارية بصورة فردية  هأوراق بتقييميقوم البنك 
هذه التدفقات النقدية،  تقديراإلدارة حول القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي ُيتوقع استالمها. عند  الموضوعة من قبل اتتقديرالأفضل 

امل التي تشير وتحدد تقوم اإلدارة بوضع األحكام حول الوضع المالي للطرف المقابل. كما يتم أيضاً وضع األحكام عند مراجعة العو
 الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية. 

 
 الدخل  ضريبة ) ٤(

 
الدخل. هناك العديد  ضريبةتقديرات لتحديد مخصص  وضعيتعين دولة اإلمارات العربية المتحدة. يخضع البنك لضريبة الدخل في 

بصورة مؤكدة في سياق األعمال االعتيادية. في الحاالت  النهائية الضريبية هاالتزامات من المعامالت والحسابات التي ال يمكن تحديد
ستؤثر على مخصصات ضريبة الدخل  الفروق، فإن تلك المسجلة بصورة مبدئيةالضريبة النهائية عن المبالغ  قيمةالتي تختلف فيها 

 والضريبة المؤجلة في الفترة التي تم فيها تحديد تلك المخصصات. 
 

ة بضريمستقبلية خاضعة لل إن إمكانية استرداد موجودات الضريبة المؤجلة للبنك ترتكز على أحكام اإلدارة حول مدى توفر أرباح
 استخدام موجودات الضريبة المؤجلة.   من خاللهايمكن 

 
 تصنيف الموجودات المالية ) ٥(

 
المالية، ويستند كذلك على سمات  دارة موجوداتهتبع لدى البنك إلالم يستـند تصنيف وقياس الموجودات المالية إلى نموذج األعمال

ستثمارات في األوراق المالية مصنفة االالقناعة أن  لديه البنكالتدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية الخاضعة للتقييم. إن 
 ومقاسة بالشكل المناسب.

 
المطفـأة في تلك الموجودات المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ  تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة

بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل دفعات فقط للمبلغ 
  .والفائدةاألصلي 

 
من في سندات مدرجة لم يتم االحتفاظ بها لالستفادة في استثمارات لى أنها متاحة للبيع عتتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها 

يوفر عرض على أنها متاحة للبيع أن تصنيف تلك األدوات  يرى البنكالعادلة وغير محتفظ بها كذلك للمتاجرة. ها التغيرات في قيم
ً لحصتها متوسطة وطويلة األجل في استثماراتها أكثر من االحتفاظ باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أكثر وضوحا

 والخسـائر.
 

لموجودات المالية غير المشتقة ذات محتفظ بها لالستحقاق باموجودات مالية تتمثل الموجودات المالية التي يتم قياسها على أنها 
حكام، يقوم البنك بتقييم مدى رغبته وقدرته على االحتفاظ وضع هذه األ عندالدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد واالستحقاق الثابت. 

المالية االستثمارية حتى تاريخ االستحقاق. في حالة عدم قدرة البنك على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق  باألوراق
ق، سوف يتعين على البنك إعادة إال في بعض الظروف الخاصة، مثل بيع جزء غير هام في تاريخ يقترب من تاريخ االستحقا

لبنك تصنيف األوراق المالية االستثمارية كاستثمارات ل وال يجوزمتاحة للبيع موجودات مالية على أنها تصنيف هذه الفئة بأكملها 
 إال في الظروف االستثنائية.، لسنتين الماليتين التاليتينمحتفظ بها لالستحقاق للسنة الحالية وا

 
 ات المحددة التعويض خطة ) ٦(

 
افتراضات  وضع تضمن التقييم االكتوارييباستخدام التقييمات االكتوارية.  الممولةغير التعويضات المحددة برنامج البنك تكلفة  يحدد

هذه ل لجاأل للطبيعة طويلة. نظراً الخروج من الخدمةلراتب ومعدل الوفيات ومعدل ا في المستقبليةزيادات الحول معدالت الخصم و
 .من عدم اليقين كبيرة درجةتنطوي على ، فإن هذه التقديرات طخطال

  

٢٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ٥
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٠٧٫١٣٥ ٥٤٠٫٣٧١ النقــد
 ٧٫٦٨٦٫٦٠١ ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ ات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيشهاد

 ٣٫٤٨٢٫١٥٤ ٣٫١١٩٫٢٨٥ ) ١-٥ودائع االحتياطي القانوني للنقد (إيضاح 
 ٨٨٠٫٤٦٢ ١٣٤٫٨٤٢ أرصدة أخرى لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -------------- -------------- 
 ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ 
 ======== ======== 
 

إن هذه الودائع غير متاحة لعمليات البنك اليومية وهي ال تخضع لفائدة، وبالرغم من ذلك يسمح مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ١ - ٥
بعة أيام، يجب المركزي للبنوك بالسحب من رصيدها بما يعادل أرصدة االحتياطي النقدي. إال أنه في نهاية فترة التقرير الممتدة لس

   أن يكون رصيد الحساب ايجابي على أساس تراكمي.
 
 إلى البنوك  سلفياتالقروض وال ٦
 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٢٫٨٨٤٫٨١٧  ٦١٨٫٩٩٥ قروض ألجل
 ٢٤٦٫٩٧٧  ٢٠٨٫٤٦٩ مقومة بعملتكم  أرصدتنا لديكم

 ٨٩٥٫١٧٠  ١٫٨٢٤٫١٢٧ سندات اعتماد تم التفاوض بشأنها
 --------------  ------------- 
 ٤٫٠٢٦٫٩٦٤  ٢٫٦٥١٫٥٩١ 

    المخصص لخسائر انخفاض القيمة
 -  )٨٩٤( انخفاض فردي في القيمة   
 )١٫٦٧١(  )٢٫٢٣٠( انخفاض قيمة المحفظة   

 )١٫٦٧١(  )٣٫١٢٤( إجمالي مخصص خسائر انخفاض القيمة
 --------------  ------------- 

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣  ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ إلى البنوك سلفياتقروض والصافي ال
 ========  ======= 

 
 إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٢٫١٤٧٫٢٣٥  ١٫٩٦٩٫٦٤٠ سحوبات على المكشوف 
 ١٨٫٩١٤٫٩٤٨  ١٦٫٧٣٥٫٩٩٨ قروض ألجل

 ١٫٥٢١٫٩١٤  ١٫٣٧٩٫٦٠٠ قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٥٫٣٩٣٫٧٩١  ١٫٦٨٠٫٥٣٥ كمبياالت مخصومة

 ٨٫٦٢٢٫٦٠٥  ١١٫٤٧٢٫٥٠٨ أخـــرى
 ---------------  --------------- 

 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣  ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ عمالءالإجمالي القروض والسلفيات إلى 
    مخصص خسائر انخفاض القيمة

 )٢٫١١٦٫٥٩٧(  )٢٫٥١١٫٣٩٨( انخفاض فردي في القيمة   
 )٦٧٣٫٣٢٩(  )٦٥٧٫٧٧٠( خفاض قيمة المحفظةان   
 ----------------  --------------- 

 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦(  )٣٫١٦٩٫١٦٨( إجمالي مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ----------------  --------------- 

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧  ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ صافي القروض والسلفيات إلى العمالء
 =========  ======== 

  

٢٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧
 

 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة: فيما يلي الحركة في مخصص 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )١٫٧٣٨٫٧٦٧( )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( يناير ١الرصيد في 
 )١٫٣٥٣٫٦٤٥( )٩٤٨٫١٩٢( لمرصود خالل السنة صافي المخصص ا

 ٢٣٫٥٠٧ ٢٥٫٣٠٤ عكس مخصص الخصم
 ٢٧٨٫٩٧٩ ٥٤٣٫٦٤٦ المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ---------------- --------------- 
 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( )٣٫١٦٩٫١٦٨( ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ========= ========= 
  

 مما يلي: األرباح أو الخسائرلى بيان ع المحملة خسائر انخفاض القيمة تألفت
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٥٣٫٦٤٥ ٩٤٨٫١٩٢ إلى العمالء  سلفياتلقروض والامخصص 
 )٤٦٣( ١٫٤٥٣ مخصص القروض والسلفيات إلى البنوك

 ١٫١٠٢ - المخصص لاللتزامات الطارئة
 ------------ ------------- 

 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ إجمالي المخصص
 ً  )٤٠٫٥٩٠( )٣٧٫٨١١( استرداد ديون مشطوبة سابقا

 ------------ ------------- 
 ١٫٣١٣٫٦٩٤ ٩١١٫٨٣٤ 
 ======= ======= 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 المتاحة للبيع
 ١٫٨٣٦٫٥٤٠ ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ يناير ١الرصيد في 

 )٣٢( )٧٢( العمالت األجنبيةفروق صرف 
 ١٫٦١٤٫٦٦٢ ٥٫٨٦٨٫٦٥٤ اإلضافات

 )٤٦٢٫٧٩١( )٣٫١٥٩٫٩٩٨( االستحقاقات واالستبعادات
 )١٣٫٥٨٨( )٦٫٦٦٩( التغيرات في القيمة العادلة (بما في ذلك تأثير تحوط القيمة العادلة)

 )١٢٫٣٥٣( )٢٢٫١٠٨( إطفاء الخصومات والعالوات
 -------------- ------------- 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======== ======= 

  

٢٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –د تشارترد بنك ستاندر
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)إلى العمالء سلفياتالقروض وال  ٧
 

 خسائر انخفاض القيمة خالل السنة: فيما يلي الحركة في مخصص 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 )١٫٧٣٨٫٧٦٧( )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( يناير ١الرصيد في 
 )١٫٣٥٣٫٦٤٥( )٩٤٨٫١٩٢( لمرصود خالل السنة صافي المخصص ا

 ٢٣٫٥٠٧ ٢٥٫٣٠٤ عكس مخصص الخصم
 ٢٧٨٫٩٧٩ ٥٤٣٫٦٤٦ المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ---------------- --------------- 
 )٢٫٧٨٩٫٩٢٦( )٣٫١٦٩٫١٦٨( ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ========= ========= 
  

 مما يلي: األرباح أو الخسائرلى بيان ع المحملة خسائر انخفاض القيمة تألفت
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٣٥٣٫٦٤٥ ٩٤٨٫١٩٢ إلى العمالء  سلفياتلقروض والامخصص 
 )٤٦٣( ١٫٤٥٣ مخصص القروض والسلفيات إلى البنوك

 ١٫١٠٢ - المخصص لاللتزامات الطارئة
 ------------ ------------- 

 ١٫٣٥٤٫٢٨٤ ٩٤٩٫٦٤٥ إجمالي المخصص
 ً  )٤٠٫٥٩٠( )٣٧٫٨١١( استرداد ديون مشطوبة سابقا

 ------------ ------------- 
 ١٫٣١٣٫٦٩٤ ٩١١٫٨٣٤ 
 ======= ======= 
 

 األوراق المالية االستثمارية  ٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 المتاحة للبيع
 ١٫٨٣٦٫٥٤٠ ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ يناير ١الرصيد في 

 )٣٢( )٧٢( العمالت األجنبيةفروق صرف 
 ١٫٦١٤٫٦٦٢ ٥٫٨٦٨٫٦٥٤ اإلضافات

 )٤٦٢٫٧٩١( )٣٫١٥٩٫٩٩٨( االستحقاقات واالستبعادات
 )١٣٫٥٨٨( )٦٫٦٦٩( التغيرات في القيمة العادلة (بما في ذلك تأثير تحوط القيمة العادلة)

 )١٢٫٣٥٣( )٢٢٫١٠٨( إطفاء الخصومات والعالوات
 -------------- ------------- 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======== ======= 

  

٢٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 
 الممتلكات والمعدات ٩

 
 اإلجمالي معدات أخرى منشآت ومعدات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٦
    التكلفة

 ٥٣٫٩٤١ ٣٢٫٠٣٣ ٢١٫٩٠٨ ٢٠١٦ ريناي ١في 
 ٦٫١٤١ ٣٫٤٩٢ ٢٫٦٤٩ اإلضافات

 )٥٩٦( ٦٥ )٦٦١( صافي –التحويالت الداخلية 
 )٩٫٧٢٢( )٨٫٠٣٦( )١٫٦٨٦( / الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها   االستبعادات

 ---------- ---------- ---------- 
 ٤٩٫٧٦٤ ٢٧٫٥٥٤ ٢٢٫٢١٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ===== 
    االستهالك المتراكم

 ٣٠٫٤٩٩ ١٧٫٣٤٦ ١٣٫١٥٣ ٢٠١٦يناير  ١في 
 ١٠٫٧٧١ ٥٫٩٢٥ ٤٫٨٤٦ لسنةلالمحمل 

 ٦٥ ٦٥ - صافي –التحويالت الداخلية 
 )٩٫٦٤٨( )٧٫٩٦٢( )١٫٦٨٦( االستبعادات/ الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها  

 ---------- ---------- ---------- 
 ٣١٫٦٨٧ ١٥٫٣٧٤ ١٦٫٣١٣ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

 --------- ---------- ---------- 
 ١٨٫٠٧٧ ١٢٫١٨٠ ٥٫٨٩٧ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ===== ===== ===== 
    

٢٠١٥    
    التكلفة

 ٥٤٫٧٦٧ ٣٣٫٠٧٨ ٢١٫٦٨٩ ٢٠١٥يناير  ١في 
 ٦٫٦٣٨ ٥٫٩٧٢ ٦٦٦ اإلضافات

 )٢٩١( ١٥٦ )٤٤٧( صافي –لتحويالت الداخلية ا
 )٧٫١٧٣( )٧٫١٧٣( - / الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها   االستبعادات

 --------- --------- --------- 
 ٥٣٫٩٤١ ٣٢٫٠٣٣ ٢١٫٩٠٨ ٢٠١٥ديسمبر   ٣١في 

 ===== ===== ===== 
    االستهالك المتراكم

 ٢٥٫٩٩٢ ١٧٫٢٩٩ ٨٫٦٩٣ ٢٠١٥يناير   ١في 
 ١١٫٥٦١ ٧٫١٠١ ٤٫٤٦٠ لسنةلالمحمل 

 ١١٩ ١١٩ - صافي –التحويالت الداخلية 
 )٧٫١٧٣( )٧٫١٧٣( - االستبعادات/ الموجودات المستهلكة بالكامل التي تم شطبها  

 --------- ---------- ---------- 
 ٣٠٫٤٩٩ ١٧٫٣٤٦ ١٣٫١٥٣ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

 -------- --------- --------- 
 ٢٣٫٤٤٢ ١٤٫٦٨٧ ٨٫٧٥٥ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ==== ===== ===== 
 

  

٢٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 الموجودات غير الملموسة   ١٠
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   التكلفة 
 ٣٨٫٠٦٨ ٢٩٫٤٣٧ يناير   ١في 

 ٥٠٨ ٤٫٢٨٥ اإلضافات 
 ٣٫٧٩١ ٣٫٢٨٤ التحويالت الداخلية

 )١٢٫٩٣٠( )١٢٫٠٦٣( االستبعادات/ الموجودات المطفأة بالكامل التي تم شطبها  
 ----------- ----------- 

 ٢٩٫٤٣٧ ٢٤٫٩٤٣ ديسمبر  ٣١في 
 ===== ===== 
 

   اإلطفاء 
 ١٨٫١٨٨ ١٤٫٤٩٥ يناير  ١في 

 ٩٫٢٣٧ ٦٫٢٣٣ سنةللالمحمل 
 )١٢٫٩٣٠( )١٢٫٠٦٣( االستبعادات/ الموجودات المطفأة بالكامل التي تم شطبها  

 ----------- ----------- 
 ١٤٫٤٩٥ ٨٫٦٦٥ ديسمبر  ٣١في 

 ---------- ---------- 
 ١٤٫٩٤٢ ١٦٫٢٧٨ ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

 ===== ===== 
 

 ملموسة من برامج الكمبيوتر. تتألف الموجودات غير ال
 

  موجودات أخرى ١١
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٨٦٫٠٢٠ ١٨٢٫٣١٩ فوائد مستحقة القبض
 ٥٢٧٫٤٤٢ ١٩٥٫٤٠٣ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بأسعار الفائدة

 ١٫٤١٨٫٥٧١ ١٫٣٠٦٫٦٦٢ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بصرف العمالت األجنبية
 ٥٤٩٫٦٥٦ ١٤٩٫٠٦٨ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بالسلع 

 ٩٫٥٩٧ ١٫٤٥٦ تعديالت القيمة العادلة لعقود مشتقات حقوق الملكية 
 ١٠٨٫٤٠٣ ٣٨٤٫٣٧١ أخرىذمم مدينة 

 ٥٦٣٫١٢٥ ٧٠٧٫٥٩٧ ) ١-٢٣موجودات الضريبة المؤجلة (راجع اإليضاح 
 -------------- ------------- 
 ٣٫٣٦٢٫٨١٤ ٢٫٩٢٦٫٨٧٦ 
 ======== ======= 
 

 المستحق إلى البنوك ١٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٧٤٨٫٦٨٤ ١٫٢٩٧٫٥٦١ ودائع تحت الطلب
 ٢٫٣٠٣٫٣٩٥ ١٫٩٢٦٫٧٥٦ ودائع ألجل وودائع أخرى

 -------------- ------------- 
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ 
 ======== ======= 
 
 
 
 
 

  

٢٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 الودائع من العمالء ١٣
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٠٫٢٦١٫٤٠١ ١٨٫١٠٦٫٧٣٧ ودائع تحت الطلب 
 ١٦٫٤٩٤٫٩١٢ ١٥٫٠٧٣٫٢٧٩ ودائع ألجل

 ٣٫٦٤٣٫٦٦٨ ٣٫٥٧٨٫٤٧٦ ودائع ادخارية
 ٣٨٥٫١٧١ ٢٨٥٫٤٣٤ ائع أخرىود
 ---------------- --------------- 
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ 
 ========= ======== 
 

 بخالفمركزية  بنوكمستلمة من يتمثل في ودائع مليون درهم)  ٦٤١: ٢٠١٥(ال شيء تشتمل الودائع من العمالء على مبلغ 
 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 

  
 خرىأمطلوبات  ١٤

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٢١٫١٣٦ ٨١٫٦١١ فوائد مستحقة الدفع
 ٥٤٠٫٤٢٥ ٢٥٠٫٢٧١ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بأسعار الفائدة

 ١٫٤٣٤٫٣٢٦ ١٫٢٣٧٫٩٦٢ تعديالت القيمة العادلة لعقود ذات عالقة بصرف العمالت األجنبية
 ٥٤٩٫٦٧٧ ١٥١٫٣٨٨ لعادلة لعقود ذات عالقة بالسلع تعديالت القيمة ا

 ٨٫٩١٠ ٤٫٦٣٧ تعديالت القيمة العادلة لعقود مشتقات حقوق الملكية 
 ١٧٢٫٠٤٥ ١٩١٫٠٠٦ )٢-١٤ و ١-١٤تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (راجع اإليضاحين 

 ٢٣٨٫٦٥٠ ٢٤٦٫٤٩٨ مصروفات مستحقة الدفع
 ١٥٫٣٧٤ ١٢٤٫٥٣٨ )٢٣لضرائب (راجع اإليضاح امخصص 
 ١٨٫٨٦٧ ١٧٫٧٦٥ اللتزامات الطارئةامخصص 

 ٧٥٨٫٨٥٨ ٧٥٧٫٣٢٦ أخــرى
 -------------- ------------- 
 ٣٫٨٥٨٫٢٦٨ ٣٫٠٦٣٫٠٠٢ 
 ======== ======= 

 خطة التعويضات المحددة ١-١٤
 

بموجب برنامج التعويضات (المكافآت) المحددة ، قام البنك بإعادة تقييم االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بالتزاماته ٢٠١٦خالل 
 . ١٩وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
ً للحساب االكتواري، بلغ االلتزام بموجب خطة التعويضات المحددة  مليون درهم). تم  ٣.١٧١: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣.١٩٠وفقا

اكتوارية بمبلغ  أرباح: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥.٢بمبلغ  ٢٠١٦بر ديسم ٣١اكتوارية للسنة المنتهية في بخسائر االعتراف مباشرًة 
ة مؤجلضريبة التزامات األرباح االكتوارية"، بعد خصم الخسائر أو مليون درهم) ضمن اإليرادات الشاملة األخرى تحت بند " ٨.٢٠

اإليرادات الشاملة ضمن مليون درهم)، وقد تم عرضها  ٢.٤بلغت ضريبية مؤجلة  موجودات: ٢٠١٥مليون درهم ( ٥.٠ بلغت
 .وبيان التغيرات في حقوق الملكية األخرى

 
 المحددة: فيما يلي الحركة في التزامات التعويضات

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٦٩٫٨٠٩ ١٧١٫٣٠٤ يناير ١الرصيد في 
 ٤٩٫٢٢٨ ٥٠٫٩٢٠ تكاليف الخدمة الحالية والفائدة

 )٢٦٫٨٦٦( )٣٤٫٤٣١( التسويات
 )٢٠٫٨٦٧( ٢٫٥٠٩ االكتوارية المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى / الخسائر ألرباح)(ا
 ------------ ------------ 

 ١٧١٫٣٠٤ ١٩٠٫٣٠٢ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ====== ====== 

  

٢٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 خرى (تابع)المطلوبات األ ١٤
 

 خطة التعويضات المحددة (تابع) ١-١٤
 

 االفتراضات التالية:  استناداً إلىتم احتساب االلتزام 
 

ً  ٪٦.٤ سنوياً  ٪٤.٤ معدل الخصم   سنويا
ً  ٪٠.٤ سنوياً  ٪٠.٤ الزيادة المتوقعة في الرواتب   سنويا

 سنة  ٦٠  سنة ٦٠ لتقاعد الموظفين (الذكور واإلناث)   التاريخ االعتيادي
 

 خطة المساهمات المحددة  ٢-١٤
 

 فيما يلي الحركة في خطة المساهمات المحددة: 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٨٥٨ ٧٤١ يناير ١الرصيد في 
 ٦٫٠٥٢ ٥٫٣٢٢ تكاليف الخدمة الحالية

 )٧٫١٦٩( )٥٫٣٥٩( المساهمات المدفوعة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 
 ---------- ---------- 

 ٧٤١ ٧٠٤ ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ----------- ----------- 

 ١٧٢٫٠٤٥ ١٩١٫٠٠٦ إجمالي تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 ====== ====== 
 

 القرض الثانوي  ١٥
 
بغرض الوفاء بالمتطلبات التنظيمية المحلية  رأس المال المقدم من قبل المركز الرئيسي من الثاني في الشق مثل القرض الثانويتي

 التي تم الحصول عليها من المركز الرئيسي:  ةمختلفالالمتعلقة بكفاية رأس المال. فيما يلي تفاصيل القروض الثانوية 
 

٢٠١٦ 
 

 
 العملة

 القيمة االسمية 
 ألف دوالر أمريكي

 القيمة االسمية
 ألف درهم إماراتي

 
 تاريخ االستحقاق 

 
 فائدةسعر ال

     
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣٦٧٫٢٨١ ١٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣١٢٫١٨٩ ٨٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي
أشهر  بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة

 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٧٥٫٤٦١ ٧٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٩٣٫٨٢٥ ٨٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
يكي لمدة ثالثة أشهر بالدوالر األمر

 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٣ديسمبر  ٢٣ ٦٢٤٫٣٧٧ ١٧٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٢٥٠زائداً 

  ١٫٨٧٣٫١٣٣   

  

٢٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 حات (تابع)إيضا
 

 (تابع) ثانويالقرض ال ١٥
 

٢٠١٥ 
 

 
 العملة

 القيمة االسمية 
 ألف دوالر أمريكي

 القيمة االسمية
 ألف درهم إماراتي

 
 تاريخ االستحقاق 

 
 سعر الفائدة

     
     

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣٦٧٫٢٩٢ ١٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
ي لمدة ثالثة أشهر بالدوالر األمريك

 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٦ ٣١٢٫١٩٨ ٨٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٠زائداً 

أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٧٥٫٤٦٩ ٧٥٫٠٠٠ دوالر أمريكي
لدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر با

 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 
أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن  ٢٠٢٢أكتوبر  ٣١ ٢٩٣٫٨٣٤ ٨٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي

بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 
 نقطة أساس ٣٠٥زائداً 

دى بنوك لندن أسعار الفائدة السائدة ل ٢٠٢٣ديسمبر  ٢٣ ٦٢٤٫٣٩٦ ١٧٠٫٠٠٠ دوالر أمريكي
بالدوالر األمريكي لمدة ثالثة أشهر 

 نقطة أساس ٢٥٠زائداً 
  ١٫٨٧٣٫١٨٩   

 

 
 رأس المال المخصص من قبل المركز الرئيسي  ١٦

 
اإلمارات العربية  دولة البنك فيمال مخصص من المركز الرئيسي لفروع  المبلغ المستلم من المركز الرئيسي كرأس في مثلتي

بتقديم أي مساهمة  ٢٠١٦خالل  لم يقم المركز الرئيسي .وتعديالته ١٩٨٠لسنة  ١٠من القانون االتحادي رقم  ٨٠لمادة وفقاً ل المتحدة
  إضافية في رأس المال.

 
 االحتياطي القانوني ١٧

 
 لتكوينلسنوية من صافي أرباحها ا ٪١٠، يتعين على البنوك تحويل ما ال يقل عن ١٩٨٠من القانون االتحادي لسنة  ٨٢وفقاً للمادة 

إلى االحتياطي  تحويالت أيإجراء بالبنك  لم يقممن رأس المال المخصص للبنك.  ٪٥٠احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي 
 .، نظراً لتكبد البنك لصافي خسائر٢٠١٦عام خالل  القانوني

 
  إيرادات الفائدة ١٨
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٣٫٣٢١ ٣٩٫٠٧٤ إلى المؤسسات المالية/ البنوك لفياتوالسعلى القروض 
 ١٫٦٠٨٫٦٥٥ ١٫٦١٦٫٢٨٩ إلى العمالء  والسلفياتعلى القروض 

 ٨٣٫٠٧٣ ١٠٠٫٦٨٨ على االستثمارات في األوراق المالية
 ٧٫٧٣١ ١٫٣٣٤ على المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 

 -------------- ------------- 
 ١٫٧٥٢٫٧٨٠ ١٫٧٥٧٫٣٨٥ 
 ======== ======= 
 
 

  

٣٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 مصروفات الفائدة  ١٩
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٩٫١٠٥ ٣١٫٩٦٥ على الودائع من البنوك والمؤسسات المالية 
 ١٩١٫٨٢٧ ٢٣٧٫٨٩٦ على الودائع من العمالء 

 ٣٣٠ ٢٧٤ على المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
 ٥٨٫٧٤٥ ٦٦٫١٢١ الثانويعلى القرض 

 ------------ ----------- 
 ٢٨٠٫٠٠٧ ٣٣٦٫٢٥٦ 
 ======= ====== 

 
 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٠
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٤٢٣٫٨١٣ ٣٧٨٫٥٣٨ أخرىرسوم القرض ورسوم 
 ٣٢٠٫٨٣٥ ٢٧٤٫٩٧٢ عموالت

 ------------ ----------- 
 ٧٤٤٫٦٤٨ ٦٥٣٫٥١٠ 
 ------------ ----------- 
   

   مصروفات األتعاب:
 ١٨٨٫٢١٢ ٢٣٩٫٢٤٥ مصروفات العموالت واألتعاب

 ------------ ----------- 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى ٢١
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٣٧٫٩٢٢ ٢٧٤٫٧٢٦ العمالت األجنبيةتداول صرف 
 ١٧٠ ٢٫٩٦٥ أوراق مالية استثمارية 

 )٤٦٫٠٦٨( ١٤٥٫٩٨٤ تداوالت أخرى
 ٣٫٤٨٧ )٢٧٣( أخرى

 ----------- ----------- 
 ١٩٥٫٥١١ ٤٢٣٫٤٠٢ 
 ====== ====== 

 

  

٣١ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 المصروفات التشغيلية ٢٢
 

 مصروفات الموظفين ١-٢٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   الموظفين على ما يلي:  مصروفاتتشتمل 
 ٦٩٢٫٤٥٨ ٦٧٦٫٢٦٨ رواتب وبدالت للموظفين 

 ٥٥٫٣٤٣ ٥٦٫٢٥٩ تعويضات المعاشات والتقاعد
 ------------- ------------ 
 ٧٤٧٫٨٠١ ٧٣٢٫٥٢٧ 
 ------------- ------------ 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية ٢-٢٢
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٥١٫٤١٥ ١٥٥٫٦٨٨ المصروفات اإلدارية للمكتب الرئيسي
 ٦٩٫٠٠٢ ٦٢٫٣٠٠ إيجار المكاتب

 ٣٦٫٨١٠ ٣٩٫٩١٦ المكاتب األخرى وتكلفة المعدات
 ٦٣٤٫٩٣٧ ٥٤٦٫٩٤٦ التكاليف العمومية واإلدارية األخرى

 ------------- ------------ 
 ٨٩٢٫١٦٤ ٨٠٤٫٨٥٠ 
 ------------- ------------ 

 

 الضرائب ٢٣
 

 الضرائب مستحقة الدفع. احتسابفي إمارات أبوظبي ودبي والشارقة بخصوص السارية يتم رصد مخصص للضرائب وفقاً للقوانين 
  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 

   لضرائباالحركة في مخصص 
 ٢٣٦٫٧٨٧ ١٥٫٣٧٤ يناير   ١الرصيد في 

 )٢٦٨٫٥٥٠( )١٥٫٣٧٤( الضرائب المدفوعة
 ٤٧٫١٣٧ ١٢٠٫٩١٣ من خالل األرباح والخسائر – مصروفات الضريبة الحالية
 - ٣٫٦٢٥ من خالل حقوق الملكية (تسوية لسنة سابقة) –                               

 ------------ --------- 
 ١٥٫٣٧٤ ١٢٤٫٥٣٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 ======= ===== 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم   ألف درهم 

   مصروفات الضريبة الحالية
 ٤٫٨٣٤ - السنة الحالية 

 ٤٢٫٣٠٣ ١٢٠٫٩١٣ لفترات سابقة تسويات
 ------------ ---------- 
 ٤٧٫١٣٧ ١٢٠٫٩١٣ 
 ------------ ---------- 
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم   ألف درهم 

   الضريبة المؤجلة
 )١٢٩٫٢٩٩( )١٩٫٦٨٦( ظهور وعكس الفروق المؤقتة

 )٤٢٫٣٢٥( )١٢٠٫٠٠١( لفترات سابقة تسويات
 -------------- ------------- 
 )١٧١٫٦٢٤( )١٣٩٫٦٨٧( 
 ------------- -------------- 

 )١٢٤٫٤٨٧( )١٨٫٧٧٤( مصروفات ضريبة الدخل(تخفيضات) / إجمالي 
 ======= ======== 

  

٣٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

ً لمعدالت الضريبة المطبقة مع  مصروفات (تخفيضات) / فيما يلي تسوية بين ضريبة الدخل المحتسبة عن األرباح المحاسبية وفقا
 نة: ضريبة الدخل للس

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 )٧٤٩٫٧٣٧( )٢٠٧٫٤١٩( قبل ضريبة الدخلالخسائر 
 ------------------ ----------------- 
   

 )١٤٩٫٩٤٧( )٤١٫٤٨٤( ضريبة الدخل وفقاً للمعدالت الضريبية المطبقة
   إيرادات مستثناه من الضريبة
 ٢٥٫٤٨٢ ٢١٫٧٩٨ مصروفات غير قابلة للخصم

 ٤٢٫٣٠٣ ١٢٠٫٩١٣ ضرائب إضافية تم تقديرها للسنة السابقة 
 )٤٢٫٣٢٥( )١٢٠٫٠٠١( االعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن بنود تخص السنة السابقة

 ----------------- ----------------- 
 )١٢٤٫٤٨٧( )١٨٫٧٧٤( ضريبة الدخلتخفيضات إجمالي 

 ========= ========== 
 ٪١٦ .٦٠ ٪٩ .٠٥ لضريبة الفعليةمعدل ا

 ====== ======= 
 

 الضريبة المؤجلة  ١-٢٣
 

 فيما يلي الحركة في الضريبة المؤجلة خالل السنة: 

 

 
يناير  ١في 

٢٠١٦ 
تسويات 

 أخرى

(المحمل)/ 
 المضاف

 إلى األرباح 

 افالمض(المحمل)/ 
إلـى اإليرادات 

 الشاملة األخرى

 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

      تتألف الضريبة المؤجلة من: 
مخصص انخفاض قيمة القروض 

 ٥٨٤٫٣٧٧ - ١٦٤٫٦٩٦ - ٤١٩٫٦٨١ بنوكالعمالء/ الإلى  السلفياتو
 احتياطي تقييم الموجودات المتاحة للبيع

 ١٫٨٠٩ )١٦٣( - - ١٫٩٧٢ وفقاً لسعر السوق
 ٦٢٥ ٨٢١ - - )١٩٦( لتدفق النقدياحتياطي عقود تحوط ا

خسائر اكتوارية من برامج (أرباح)/ 
 ٥٠٢ ٥٠٢ - ٣٫٦٢٥ )٣٫٦٢٥( التعويضات المحددة

 ١٢٠٫٢٨٤ - )٦٫٩٤٠( - ١٢٧٫٢٢٤ مرحلةخسائر ضريبية 
 - - )١٨٫٠٦٩( - ١٨٫٠٦٩ مؤقتة أخرى  فروق

 -------------- --------- -------------- --------- -------------- 
 ٧٠٧٫٥٩٧ ١٫١٦٠ ١٣٩٫٦٨٧ ٣٫٦٢٥ ٥٦٣٫١٢٥ 
 ======== ===== ======== ===== ======== 
      

 
يناير  ١في 

٢٠١٥ 
 تسويات 

 أخرى

(المحمل)/ 
 المضاف

 إلى األرباح 

 (المحمل)/ المضاف
إلـى اإليرادات 
 الشاملة األخرى

 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٥ 
 ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      تتألف الضريبة المؤجلة من: 
مخصص انخفاض قيمة القروض 

 ٤١٩٫٦٨١ - ٣٣٫٢٧٢ - ٣٨٦٫٤٠٩ بنوكالعمالء/ الإلى  السلفياتو
 احتياطي تقييم الموجودات المتاحة للبيع

 ١٫٩٧٢ ٢٫٧٨١ - - )٨٠٩( وفقاً لسعر السوق
 )١٩٦( ٩٤٤ - - )١٫١٤٠( احتياطي عقود تحوط التدفق النقدي

خسائر اكتوارية من برامج (أرباح)/ 
 )٣٫٦٢٥( )٤٫١٧٣( - - ٥٤٨ التعويضات المحددة

 ١٢٧٫٢٢٤ - ١٢٤٫٤٩١ - ٢٫٧٣٣ مرحلةخسائر ضريبية 
 ١٨٫٠٦٩ - ١٣٫٨٦٠ - ٤٫٢٠٩ مؤقتة أخرى  فروق

 ------------- ------------ ------------- ---------- ------------- 
 ٥٦٣٫١٢٥ )٤٤٨( ١٧١٫٦٢٣  ٣٩١٫٩٥٠ 
 ======= ======= ======= ====== ======= 

  

٣٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

 الضريبة المؤجلة (تابع) ١-٢٣
 

 موجودات الضريبة المؤجلة من الخسائر الضريبية الُمرحلة
 

ً لقوانين الضريبة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ويمكن ترحيل هذه الخسائر حتى بالفروع في كافة اإلمارات  الضريبة تتعلق الخسائر وفقا
 المطبقة.

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ٢٤

 
 ً  ارتباطاتفي شكل تسهيالت قروض معتمدة. تنطوي  االرتباطاتقائمة بتقديم ائتمان. تكون هذه  ارتباطاتيكون لدى البنك دائما

 ض القائمة على فترات التزام ال تتجاوز الفترة االعتيادية للضمان والسداد. القرو
 

يقوم البنك بتقديم الضمانات المالية وخطابات االعتماد لضمان أداء العمالء تجاه األطراف األخرى. تنطوي هذه االتفاقيات على حدود 
 . ما نتهاء في فترةكز تواريخ االترت ثابتة وتمتد بشكل عام لفترة تصل إلى سنتين، وال

 
تم في الجدول أدناه بيان المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة حسب الفئة. تم بيان المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص 

ً بالكامل. كما أن المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص الضمانات  االرتباطات على أساس افتراض أن المبالغ مدفوعة مقدما
ألطراف المقابلة اإلخفاق الكامل لطابات االعتماد تمثل أقصى خسارة محاسبية كان ليتم االعتراف بها في تاريخ التقرير في حال وخ
 التزاماتها وفقاً للشروط واألحكام التعاقدية. الوفاء بفي 

  
 ديسمبر:  ٣١لبنك في لدى افيما يلي االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ف درهمأل 
   

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ات مستنديةاعتماد
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ضمانات 
 ١٫١٤٣٫٠٦٤ ١٫٩٩٢٫٥٢٩ غير مسحوبة لتقديم ائتمان ارتباطات

 ---------------- -------------- 
 ١٧٫٠٦٥٫٩٧٨ ٢٠٫٩٣٥٫٨١٠ 
 ========= ======== 
 

ت الطارئة أعاله دون أن يتم تقديمها بشكل كلي أو جزئي. لذلك فإن المبالغ ال تمثل تدفقات نقدية قد تنتهي االرتباطات وااللتزاما
 مستقبلية متوقعة. 

 
 .  ٣١تم اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة في اإليضاح رقم 

 
سواء بشكل مطالبات غير مادية أن هذه اليرى البنك  ضده في سياق األعمال االعتيادية. مرفوعةمطالبات قانونية لالبنك  يخضع

فردي أو جماعي. حيثما يكون مناسباً، يقوم البنك باالعتراف بمخصص مقابل االلتزامات عندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر 
 بصورة موثوقة. تقديرهاتدفقات خارجة لموارد اقتصادية تتضمن منافع اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات، والتي يمكن 

 
البنك إلى االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة، ولكنه قد يخضع للتحقيقات واإلجراءات القانونية من وقت ألخر، والتي يصعب يسعى 

 التنبؤ بنتائجها، والتي قد تكون هامة. 
 

 ت الطارئة. االرتباطات وااللتزامابعض مليون درهم) فيما يتعلق ب ٩.١٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨.١٧يحتفظ البنك بمخصص بمبلغ 

  

٣٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الضرائب (تابع) ٢٣
 

 الضريبة المؤجلة (تابع) ١-٢٣
 

 موجودات الضريبة المؤجلة من الخسائر الضريبية الُمرحلة
 

ً لقوانين الضريبة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ويمكن ترحيل هذه الخسائر حتى بالفروع في كافة اإلمارات  الضريبة تتعلق الخسائر وفقا
 المطبقة.

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة ٢٤

 
 ً  ارتباطاتفي شكل تسهيالت قروض معتمدة. تنطوي  االرتباطاتقائمة بتقديم ائتمان. تكون هذه  ارتباطاتيكون لدى البنك دائما

 ض القائمة على فترات التزام ال تتجاوز الفترة االعتيادية للضمان والسداد. القرو
 

يقوم البنك بتقديم الضمانات المالية وخطابات االعتماد لضمان أداء العمالء تجاه األطراف األخرى. تنطوي هذه االتفاقيات على حدود 
 . ما نتهاء في فترةكز تواريخ االترت ثابتة وتمتد بشكل عام لفترة تصل إلى سنتين، وال

 
تم في الجدول أدناه بيان المبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة حسب الفئة. تم بيان المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص 

ً بالكامل. كما أن المبالغ المدرجة في الجدول بخصوص الضمانات  االرتباطات على أساس افتراض أن المبالغ مدفوعة مقدما
ألطراف المقابلة اإلخفاق الكامل لطابات االعتماد تمثل أقصى خسارة محاسبية كان ليتم االعتراف بها في تاريخ التقرير في حال وخ
 التزاماتها وفقاً للشروط واألحكام التعاقدية. الوفاء بفي 

  
 ديسمبر:  ٣١لبنك في لدى افيما يلي االرتباطات وااللتزامات الطارئة 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ف درهمأل 
   

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ات مستنديةاعتماد
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ضمانات 
 ١٫١٤٣٫٠٦٤ ١٫٩٩٢٫٥٢٩ غير مسحوبة لتقديم ائتمان ارتباطات

 ---------------- -------------- 
 ١٧٫٠٦٥٫٩٧٨ ٢٠٫٩٣٥٫٨١٠ 
 ========= ======== 
 

ت الطارئة أعاله دون أن يتم تقديمها بشكل كلي أو جزئي. لذلك فإن المبالغ ال تمثل تدفقات نقدية قد تنتهي االرتباطات وااللتزاما
 مستقبلية متوقعة. 

 
 .  ٣١تم اإلفصاح عن األدوات المالية المشتقة في اإليضاح رقم 

 
سواء بشكل مطالبات غير مادية أن هذه اليرى البنك  ضده في سياق األعمال االعتيادية. مرفوعةمطالبات قانونية لالبنك  يخضع

فردي أو جماعي. حيثما يكون مناسباً، يقوم البنك باالعتراف بمخصص مقابل االلتزامات عندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر 
 بصورة موثوقة. تقديرهاتدفقات خارجة لموارد اقتصادية تتضمن منافع اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات، والتي يمكن 

 
البنك إلى االلتزام بالقوانين واللوائح المطبقة، ولكنه قد يخضع للتحقيقات واإلجراءات القانونية من وقت ألخر، والتي يصعب يسعى 

 التنبؤ بنتائجها، والتي قد تكون هامة. 
 

 ت الطارئة. االرتباطات وااللتزامابعض مليون درهم) فيما يتعلق ب ٩.١٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٨.١٧يحتفظ البنك بمخصص بمبلغ 

  

٣٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 النقد وما يعادله  ٢٥
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٤٫٨٦٩٫٧٥١ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مستحقة خالل ثالثة أشهر
 ١٫٦١٠٫١٣٨ ١٫٠٧٤٫٩٥٧ إلى البنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر وسلفياتقروض 

 ٢٫٤٨٤٫١٥٥ ٣٫٥٣٧٫٨٧٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع خالل ثالثة أشهر
 )٣٫٨٥٥٫٨٣٣( )٣٫١٥٤٫٥٠٠( ودائع من البنوك مستحقة خالل ثالثة أشهر

 )٢٫٦٣٣٫٠٦١( )١٫٤٧٧٫٢٢٦( المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع خالل ثالثة أشهر
 --------------- --------------- 

 ٢٫٤٧٥٫١٥٠ ٣٫٧٧٥٫٦٠٨  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
 ======== ======= 
 

 محاسبة التحوط  ٢٦
 

 لمخاطر أسعار الفائدة التدفق النقديعقود تحوط 
 

للمزيد من  ٢٧ساس كل حالة على حدة (راجع اإليضاح تتمثل سياسة البنك بالتحوط من تعرضاته لمخاطر أسعار الفائدة على أ
 التفاصيل حول إدارة المخاطر). 

 
موجودات التي تخضع ألسعار فائدة متغيرة من التعرض لمخاطر التدفق النقدي من اليتم استخدام عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط 

 نها إلى معدالت ثابتة. والمنشأة من قبل البنك وذلك من خالل تغيير الفائدة المستلمة ع
 

لة والقيم العاد يمستخدمة للتحوط من مخاطر التدفق النقديبين الجدول التالي ملخص حول معامالت عقود مقايضة أسعار الفائدة ال
 ووجد أنها فعالة. التدفق النقدي حوط عقود تذات الصلة. تم اختبار فعالية 

 

 وصف البند الخاضع للتحوط
 القيمة االسمية

 رهمألف د

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

 
القيمة العادلة 

 الـسالبة 
 ألف درهم

 صـــــــــافي القيمة 
/ العادلة للموجودات
 (الـــــــمطلوبات)

 ألف درهم

 الـــــقيمة العادلة 
 صافية مـــــــــــن 
 الضريبة المؤجلة

 ألف درهم
      

٢٠١٦      
      

 - - - - - ةسندات ذات أسعار متغير
 )٢٫٤٩٩( )٣٫١٢٣( ٩٫٤١٧ ٦٫٢٩٤ ١٫٠١٨٫٢٠٣ القروض والذمم المدينة 

 -------------- -------- -------- ---------- ---------- 
 ٢٫٤٩٩( )٣٫١٢٣( ٩٫٤١٧ ٦٫٢٩٤ ١٫٠١٨٫٢٠٣( 
 ======== ==== ==== ====== ====== 
      

٢٠١٥      
      

 - - - - - سندات ذات أسعار متغيرة
 ٧٨٣ ٩٧٩ ٥٫١٨٦ ٦٫١٦٥ ١٫١٢٦٫٤٠٧ القروض والذمم المدينة 

 ------------- -------- -------- --------- --------- 
 ٧٨٣ ٩٧٩ ٥٫١٨٦ ٦٫١٦٥ ١٫١٢٦٫٤٠٧ 
 ======= ==== ==== ===== ===== 
 

: صافي قيمة ٢٠١٥مليون درهم ( ٢٩.٦تبلغ  ةموجبيشتمل صافي القيمة العادلة للموجودات/ (المطلوبات) على صافي قيمة عادلة 
المنتهية. سوف تتم إعادة تصنيف هذا المبلغ من  التدفق النقدي تحوطمليون درهم) فيما يتعلق بعقود  ٧٣.١تبلغ  موجبةعادلة 

 .الخسائربيان األرباح أو على  المتوقعةعندما تؤثر العمليات  األرباح أو الخسائراإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان 
 

  

٣٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 محاسبة التحوط (تابع) ٢٦
 

 (تابع) لمخاطر أسعار الفائدة التدفق النقديعقود تحوط 
 

لفائدة الخاص بها. يرتكز المرجح ألسعار ا والمتوسط النقدي تدفقللتحوط يبين الجدول التالي عقود المقايضة المحتفظ بها كعقود 
، وقد تتغير بشكل كبير مما قد يؤثر ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  عدالت المتضمنة في منحنى العائدمتوسط أسعار الفائدة المتغيرة على الم

 .على التدفقات النقدية المستقبلية
 
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
   

 ٠ .٤٨ ٠ .٩٧ متوسط سعر الدفع (٪) 
 ------- ------- 

 ١ .٥٤ ١ .٣٠ لقبض (٪) متوسط سعر ا
 ------- ------ 
 

 ).شهراً  ٢٩: ٢٠١٥شهراً ( ٣٠المتبقية لعقود مقايضة أسعار الفائدة  الفتراتيبلغ متوسط 
 

 عقود تحوط القيمة العادلة
 

األسعار الثابتة ذات  والسلفياتضد التعرضات للتغيرات في القيمة العادلة للقروض  قود مقايضة أسعار الفائدة للتحوطيستخدم البنك ع
الناتجة من التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق. تتوافق عقود مقايضة أسعار الفائدة مع اإلصدارات المحددة  والسندات والودائع

 الخاصة بالقروض أو السندات ذات األسعار الثابتة.
 

 ة العادلة:للقيمعقود تحوط  ألدوات المشتقة المحددة على أنهالفيما يلي القيمة العادلة 

 وصف البند الخاضع للتحوط

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 القيمة االسمية
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـسالبة 

 ألف درهم
 القيمة االسمية

 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـموجبة 
 ألف درهم

القيمة العادلة 
 الـسالبة 

 ألف درهم
       

 ٣٫٩٥٤ ٢٫٠٢٤ ٩١٤٫٥٥٧ ١٫٩٧١ ٩٦١ ٧٣٠٫٨٨٩ ثابتةسندات ذات أسعار 
 - ٣٨٤ ٩١٫٨٢٣ - - - ودائع ذات أسعار ثابتة

 ١٣٫٨٨٣ ١٫٧٩٣ ٣٫١٠٤٫٨٧٢ ١٢٫٣٢٦ ٢٫٠٠٥ ٢٫٦٠٤٫٧٩٤ قروض ذات أسعار ثابتة
شهادات إيداع ذات أسعار ثابتة 
لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ١٫٢٧٦ - ١٢٤٫٨٦٤ ٦٨١ - ١٢٤٫٨٦١ المتحدة المركزي
 -------------- -------- ---------- ------------- -------- --------- 
 ١٩٫١١٣ ٤٫٢٠١ ٤٫٢٣٦٫١١٦ ١٤٫٩٧٨ ٢٫٩٦٦ ٣٫٤٦٠٫٥٤٤ 
 ======== ==== ====== ======= ===== ===== 

 

  

٣٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 لماليةإدارة المخاطر ا ٢٧
 

 مقدمة ونظرة عامة  ١-٢٧
 

 : والعمليات التي يقوم بها التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية الهامة يتعرض البنك للمخاطر
 

 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السوق 
  مخاطر السيولة 
 المخاطر التشغيلية 
 مخاطر السمعة 
 مخاطر رأس المال 
 

قياس  وآليةللمخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض البنك وإطار إدارة المخاطر لديه  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض البنك
 وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

  
 اإلطار العام إلدارة المخاطر ٢-٢٧

 

جزء رئيسي من  الي، فإنهاة للمخاطر عنصر أساسي ألداء متوافق ومستدام لكافة أصحاب المصلحة لدينا وبالتتمثل اإلدارة الفعال
يقدم البنك قيمة إلى العمالء والمجتمعات التي يعمل بها باإلضافة إلى تحقيق عائدات للمساهمين  اإلدارة التشغيلية والمالية لدى البنك.

 من خالل تحمل وإدارة المخاطر.
 

ا األعمال وذلك بهدف تحقيق أقصى قدر من من خالل اإلطار العام إلدارة المخاطر بإدارة المخاطر التي تتعرض لهيقوم البنك 
 تحمل المخاطر.لقابلية البنك  مستوى العائدات المعدلة وفقاً للمخاطر مع بقائها ضمن

 

التي يرغب البنك في غرسها و إدارة المخاطر تصف ثقافةكجزء من هذا اإلطار العام، يستخدم البنك مجموعة من المبادئ التي 
 :وتبنيها

 

 المخاطر واالمتيازاتبين  تحقيق توازن 

  أصحاب المصالح.فائدة لكافة مستدامة بما يحقق  تحقيق امتيازات بهدفالمخاطر إدارة 

  بما يتماشى مع االستراتيجية المعتمدة الخاصة بالبنك لدى البنك قبول واستيعاب المخاطر في إطار حدود  المخاطرتحمل. 

  الخسائر غير المتوقعة والتي تؤثر بشكل كبير على ثقة  منمحتمل  أقل مستوى بهدف الوصول إلىإدارة المخاطر
 المستثمرين.

 األعمال  تنفيذ 

  بطريقة غير مناسبة.للعمل خدمات متميزة كما يدرك النتائج السلبية التأكيد على هدف البنك في االرتقاء من خالل 

 نك مع االلتزام بروح ونص اللوائح لتحقيق نتائج جيدة للعمالء والمستثمرين والسوق الذي يعمل من خالله الب السعي
 والقوانين.

  ونزاهةباحترام التعامل مع الموظفين. 

 والمساءلة المسؤولية 

  وبشكل خاص في نطاق الصالحياتيعتبر كل فرد مسؤوالً عن التأكد من أن قبول المخاطر يتم بشكل نظامي ومحدد ،. 

 ة المخاطر واإلبالغ عنها بما يتوافق مع اإلطار العام إلدارة قبول المخاطر والتأكد من أنه يتم مراقب ضمان الشفافية عند
 فر البنية التحتية والموارد المناسبة.وقبول المخاطر بحيث تتو المخاطر ضمن حدود تحمل

 

 توقع المخاطر 

 عي بكافة ضمان الوو المادية واالستفادة من األحداث التي أدت إلى نتائج سلبية يسعى البنك إلى توقع المخاطر المستقبلية
  المخاطر.

  تنافسيةمزايا 

  .يسعى البنك إلى تحقيق مزايا تنافسية من خالل التحكم في المخاطر وإدارتها بكفاءة وفاعلية  

  

٣٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 خاطر (تابع)اإلطار العام إلدارة الم ٢-٢٧
 

 إدارة المخاطر
 

إن لجنة المخاطر المحلية مسؤولة عن إدارة كافة المخاطر باستثناء المخاطر التي تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بإدارتها. إن 
والمخاطر الخارجية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية اإلشراف على مخاطر االئتمان  لجنة المخاطر المحلية مسؤولة عن

مخاطر المعاشات ومخاطر السمعة. تعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة رأس المال وااللتزام بالسياسات المتعلقة و
بإدارة الميزانية العمومية بما في ذلك إدارة السيولة وكفاية رأس المال ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة 

المسؤول الرئيسي المحلي كما يتولى ي التنفيذي رئاسة لجنة المخاطر المحلية ولجنة الموجودات والمطلوبات. الرئيس. يتولى المهيكلة
 التجارة والمبيعات.بدء المعامالت وإدارة قسم المخاطر المستقل عن أقسام إلدارة المخاطر 

 
مات المصرفية للعمالء من الشركات والمؤسسات الخدإدارة مخاطر االئتمان في قطاعات مسؤولية الرئيسي  االئتمان مسؤول يتولى

التي  مسؤوالً عن مخاطر االئتمان األعمال المصرفية لألفراد -االئتمان" إلدارة اإلقليمي المدير"والعمالء التجاريون، في حين يعتبر 
 التصحيحية عن اإلدارة كما يعتبر رئيس قسم إدارة الموجودات الخاصة مسؤوالً  ،المصرفية لألفرادقطاع الخدمات نطوي عليها ي

كما يعتبر رئيس قسم االئتمان التجاري مسؤوالً عن  مخاطر األسعار مسؤول عن مخاطر السوق ، ويعتبر رئيس قسمللمخاطر
(بخالف السيولة االحترازية التي يتولى  مسؤوالً عن مخاطر السيولة. يعتبر الرئيس اإلقليمي للخزينة مخاطر االئتمان التجاري

 تنفيذي مسؤوليتها).الرئيس ال
 

لسياسات واإلجراءات واألنظمة الرقابية كما قام بتزويد فريق إدارة المخاطر بالدعم الكافي من خالل نظم إدارة قام البنك بوضع ا
تحمل  يتبع البنك بيان قابلية. هاالتحكم فيبغرض إدارة المخاطر ورقابتها والمخاطر واألدوات الالزمة لقياس المخاطر واإلبالغ عنها 

رقابة المعايير مجموعة من إن بيان قابلية المخاطر مدعوم من خالل المخاطر المعتمد من قبل مجلس إدارة ستاندرد تشارترد . 
تشغيلية، والمعروفة باسم تحمل المخاطر. كما يتم دعم بيان قابلية المخاطر من خالل نظام أوسع يوضح مبادئ قابلية المالية وال

أدوات التحكم مثل حدود التعرض ومعايير االكتتاب وبطاقات النقاط والسياسات ومعايير الرقابة إن ة. المخاطر لدى المجموع
 المخاطر والقدرة على تحملها. تحمل التشغيلية األخرى يتم استخدامها بغرض بقاء تعرض البنك للمخاطر ضمن نطاق قابلية

 
دفاع. يندرج ضمن خط الدفاع األول وحدة األعمال، حيث يتولى  يتم تحديد أدوات ومسؤوليات إدارة المخاطر ضمن ثالث خطوط

رؤساء األقسام والقطاعات الجغرافية مسؤولية إدارة المخاطر. في حين يتضمن خط الدفاع الثاني المسؤولين عن مراقبة المخاطر 
من قبل قسم التدقيق الداخلي لدى  المستقل المقدم التدقيقويدعمهم في ذلك أقسام الرقابة ذات الصلة. يمثل خط الدفاع الثالث 

 المجموعة.
 

 مخاطر االئتمان  ٣-٢٧
 

 إدارة مخاطر االئتمان 
 

تجاه البنك وفقاً الوفاء بالتزاماته  علىتعرض البنك لخسائر نتيجة لعدم قدرة الطرف المقابل في احتمالية تتمثل مخاطر االئتمان 
تم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إطار يتم بموجبه تاتر المصرفية والتجارية. الدف تنشأ مخاطر االئتمان من .للشروط المتفق عليها

وضع سياسات وإجراءات تشمل قياس وإدارة مخاطر االئتمان. يكون هناك فصل واضح في المهام بين الموظفين المسؤولين عن بدء 
يتم اعتماد كافة حدود التعرض لمخاطر االئتمان المعامالت والموظفين المسؤولين عن اعتماد تلك المعامالت لدى قسم المخاطر. 

 ضمن اإلطار العام المحدد الخاص بهية اعتماد االئتمان.
 

وقطاعات العمل وأنواع  والمناطق الجغرافية يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان التي يتعرض لها من خالل إتباع مبدأ تنوع المنتجات
 الضمانات والعمالء.

 
راءات الخاصة باالئتمان معايير رقابية أساسية على منح االئتمان وتقييم مخاطر االئتمان ومخاطر التركز تضع السياسات واإلج

والتعرضات الكبيرة للمخاطر والحد من مخاطر االئتمان ومراقبة االئتمان وإدارة عمليات التحصيل واالسترداد. عالوة على ذلك، 
وقياس المخاطر ورصد  التحملرة مخاطر االئتمان مثل السياسات الخاصة باختبار هناك سياسات أخرى تشكل جزءاً ال يتجزأ من إدا

 مخصص النخفاض القيمة.
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٤٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –رد بنك ستاندرد تشارت
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 (تابع) مخاطر السوق ٤-٢٧
 

الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤسسات لضمان توافقها مخاطر اللجنة إدارة تتم مراجعة حدود مخاطر السوق من قبل 
أي تغيرات في العمليات. تقوم وحدة إدارة مخاطر السوق واالئتمان التجاري بتنسيق إجراءات مراجعة مع الموازنات المالية و

 الحدود الموضوعة.
 

، بلغت القيمة المعرضة للمخاطر ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يستخدم البنك المحاكاة التاريخية لقياس القيمة المعرضة للمخاطر. كما في 
 مليون درهم).  ٩١.٨: ٢٠١٥مليون درهم ( ٧.٦بالبنك 

 
بحيث تتم إدارتها من قبل مكتب  الماليةيتم تحويل مخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن محافظ الدفاتر غير التجارية إلى األسواق 

في األسواق في  يتعاملالموجودات والمطلوبات تحت إشراف لجنة الموجودات والمطلوبات. إن مكتب الموجودات والمطلوبات 
 المعتمدة بغرض إدارة صافي مخاطر أسعار الفائدة مع مراعاة القيمة المعرضة للمخاطر وحدود المخاطر المقبولة. األدوات المالية 

 
 مخاطر أسعار الفائدة –تحليل الحساسية 

 
قلب أسعار يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة أيضاً من خالل قياس تأثير التغير المحتمل المعقول في حركة أسعار الفائدة. يفترض البنك ت

 الفائدة بمعدل نقطة أساس واحدة، وبناًء عليه يقوم بتقييم التأثير التالي على صافي األرباح قبل الضرائب عن السنة.
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٥١ -+/ ٢٧٦ -+/ الحركة في العائد بمقدار نقطة أساس واحدة
 --------- --------- 

 ٢٠١ -+/ ٢٢١ -+/ لكية بعد الضرائبالتأثير على حقوق الم
 --------- --------- 
 

ترتكز على  تتم إعادة تسعير الجزء األكبر من موجودات ومطلوبات البنك خالل سنة واحدة. إن حساسيات أسعار الفائدة المبينة أعاله
حركات أسعار ل اإلدارة للحد من تأثير ال تتضمن النتائج إجراءات كان يتعين اتخاذها من قب. توضيحية فقط قيمة اقتصادية وهى

 الفائدة.

  

٤٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السوق (تابع) ٤-٢٧
 

 حساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات 
 

 لبنك وفقاً لتواريخ إعادة التسعير التعاقدية:اوجودات والمطلوبات لدى فائدة للمفيما يلي مركز فجوة سعر ال
 

 
 التفاصيل 

 
 أقل مــــــن 
 شهر واحد

 
 إلى ١من 

 أشـــهر ٣

 
 إلى ٣من 

 أشـــهر ٦

 
 أشهر  ٦من 

 إلــــــى سنة 

 
 أكثر من 
 ســـــــنة 

 
 بنود ال تخضع
 لــــــــــــــفائدة

 
 

 اإلجــمالي

معدل الفائدة 
 علي الف

٢٠١٦ /
)٢٠١٥( 

 ٪ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
         

٢٠١٦         
النقد واألرصدة لدى مصرف 

 )٤٠.٠/(٥٨.٠ ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٢٫٠٣٩٫٠٨٧ ١٫٧٠٠٫٠٢٦ ٨٠٠٫١٩١ - اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 )٢٣.١/(١٤.١ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ )٣٫٤٨١( - ٣٢٧٫٦٥١ ٧٢٠٫٩٥٨ ٦١٢٫١٠٥ ٩٩١٫٢٣٤ نوكلبإلى ا سلفياتالوقروض ال

المستحق من المركز الرئيسي 
 )٤٠.٠/(٦٤.٠ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ١٫٣٥٣٫٧٨٩ ٤٫٧٥٦ ٤٢٫٦٢٥ ٣٧٫٢٤٧ ٦٩٩٫٠١٤ ٢٫١٩٠٫٦٦٨ أخرى وفروع

 )١٥.٠/(١٤.٤ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ )٤٣٫٨١٥( ٣٫٢٥٠٫٣٢٧ ٦٫٠٥٨٫٦٩٦ ٣٫٣٣٥٫١٦٣ ٧٫٧٢٥٫٢٩٨ ٩٫٧٤٣٫٤٤٤ لعمالءإلى ا سلفياتالوقروض ال
 )٩٥.١/(٢٣.١ ٤٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - ٢٫٠٥٧٫٦٦٥ ٢٫٧٩٣٫٢٠٩ ٧٩١٫٣٧١ أوراق مالية استثمارية

 - ١٨٫٠٧٧ ١٨٫٠٧٧ - - - - - الممتلكات والمعدات
 - ١٦٫٢٧٨ ١٦٫٢٧٨ - - - - - الموجودات غير الملموسة

موجودات أخرى بما في ذلك 
 - ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ - - - - - القبوالت

  ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ١٠٫٠٠٣٫٣٠٦ ٣٫٢٥٥٫٠٨٣ ٨٫٤٦٨٫٠٥٩ ٧٫٨٥١٫٠٥٩ ١٢٫٦٢٩٫٨١٧ ١٣٫٧١٦٫٧١٧ إجمالي الموجودات 
         

 )٣٦.٠/(٧٣.٠ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ٨٣٧٫٥٨٥ - ١٨٫٤١٩ - ٣٤٫٥٦٢ ٢٫٣٣٣٫٧٥١ بنوكالالمستحق إلى 
المستحق إلى المركز الرئيسي 

 )٣٣.٠/(٤٣.٠ ٣٫٤١٢٫١٤٢ ١٨٥٫٦٢٧ ٢٤٫٣١٨ - ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ٦٦٢٫٨٨٠ ١٫٢٦٦٫٣٦٠ أخرىفروع و
 )٦٥.٠/(٨٨.٠ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ١٦٫٧٠٨٫٠٣٦ ٤٥٤٫٨١٤ ١٫١٣٣٫٠٧٦ ٣٫٨٧٨٫٠٩٢ ٦٫٠٣٦٫٢٠٦ ٨٫٨٣٣٫٧٠٢ ودائع من العمالء

مطلوبات أخرى بما في ذلك 
 - ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ - - - - - القبوالت
 )١٤.٣/(٥٣.٣ ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ثانويةقروض 

 - ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ - - - - - حقوق الملكية
         

  ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ٢٨٫١٠١٫٧٧١ ٢٫٣٥٢٫٢٦٥ ١٫١٥١٫٤٩٥ ٥٫١٥١٫٠٤٩ ٦٫٧٣٣٫٦٤٨ ١٢٫٤٣٣٫٨١٣ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
         

فجوة حساسية أسعار الفائدة للبنود 
  - )١٨٫٠٩٨٫٤٦٥( ٩٠٢٫٨١٨ ٧٫٣١٦٫٥٦٤ ٢٫٧٠٠٫٠١٠ ٥٫٨٩٦٫١٦٩ ١٫٢٨٢٫٩٠٤ ٢٠١٦-داخل الميزانية العمومية 

 
فجوة حساسية أسعار الفائدة 

  - - ١٨٫٠٩٨٫٤٦٥ ١٧٫١٩٥٫٦٤٧ ٩٫٨٧٩٫٠٩٣ ٧٫١٧٩٫٠٧٣ ١٫٢٨٢٫٩٠٤ ٢٠١٦ –المتراكمة 
         

فجوة حساسية أسعار الفائدة للبنود 
  - )٥٤٧.٥١٤.١٩( )٣٧٧.٥٦٣.١( ٠٢٢.٥٩٠.٧ ٥٠٢.٩٣٥.٢ ٧٥٨.١٧٤.٤ ٦٤٢.٣٧٧.٦ ٢٠١٥-داخل الميزانية العمومية 

         
فجوة حساسية أسعار الفائدة 

  - - ٥٤٧.٥١٤.٥٤٧ ٩٢٤.٠٧٧.٢١ ٩٠٢.٤٨٧.١٣ ٤٠٠.٥٥٢.١٠ ٦٤٢.٣٧٧.٦ ٢٠١٥ –المتراكمة 

  

٤٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 لمالية (تابع)إدارة المخاطر ا ٢٧
 

 مخاطر السيولة ٥-٢٧
 

مصادر مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند  ال تتوافر لديه ، بالرغم من المالءة المالية،من أن البنك مخاطرالتتمثل مخاطر السيولة ب
ى المتوسط والبعيد . تتمثل مخاطر التمويل في المخاطر من عدم قدرة البنك على امتالك مصادر تمويل ثابتة على المداستحقاقها

أو أن البنك يستطع على اإلطالق تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية مثل أداء الدفعات أو المطالبة بالضمانات، عند استحقاقها، سواء 
 الحصول على هذه المصادر فقط بتكلفة باهظة.

 
 إدارة مخاطر السيولة 

 
الذي يقدم اسلوب إلدارة ورقابة المخاطر بشكل عام.  "إطار نوعية المخاطر"يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة والتمويل من خالل 

يضع هذا االطار مبادئ ومعايير إدارة المخاطر لدى البنك كما أنه يحدد مستوى قبول المخاطر والمعايير ذات الصلة المعتمدة من 
 قبل مجلس اإلدارة.

 
ة الموجودات والمطلوبات بالدولة ذات الصلة ضمن حدود السيولة المحددة تتم إدارة مخاطر السيولة في كل دولة من قبل لجنة إدار

ً وبما يتوافق مع سياسات السيولة لدى المجموعة والمتطلبات التنظيمية المحلية. تقوم لجان الموجودات والمطلوبات بدعم ذلك،  سلفا
، إلدارة أزمات السيولةخطط  الدولوعة، يوجد لدى اإلدارة العليا بكل دولة. باإلضافة إلى المعايير الموض من عضويتها وتتألف

 خطط التمويل الطارئة باستخدام مؤشرات تحذير مبكرة.لية التصعيد وآوالتي تتضمن تفاصيل حول إدارة الدولة و
 

ا من خالل إن بيان قابلية تحمل المخاطر يوضح قابلية تحمل المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بالسيولة والتمويل، والتي يتم توضيحه
 معايير المخاطر التالية:

 
   ولكن بشكل  ،في ظل الظروف القصوى الزمنية التي يمكن لشركات المجموعة خاللها الفترةتوضح  –االستمرارية فترات

 .ليست في صالحها قبل تطبيق إجراءات االستمرارمعقول، 
 

   على مدىخارجة التدفقات العالية السيولة مقارنة بصافي معدل الضغط التنظيمي لقياس نسبة الموجودات  –تغطية السيولة  نسبة 
 يوماً. ٣٠

 
   ضمان احتفاظ البنك بتمويل العمالء دون االعتماد بشكل كبير على تمويل الشركات –ت إلى الودائع نسبة السلفيا. 
 
    الموجودات والمطلوبات  من قبل لجنة إدارةالخارجية للشركات يقيس ويحد من حجم القروض  – الخارجي للشركات اإلقراض

 االعتماد الزائد على ذلك التمويل حيث أنه قد يكون غير متاح خالل أوقات ضغط العمل.بهدف تجنب 
 
    البنود داخل نتيجة  على مدى فترة محددة المتراكمة الخارج النقدي ذروة صافي التدفقأقصى تدفقات خارجة متراكمة: تتمثل في

 ظل الظروف االعتيادية.وخارج الميزانية العمومية في 
 
    المنشآت من فرع آخر أو شركة تابعة عاملة  قروض إلحدىاإلقراض الداخلي للشركات: يتضمن اإلقراض الداخلي للشركات

 تمثل جزء من مجموعة ستاندرد تشارترد.
 
   عن سنة على الموجودات ذات  معدل التمويل متوسط األجل: يتم احتسابه من خالل تقسيم المطلوبات التي تزيد فترات استحقاقها

فيما ويخضع لرقابة مستقلة فترات االستحقاق المتماثلة. يتم احتساب معدل التمويل متوسط األجل على أسس تعاقدية وسلوكية 
 األجنبية. والعمالتالمحلية  بكافة العمالت والعملةيتعلق 

 
    بشكل سلبي على  بموجب المنتجات تأثير السحوباتوالتي يتم وضعها لضمان عدم  –التزامات غير مسحوبة وحدود طارئة

 والعملة المحلية والعملة األجنبية.بكافة العمالت مستقلة فيما يتعلق  ضع السيولة اليومي للبنك وتخضع لرقابةو
 
   صافي التمويل المستقر وفقاً لتوجيهات المجموعةنسبة و ٣وفقاً لبازل تغطية السيولة  نسبة. 
 
    قاعدة االلتزام الممول.عن يث ال يزيد رصيد أعلى المودعين عن نسبة مئوية محددة ح –تركز المودعين 

 
 
 

  

٤٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السيولة (تابع) ٥-٢٧
 

 أ) بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات 
 

 :في تاريخ التقريرمطلوبات حسب الفترة المتبقية اللموجودات ولالستحقاقات التعاقدية ل الجدول التالي تحليالً  يقدم
 

 
 أقل مـــــن 
 شهر واحد

 إلى ١من 
 أشـــهر ٣

 إلى ٣من 
 أشـــهر ٦

 أشهر  ٦من 
 إلــــــى سنة 

 
 أكثر من 
 ســــــنة 

 
 اإلجــمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم التفاصيل 
       

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ - ٢٫٠٣٩٫٠٨٦ ١٫٧٠٠٫٠٢٦ ٣٫٩١٩٫٤٧٧ ٦٧٥٫٢١٣ المتحدة المركزي

 ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ ٩١٫٨٢٠ ٣٢٧٫٦٥١ ٧٢٠٫٩٥٨ ٦١٢٫١٠٥ ٨٩٥٫٩٣٣ بنوكالإلى  سلفياتالوقروض ال
 ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ ٤٫٧٥٦ ٤٢٫٦٢٤ ٧٤٢٫٨٤٠ ٦٩٩٫٠١٤ ٢٫٨٣٨٫٨٦٥ أخرى فروع المستحق من المركز الرئيسي و

 ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١٤٫٩٩٢٫٨٩٣ ٣٫٤٤٣٫٩١٩ ٢٫٢٨١٫٣٨٣ ٤٫٥١٤٫٨٥٨ ٤٫٨٣٦٫٠٦٠ إلى العمالء سلفياتالوقروض ال
 ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ ١٫٢٩٦٫٩١٨ ٢٫١٨٣٫٧٢٥ ١٫٦٠٣٫٠٨٢ ٣٣٠٫٥٦٣ ٢٢٧٫٩٥٧ أوراق مالية استثمارية

 ١٨٫٠٧٧ ١٨٫٠٧٧ - - - - الممتلكات والمعدات
 ١٦٫٢٧٨ ١٦٫٢٧٨ - - - - الموجودات غير الملموسة

 ٤٫٨٦٧٫٩٦٠ ١٫٤٢٠٫٠٤٢ ٦٠٣٫٨٦٣ ٥١٩٫٦١٥ ١٫٢٦٤٫٠١٦ ١٫٠٦٠٫٤٢٤ موجودات أخرى بما في ذلك القبوالت
 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 

 ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ١٧٫٨٤٠٫٧٨٤ ٨٫٦٤٠٫٨٦٨ ٧٫٥٦٧٫٩٠٤ ١١٫٣٤٠٫٠٣٣ ١٠٫٥٣٤٫٤٥٢ ي الموجودات إجمال
 --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
       

 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ ٥٫٨٠٦ ٤٠٫٣٩٤ ٥٥ ٣٤٫٥٦٢ ٣٫١٤٣٫٥٠٠ المستحق إلى البنوك
 ٣٫٤١٢٫١٤٢ ٥٦٩٫٨٣٦ - ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ١١٧٫٤٦٤ ١٫٤٥١٫٨٨٥ أخرى فروع المركز الرئيسي و المستحق إلى

 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ٤٧١٫٤٧٣ ١٫٢١٢٫١٣٨ ٣٫٩٢٨٫٩٣٥ ٦٫١١٥٫٥٧٥ ٢٥٫٣١٥٫٨٠٥ ودائع من العمالء
 ٥٫٠٠٤٫٠٨٦ ٩٥٩٫٩٦٥ ٥٩٧٫٨٥٤ ٥١١٫٦٠٥ ١٫٧٥٥٫٨٤١ ١٫١٧٨٫٨٢١ المطلوبات أخرى بما في ذلك القبوالت

 ١٫٨٧٣٫١٣٣ ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ثانويقرض 
 ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ ٥٫٣٦٦٫٤٣٧ - - - - حقوق الملكية

 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
 ٥٥٫٩٢٤٫٠٤١ ٩٫٢٤٦٫٦٥٠ ١٫٨٥٠٫٣٨٦ ٥٫٧١٣٫٥٥٢ ٨٫٠٢٣٫٤٤٢ ٣١٫٠٩٠٫٠١١ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 ---------------- --------------- -------------- -------------- --------------- --------------- 
 صافي فجوة السيولة داخل 

 - ٨٫٥٩٤٫١٣٤ ٦٫٧٩٠٫٤٨٢ ١٫٨٥٤٫٣٥٢ ٣٫٣١٦٫٥٩١ )٢٠٫٥٥٥٫٥٥٩(  ٢٠١٦الميزانية العمومية 
 ----------------- --------------- -------------- ------------- --------------- -------------- 

       البنود خارج الميزانية العمومية
 ٢٫٥٨٨٫٦٩٨ ١٢٧٫٧٥٦ ١٣٩٫٥١٤ ١٦٥٫٠٢٠ ١٫٥٠١٫٨٤١ ٦٥٤٫٥٦٧ اعتمادات مستندية

 ١٦٫٣٥٤٫٥٨٣ ٦٫٧٥١٫١٢٨ ٣٫١٧٥٫٥٧٦ ٢٫٤٥٠٫٨٩٢ ٢٫٦١٠٫١٤٨ ١٫٣٦٦٫٨٣٩ الضمانات 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------- 
 ١٨٫٩٤٣٫٢٨١ ٦٫٨٧٨٫٨٨٤ ٣٫٣١٥٫٠٩٠ ٢٫٦١٥٫٩١٢ ٤٫١١١٫٩٨٩ ٢٫٠٢١٫٤٠٦ 
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------- 

       :٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ٢٠٫٤٠١٫٤٦٢ ٧٫٦٥٤٫٣٣٦ ٥٫٤٨٩٫١٠٠ ١٢٫٨٧٦٫٣٩٨ ١٤٫٠٦٠٫٤٧٧ موجودات إجمالي ال

 ٦٠٫٤٨١٫٧٧٣ ١٠٫٩٦٨٫٨٦٢ ٢٫١٠١٫١٩٧ ٥٫٩٥٩٫٩٢٩ ٧٫٠٣٩٫٧٧٦ ٣٤٫٤١٢٫٠٠٩ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 --------------- --------------- ------------- -------------- --------------- --------------- 

 صافي فجوة السيولة داخل 
 - ٩٫٤٣٢٫٦٠٠ ٥٫٥٥٣٫١٣٩ )٤٧٠٫٨٢٩( ٥٫٨٣٦٫٦٢٢ )٢٠٫٣٥١٫٥٣٢( ٢٠١٥الميزانية العمومية 

 ---------------- --------------- ------------- -------------- --------------- --------------- 
       

 ٢٫٠٤٥٫٧٧٥ ٩٤٫٩٥٤ ٣٥٦٫٥٦١ ١٦٩٫١٤٦ ٨٧١٫٧٥٤ ٥٥٣٫٣٦٠ اعتمادات مستندية
 ١٣٫٨٧٧٫١٣٩ ٥٫٣٣٩٫١٠٩ ٣٫٠٧١٫٩٢٣ ٢٫٢٦٥٫١٥٩ ١٫٩٤٩٫٠٨٤ ١٫٢٥١٫٨٦٤ الضمانات 
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 ١٥٫٩٢٢٫٩١٤ ٥٫٤٣٤٫٠٦٣ ٣٫٤٢٨٫٤٨٤ ٢٫٤٣٤٫٣٠٥ ٢٫٨٢٠٫٨٣٨ ١٫٨٠٥٫٢٢٤ 
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٤٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر السيولة (تابع) ٥-٢٧
 

 على أساس عدم الخصم (باستثناء األدوات المالية المشتقة)فع مقابل المطلوبات المالية لدى البنك التدفقات النقدية التعاقدية مستحقة الد ب) 
 

إن أرصدة المطلوبات المالية  االستحقاق التعاقدية على أساس عدم الخصم.يوضح الجدول التالي تحليالً للتدفقات النقدية التعاقدية مستحقة الدفع مقابل المطلوبات المالية للبنك حسب الفترة المتبقية لتواريخ 
 المبلغ األصلي والفائدة. بدفعات كافة التدفقات النقدية، على أساس عدم الخصم، المتعلقة  يتضمنعلن عنها في الميزانية العمومية حيث أن الجدول أدناه الواردة في الجدول أدناه لن تتفق مع األرصدة المُ 

 
 
 
 

 التفاصيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٥ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــ
 ـــــقيمة الــــ

 الـــــدفترية
 ثالثة أشهر 
 أو أقـــــــل

من ثالثة أشهر 
 إلــــــــــى سنة 

مـــن سنة إلى 
 خمس سنوات

 أكثر مــــــــــن 
 خمس سنوات

 الــــــــقيمة 
 الـــــدفترية

 ثالثة أشـهر 
 أو أقــــــــل

من ثالثة أشهر 
 إلــــــــــى سنة 

من سنة إلــى 
 خمس سنوات

 مــــــــنأكثر 
 خمس سنوات

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

 - ٦٢٫٣١٣ ١٨٫٤٧٤ ٣٫٩٧١٫٢٩٢ ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٥٫٨٠٦ ٤٠٫٤٤٩ ٣٫١٧٨٫٠٦٢ ٣٫٢٢٤٫٣١٧ المبلغ األصلي - المستحق إلى البنوك                
 - ٥٫٣٧٧ ١٨٥ ١٫٤٥٦ - - - ٣٫٠٦٥ ٦٫٤٠١  الفائدة -

 - ٥٩٣٫٩٩٤ ١٧١٫٨٣٦ ٢٫٧٤٩٫٨٢١ ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٥٦٩٫٨٣٦ ١٫٢٧٢٫٩٥٧ ١٫٥٦٩٫٣٤٩ ٣٫٤١٢٫١٤٢ المبلغ األصلي - المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 - ٣٧٫٣٧٩ ٤٥٠ ١٫٧٣٨ - - ٦٢٫٥٠٤ ١١٫٢٤٨ ١٫٩٧٥  الفائدة -

 - ١٫٠٦٧٫٥٨٩ ٧٫٠٧٦٫٣٧٦ ٣٢٫٦٤١٫١٨٧ ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ٤٫٠٠٠ ٤٦٧٫٤٧٣ ٥٫١٤١٫٠٧٣ ٣١٫٤٣١٫٣٨٠ ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ المبلغ األصلي - ودائع من العمالء
 - ٥٫٥١٦ ١٢٦٫٥٨٣ ٤٠٫٢٧٩ - ٧٥٧ ٢٫٧٥٠ ٥٠٫٦٠٨ ٥٧٫٤٨٤  الفائدة -

 ١٫٣٠٣٫٩٠٣ ٥٦٩٫٢٨٦ - - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ١٫١٩٣٫٦٦٣ ٦٧٩٫٤٧٠ - - ١٫٨٧٣٫١٣٣ المبلغ األصلي - ثانوية ديون 
 ١٠٦٫٠١٢ ٢٤٦٫٥٥٧ ٤٦٫٢٣٠ ١٥٫٤١٠ - ٨٧٫٩٣٠ ٢٥٧٫٢٧١ ٥٣٫٢٥٣ ١٧٫٧٥٢  الفائدة -

 - ١٨٢٫٢٠٠ ٣٥٦٫٦٩٨ ١٫٦٢٣٫٧٤٥ ٢٫١٦٢٫٦٤٣ - ١٩٦٫٤٨٠ ٩٠٢٫٧٧٠ ٢٫٢٦٠٫٥٧٨ ٣٫٣٥٩٫٨٢٨ المبلغ األصلي - مطلوبات أخرى بما في ذلك القبوالت
            

 ١٫٣٠٣٫٩٠٣ ٢٫٤٧٥٫٣٨٢ ٧٫٦٢٣٫٣٨٤ ٤٠٫٩٨٦٫٠٤٥ ٥٢٫٣٨٨٫٧١٤ ١٫١٩٧٫٦٦٣ ١٫٩١٩٫٠٦٥ ٧٫٣٥٧٫٢٤٩ ٣٨٫٤٣٩٫٣٦٩ ٤٨٫٩١٣٫٣٤٦  إجمالي المطلوبات (المبلغ األصلي فقط)
  --------------- --------------- -------------- -------------- -------------- --------------- --------------- -------------- -------------- -------------- 
            

 

 

٤٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 المخاطر التشغيلية ٦-٢٧
 

التكنولوجيا أو نتيجة األفراد أو  الداخلية أو اإلجراءات إخفاق عدم كفاية أو تكبد خسائر نتيجة باحتماليةتتمثل المخاطر التشغيلية 
يسعى البنك إلى التحكم في المخاطر التشغيلية وذلك لضمان أن الخسائر . بما في ذلك المخاطر القانونية لتأثير أحداث خارجية

 التشغيلية لن تضر بسمعة البنك بصورة مادية.
 

ة التي تتبلور في تحديد المخاطر وتقييمها لمخاطر التشغيلية من خالل مجموعة منتظمة من اإلجراءات اإلداريالتعرض لتتم إدارة 
ويدعمه في  ةمسؤول عن إدارة المخاطر التشغيلي ةعلى الصعيد المحلي، يكون رئيس قسم المخاطر التشغيليوالتحكم فيها ومراقبتها. 

ً لألطر الفرعية  والشؤون القانونية قسم الشؤون المالية وااللتزام ءساؤولين عن مراقبة المخاطر (مثل رؤذلك الموظفين المس وفقا
 المخاطر).  ةإلدار

 
تم تعيين مسؤول رئيسي للمخاطر التشغيلية بغرض بصورة يومية على عاتق وحدات األعمال.  ةتقع مسؤولية إدارة المخاطر التشغيلي

وم لجنة إدارة تقالتعرضات للمخاطر التشغيلية بشكل فعلي. في دارة المخاطر التشغيلية والتحكم إل اإلطار العامضمان تطبيق 
 حيث تقوم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية المحلية، ويتم دعمها من قبل إدارة المخاطر التشغيليةاإلشراف على ب المحليةالمخاطر 

في  لدى البنك.باإلشراف على تعرضات البنك للمخاطر التشغيلية بغرض ضمان إدارتها بصورة متسقة مع إطار إدارة المخاطر 
 مخاطر الجرائم المالية لدى المجموعة مسؤولية اإلشراف على المخاطر التشغيلية الناتجة عن االعمال العالمية. حين تتولى لجنة

 
 

 مخاطر السمعة  ٧-٢٧
  

تتمثل مخاطر السمعة في المخاطر من احتمالية تعرض سمعة البنك للخطر مما يؤدى إلى خسائر في األرباح أو تأثير سلبي على 
قد يؤثر اإلخفاق في السلوك  السلبية التي يتخذها أصحاب المصلحة تجاه المؤسسة أو أعمالها. النظرلوجهة رسملة السوق نتيجة 

   منظور أصحاب المصلحة والتزام المجموعة بمبدأ "االرتقاء". واألنظمة على 
 

وتتضح جزء من قواعد السلوك  يتولى كافة الموظفين مسؤولية تحديد وإدارة مخاطر السمعة بصورة يومية. ُتشكل هذه المسؤوليات
خالل التقرير والحسابات السنوية من القيم. تصدر المجموعة تقارير حول أدائها االجتماعي والبيئي ترتكز على تقييمات لإلداء من 

 علىللمجموعة ومن خالل قسم االستدامة على الموقع االلكتروني للمجموعة. تتولى لجنة المخاطر المحلية مسؤولية اإلشراف 
 .هامةعلى مستوى الدولة باإلضافة إلى وضع السياسات ومراقبة المخاطر  السمعةمخاطر 

 
رئيس قسم الشؤون التجارية إدارة مخاطر السمعة ويدعمه في ذلك  مسؤول المخاطر الرئيسي على مستوى الدولة مسؤولية يتولى 

 بغرض تحديد المخاطر الهامة واإلبالغ عنها وإدارتها.
 

 خاطر رأس المال إدارة م  ٨-٢٧
 

إن منهج البنك إلدارة رأس المال مستمد من رغبته في المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التطوير المستقبلي ألعماله في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والوفاء بمتطلبات رأس المال التنظيمية المفروضة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في 

إجراءات المراجعة الرقابية  –" ٢" بيلر  ٢ع األوقات. كما يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي االلتزام بالقاعدة جمي
حسابات رأس المال. إن عملية  –" ١" بيلر  ١للتركيز على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لدى البنك باإلضافة إلى القاعدة 

 لكفاية رأس المال تشمل رؤية مستقبلية لرأس المال بناًء على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. التقييم الداخلي 
 

إن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة مسؤولة عن ضمان احتفاظ البنك بوضع رأسمالي قوي 
. وفقاً لخطة الميزانية العمومية السنوية، يقوم البنك بإعداد خطة رأسمالية لتحديد متطلبات حدةت العربية المتومناسب في دولة اإلمارا

يتم إخطار لجنة . رأس المال وتتم مراجعة تلك الخطة واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وخزينة المجموعة
 رأس المال بصورة منتظمة. الموجودات والمطلوبات بالدولة بالمستجدات التي تطرأ على مركز 

 
ً لقاعدة  ٢٠١٧أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل الربع األول من  توجيهات تتعلق باحتساب رأس المال وفقا

ه وبالتالي لم تؤخذ باالعتبار في هذ ٢٠١٧للبنوك التي تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تسري اعتباراً من  ٣بازل 
 البيانات المالية.

 
 

 

٥٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 (تابع)إدارة مخاطر رأس المال   ٨-٢٧
 

 يتم تحليل رأس المال النظامي للبنك في شقين:
 
  احتياطي القيمة العادلة المتعلق باألرباح/ وحتياطيات واألرباح المحتجزة من رأس المال، ويشتمل على رأس المال واال ١الشق

 . قديالن التدفقالخسائر غير المحققة من الموجودات المالية المصنفة على أنها متاحة للبيع وعقود تحوط 
 
  المؤهلة. الثانويةمن رأس المال، ويشتمل على المطلوبات  ٢الشق 
 

بات التنظيمية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي خالل السنة. فيما يلي مركز لقد التزم البنك بكافة المتطل
 ديسمبر:  ٣١كما في  ٢كفاية رأسمال البنك وفقاً التفاقية بازل 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 

   ٢معدل كفاية رأس المال وفقاً التفاقية بازل 
   

   قاعدة رأس المال
   

 ٥٫٥٤٤٫٧٧٩ ٥٫٣٥٠٫١٥٩ من رأس المال ١الشق 
 ٢٫٢٩٦٫٢٣١ ٢٫١٤٨٫٨٦٥ من رأس المال ٢الشق 

 -------------- -------------- 
 ٧٫٨٤١٫٠١٠ ٧٫٤٩٩٫٠٢٤ من رأس المال) ٢والشق  ١إجمالي قاعدة رأس المال (مجموع الشق 

 -------------- -------------- 
   

   الموجودات المرجحة للمخاطر
   

 ٤٤٫٧١٢٫١٣٢ ٤٣٫٧٩٤٫٩٧٩ مخاطر االئتمان
 ١٫٩٢٣٫٧٥٥ ٩٢٦٫٨٩٢ مخاطر السوق

 ٥٫٢٦٩٫٣٩٣ ٤٫٥٩٩٫١٥٨ المخاطر التشغيلية
 --------------- --------------- 

 ٥١٫٩٠٥٫٢٨٠ ٤٩٫٣٢١٫٠٢٩ إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر
 --------------- --------------- 
   

  مال النظامي المبين كنسبة مئوية من الموجودات المرجحة للمخاطرإجمالي رأس ال
 ٪١٥ .١١ ٪١٥ .٢٠ )٪١٢(بحد أدنى 

 ====== ====== 
   

  من رأس المال المبين كنسبة مئوية من الموجودات المرجحة للمخاطر ١الشق 
 ٪١٠ .٦٨ ٪١٠ .٨٥ )٪٨(بحد أدنى 

 ====== ====== 

 

٥١ 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة فروع –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 الموجودات والمطلوبات قيد االعتماد ٢٨
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٨٣٧٫٧١٣ ١٫٩٤١٫٠٨٤ مديونيات العمالء ومطلوبات البنك قيد االعتماد 
 ======= ====== 
 

ات المقبولة الموثقة والقابلة لالسترداد من عمالء البنك ذوي الصلة في تاريخ في مبلغ المطلوب مديونيات العمالء قيد االعتمادتتمثل 
 التقرير. 

 
في الكمبياالت وخطابات االعتماد وغير ذلك، والتي يقبل البنك بموجبها المطلوبات المعنية بموجب  المطلوبات قيد االعتمادتتمثل 

وجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي بصورة إجمالية حيث أن اعتمادات مستندية في تاريخ التقرير. لقد تم عرض تلك الم
 البنك ليس لديه حق قانوني لمقاصتها. 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة  ٢٩

 
ً على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات  تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذاً ملحوظا

: األطراف ذات ٢٤و التشغيلية. وبالنسبة للبنك، إن األطراف ذات العالقة، كما هي معرفة في المعيار المحاسبي الدولي رقم المالية أ
نفيذ العالقة، تتضمن موظفي اإلدارة الرئيسيين والفروع األخرى والشركات الزميلة في مجموعة ستاندرد تشارترد التي يتم ت

 . يتم االتفاق عليها لشروطمعامالت مصرفية معها وفقاً 
 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية: 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ١٧٫٤٨٦ ١٣٫٩٨٩ الفائدةإيرادات 
 ٧٥٫٣١٣ ٨١٫٩٠٩ مصروفات الفائدة

 ١٠٥٫٣٤٨ ١٥٦٫٥٩٩ الفوائد يرادات دون اإل
 ٨٩٫٠٣٣ ١٤٧٫٨٤٤ فوائدالمصروفات دون ال

 ١٥١٫٤١٥ ١٥٥٫٦٨٨ رسوم المركز الرئيسي
 

يتم بيان أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة كمستحق من/ إلى المركز الرئيسي والفروع. فيما يلي المبالغ المستحقة 
 من/ إلى المركز الرئيسي والفروع:

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ أخرى فروع حق من المركز الرئيسي والمست
 --------------- -------------- 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي وفروع أخرى 
 -------------- ------------- 
 

 ٣١مليون درهم ( ٧٩٫٨١٠ي نهاية السنة بلغت المشتقة المبرمة مع أطراف ذات عالقة والقائمة ف لعقود األدواتإن القيمة االسمية 
 مليون درهم).  ١٦٤٫٦٧٩: ٢٠١٥ديسمبر 

 
: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ٣٫٥٨٢عن أطراف ذات عالقة والقائمة في نهاية السنة  باإلنابةكما بلغت االلتزامات الطارئة 

 مليون درهم).  ٢٫٥٠١
 

 فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٣١٫٩٣٠ ٣٢٫٥٦٦ الرواتب واالمتيازات قصيرة األجل  
 -------- -------- 

 ١٫٩٩٤ ١٫٢٩٥ تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 -------- -------- 

 

٥٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 اسبي والقيم العادلةالتصنيف المح ٣٠
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية )أ
 

 يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف البنك لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلة:
 

 

 التفاصيل  

 
 الــــقيمة 
 الـدفترية

 القيمة العادلة
 مــــــــــن خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
المـحتفظ بها 
 لالســـتحقاق

 
الـــــقروض 

 والذمم المدينة

 
 الـــمتاحة 
 للـــــــبيع

 أخـــــرى 
 بـــــالتكلفة 
 الـــــمطفأة

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

٢٠١٦       
       

       الموجودات المالية
واألرصدة لدى مصرف اإلمارات النقد 

 - ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - - ٨٫٣٣٣٫٨٠٢ العربية المتحدة المركزي
 - - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧  القروض والسلفيات إلى البنوك

 - - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع
 - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ عمالءالإلى  والسلفياتالقروض 

 - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ األوراق المالية االستثمارية
 - - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٣٫٨٥٨٫١٤٢ موجودات أخرى 

 ---------------- --------------- ------------ ---------------- -------------- ----------- 
 - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٥٤٫٨٧٩٫٨٦٨ إجمالي الموجودات 

 ========= ======== ======= ========= ======== ====== 
       المطلوبات المالية

 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - - - - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ المستحق إلى البنوك
 ٣٫٤١٢٫١٤٢ - - - - ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع

 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - - - - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ودائع من العمالء
 ٢٫١١٥٫٧٤٤ - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ٣٫٧٦٠٫٠٠٢ مطلوبات أخرى 

 ١٫٨٧٣٫١٣٣ - - - - ١٫٨٧٣٫١٣٣ ثانويقرض 
 ---------------- -------------- ----------- ----------- ----------- --------------- 
 ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ٤٩٫٣١٣٫٥٢٠ 
 ========= ======== ====== ====== ====== ========= 

 

٢٠١٥        
       الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 - ٧٫٦٨٦٫٦٠١ ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - - ١٢٫٥٥٦٫٣٥٢ العربية المتحدة المركزي

 - - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ إلى البنوك  والسلفياتالقروض 
 - - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ المستحق من المركز الرئيسي والفروع

 - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ إلى العمالء والسلفياتالقروض 
 - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - - - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ األوراق المالية االستثمارية

 - - ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٣٫٦٠٢٫٩٨٧ موجودات أخرى 
 -------------- ------------- ------------ -------------- --------------- ----------- 

 - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٥٩٫٨٤٥٫٨٤٩ إجمالي الموجودات 
 ======== ======= ======= ======== ======== ====== 

       المطلوبات المالية
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - - - - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ المستحق إلى البنوك

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ - - - - ٣٫٥١٥٫٦٥١ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - - - - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ودائع من العمالء
 ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٣٫٦٠٣٫٨٤٤ مطلوبات أخرى 

 ١٫٨٧٣٫١٨٩ - - - - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ثانويقرض 
 -------------- ------------- ----------- ----------- ----------- -------------- 
 ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٥٣٫٨٢٩٫٩١٥ 
 ======== ======= ====== ====== ====== ======== 

 

 

٥٣ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية )ب
 

 اإلطار العام لمراقبة التقييم
 

لعادلة إلطار رقابة تم وضعه لضمان أن القيم العادلة يتم تحديدها أو اعتمادها من قبل قسم المخاطر المستقل. يقوم قسم تخضع القيم ا
التي تحكم عملية التقييم كما أنه مسؤول عن توافق هذه السياسات واإلجراءات مع المحاسبية المالية بوضع السياسات واإلجراءات 

الصلة. يتم التحقق من عملية تحديد األسعار بصورة مستقلة، والتي تتمثل في عملية تحديد التقييمات كافة المعايير المحاسبية ذات 
ير المدرجة في البيانات المالية، عن الجهة التجارية المسؤولة عن المنتج. قام البنك بمراقبة تعديالت القيمة العادلة لضمان أنه يتم تسع

ً لسعر البيع. وي عتبر ذلك بمثابة ضوابط أساسية لضمان دقة التقييمات المطبقة في البيانات المالية. في األسواق األدوات المالية وفقا
معطيات التي الغير النشطة يكون من غير المحتمل مالحظة سعر التداول. قد تتضمن معطيات السوق المستخدمة في تحديد األسعار، 

األطراف المقابلة الخارجية أو أطراف أخرى مثل بلومبريغ و رويترز  تم الحصول عليها من بيانات التداول الحديثة بما في ذلك
أسعار البيانات التي يتم الحصول عليها بشكل مستقل والتي ر بشكل عام. تستخدم عملية تحديد والوسطاء ومقدمي عروض األسعا

االعتبار بعض العوامل المستخدمة من قبل لتحديد جودة معطيات السوق يتم األخذ بعين  دوات التي يتم تداولها لدى السوق.تمثل األ
 ومدى صالحيتها ومدى توافر مصادر المعلومات المتنوعة.والموثوقية مقدمي عروض األسعار مثل االستقاللية ومدى المالئمة 

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة

 
 النظام المتدرج. مستوياتمن  مستوىفيما يلي نظام التقييم المتدرج وأنواع األدوات التي يتم تصنيفها ضمن كل 

 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
    

القيمة العادلة التي يتم تحديدها 
 باستخدام: 

األسعار المدرجة غير المعدلة 
في سوق نشط لموجودات 

 ومطلوبات مطابقة 

المدخالت الملحوظة، إما بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بخالف األسعار 

 ١ضمن المستوى  المدرجة غير المعدلة
 والتي تكون ملحوظة

واحد أو أكثر من المدخالت التي ال ترتكز 
على بيانات السوق الملحوظة (المدخالت 

 غير الملحوظة)

    
األوراق المالية الحكومية  - أنواع الموجودات المالية:

التي يتم تداولها بصورة 
نشطة واألوراق المالية 

 األخرى
 سندات الملكية المدرجة -
 وات المشتقة المدرجةاألد -
االستثمارات في صناديق  -

متبادلة يتم تداولها بصورة 
 عامة بأسعار سوقية مدرجة

 المشتقات خارج البورصة -
 أوراق مالية مضمونة بموجودات -
 استثمارات في األسهم الخاصة -
 

القروض والسندات التجارية  -
 والحكومية األخرى

 أوراق مالية مضمونة بموجودات -
 سهم الخاصةاستثمارات في األ -
المشتقات خارج البورصة على  -

مستوى عالي من الهيكلة ذات 
 المؤشرات غير الملحوظة

السندات التجارية غير السائلة أو تلك  -
التي على مستوى عالي من الهيكلة 

 ذات المدخالت غير الملحوظة
 

اولها األدوات المشتقة التي يتم تد - المدرجة المشتقةاألدوات  - أنواع المطلوبات المالية:
 خارج البورصة

 الودائع المهيكلة -
سندات دين ائتمانية مهيلكة قيد  -

 اإلصدار

المشتقات خارج البورصة على  -
مستوى عالي من الهيكلة ذات 

 المؤشرات غير الملحوظة
سندات الدين غير السائلة على  -

مستوى عالي من الهيكلة قيد اإلصدار 
 ذات المدخالت غير الملحوظة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٥٤ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة:  –األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 

أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام يوضح الجدول المبين 
 المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:   

 

  
 التفاصيل 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 والخسائر

 
 بيعالـمتاحة للــ

مستوى 
 ٢مستوى  ١

مستوى 
 اإلجمالي  ٣

مستوى 
 ٢مستوى  ١

مستوى 
 اإلجمالي  ٣

ألف 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم

ألف 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم

         

٢٠١٦         
         الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

 ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ - ٤٫٥٣٩٫٣٠٤ - - - - -  المتحدة المركزي
األوراق المالية 

 ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - ٥٫٦٤٢٫٢٤٥ - - - - - االستثمارية
 موجودات أخرى

 - - - - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ - ١٫٦٤٨٫٩٨٦ ٣٫٦٠٣ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- -------------- --------- --------------- --------- --------------- 

 ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٫٦٥٢٫٥٨٩ - ١٫٦٤٨٫٩٨٦ ٣٫٦٠٣ إجمالي الموجودات
 ------- ------------- --------- -------------- --------- --------------- --------- --------------- 

         المطلوبات المالية
 مطلوبات أخرى

 - - - - ١٫٦٤٤٫٢٥٨ - ١٫٦٤٠٫٨٩٢ ٣٫٣٦٦ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 ١٫٦٤٤٫٢٥٨ - ١٫٦٤٠٫٨٩٢ ٣٫٣٦٦ - - - - 
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 

         

٢٠١٥         
         الموجودات المالية

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

 ٧٫٦٨٦٫٦٠١ - ٧٫٦٨٦٫٦٠١ - - - - - المتحدة المركزي 
األوراق المالية 

 ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - ٢٫٩٦٢٫٤٣٨ - - - - - االستثمارية
 موجودات أخرى

 - - - - ٢٫٥٠٥٫٢٦٧ ٥٤٨ ٢٫٥٠١٫١٤٧ ٣٫٥٧٢ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- ------------- --------- --------------- --------- --------------- 

 ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ٢٫٥٠٥٫٢٦٧ ٥٤٨ ٢٫٥٠١٫١٤٧ ٣٫٥٧٢ إجمالي الموجودات
 ------- ------------- --------- ------------- --------- --------------- --------- --------------- 
         

         المطلوبات المالية
 مطلوبات أخرى

 - - - - ٢٫٥٣٣٫٣٣٧ ٥٤٨ ٢٫٥٣٠٫٠٣١ ٢٫٧٥٨ (أدوات مالية مشتقة)
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 ٢٫٥٣٣٫٣٣٧ ٥٤٨ ٢٫٥٣٠٫٠٣١ ٢٫٧٥٨ - - - - 
 ------- ------------- --------- --------------- --------- --------- --------- --------- 
 

 ٣إلى المستوى  ١/٢، لم يكن هناك تحويل للموجودات والمطلوبات المالية من المستوى ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 
 ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة.

 
 
 
 
 

 

٥٥ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ندرد تشارترد بنك ستا
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 المحتفظ بها بالقيمة العادلة ٣لحركة في موجودات المستوى اتحليل  )١
 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الطلوبات مالموجودات ولاحية إلى األرصدة الختامية ليوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتت
 في النظام المتدرج للقيمة العادلة:  ٣األرباح والخسائر في المستوى 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٥ــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة٢٠١٦ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 الــــــــــــــــمطلوبات المالية ــــموجودات الماليةالــــــ الــــــــــــــــمطلوبات المالية الــــــــــــــــموجودات المالية 

 

 وراقاأل
مــــــــالية ال
 ستثماريةاال

مـــــوجودات 
 ــــرىأخـــــــ

 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
مــــــــالية 
 استثمارية

مــــــطلوبات 
 أخـــــــــــرى
 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
مــــــــالية 
 استثمارية

مـــــوجودات 
 أخـــــــــــرى
 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

 أوراق
ـالية مــ

 استثمارية

مــــــطلوبات 
 ــــــرىأخـــــ

 (أدوات مالية
 مــــــــشتقة)

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

 ١٣٣٫٤٣٩ - ١٣٣٫٤٣٩ - ٥٤٨ - ٥٤٨ - يناير  ١الرصيد في 
 - - - - - - - - الزيادة (النقص) في التحويل 

 - - - - ٥٠٦ - ٥٠٦ - / االصدارات المشتريات
 - - - - )٥٤٨( - )٥٤٨( - التسويات

المعترف  األرباح/  (الخسائر)
 )١٣٢٫٨٩١( - )١٣٢٫٨٩١( - - - - - بها في األرباح والخسائر

 - - - - )٥٠٦( - )٥٠٦( - ٣المستوى  منالتحويالت 
 - - - - - - - - حركات أخرى

 --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 
 ٥٤٨ - ٥٤٨ - - - - - ديسمبر ٣١الرصيد في 

 --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- --------- ----------- 
 

 

ضات مختلفة قد يؤدي إلى قياس مختلف على الرغم من أن البنك يرى أن تقديراته للقيمة العادلة مناسبة، إال أن استخدام طرق أو افترا
 ن يكون له تأثيرل ٪١٠ +تغيير في متغيرات المخاطر بنسبة ال، إال أن ٣للقيمة العادلة. فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة في المستوى 

 جوهري على البيانات المالية.
 

 تعديالت القيمة العادلة
 

ج التسعير التي يضعها بعين االعتبار التعديالت على نماذليب التقييم يأخذ البنك عند تحديد سعر بيع أداة مالية ما باستخدام أسا
د المشاركين في السوق باالعتبار عند تسعير األداة. قام البنك بإجراء التعديالت التالية على طرق التقييم في بيان األرباح والخسائر عن

 لية.تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات الما
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ١٫١١٢ ٢٫١٢٢ سعر العرض
 )٨٣٫٧٨٣( )٢٤٫٤٨٤( تعديل االئتمان*

 ------------ ------------ 
 )٨٢٫٦٧١( )٢٢٫٣٦٢( 
 ----------- ----------- 
 

 يتعلق باألدوات المشتقة. بالبنك فيما ةخاصية ائتمانوتسويات *تتضمن تعديالت على طرق التقييم الخاصة بالتمويل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٥٦ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 (تابع) تعديالت القيمة العادلة
 

 فيما يلي التعديالت األساسية:
 

 تقييم سعر العرض طرق على تعديالت
 

عندما يتم االستدالل على مؤشرات السوق من نظم إعادة التقييم على أساس متوسط السوق، يتعين تعديل طرق تقييم سعر العرض 
صبح المراكز طويلة األجل تمثل سعر العرض من خالل التعامل في السوق بحيث ت لتحديد التكلفة المتوقعة الخاصة بإيقاف األعمال

كز قصيرة األجل تمثل سعر الطلب. تتضمن الطريقة المتبعة الحتساب تعديل سعر العرض الخاص بمحفظة األدوات المشتقة والمرا
ة األجل والمراكز قصيرة األجل وتجميع المخاطر حسب تاريخ التعاقد وتاريخ االستحقاق بناًء على لإجراء تسوية بين المراكز طوي

على المراكز قصيرة األجل من  لل على المراكز طويلة األجل بسعر العرض ويتم االستدالاستراتيجية التحوط حيث يتم االستدال
 خالل سعر الطلب في النظم.

  
 تعديالت على طرق تقييم االئتمان

 
م يقوم البنك بإجراء تعديالت على طرق تقييم االئتمان الخاصة بالقيمة العادلة للمنتجات المشتقة. تمثل التعديالت على طرق تقيي

االئتمان تعديل على القيمة العادلة للمعامالت لكي تعكس احتمالية عجز األطراف المقابلة عن السداد واحتمالية عدم استالم البنك 
القيمة السوقية الكاملة الخاصة بالمعامالت القائمة. يمثل ذلك تقدير التعديالت التي قد يقوم بها المشاركين في السوق عند تحديد ثمن 

رض االستحواذ على التعرضات للمخاطر. يتم احتساب التعديالت على طرق تقييم االئتمان الخاصة بكل طرف مقابل على الشراء بغ
حدة والتي يتعرض البنك من خاللها إلى مخاطر كما يقوم باحتساب الضمانات التي يحتفظ بها. يقوم البنك باحتساب التعديالت على 

تمالية التعثر الناتجة من التعرض اإليجابي المستقبلي المقدر المحتمل الخاص بالطرف المقابل طرق تقييم االئتمان من خالل تطبيق اح
يستخدم البنك المعطيات المرتكزة على السوق  الضمنيةالتعثر السوقية الضمنية. في حال عدم توافر بيانات السوق  تباستخدام احتماال

وافق عندما تت خاطر الطرق المعاكسةم. تنشأ خاطر الطرق المعاكسةمباحتساب  ق بصورة عامةالطر تقومر احتمالية التعثر. ال لتقدي
المقابل.  جراء أي تعديالت على طرق تقييم المخاطر بشكل إيجابي مع احتمالية التعثر من قبل الطرفقيمة األداة ذات الصلة قبل إ

ً ك خاطر الطرق المعاكسةميستمر البنك في إدراج  انت التعديالت على طرق تقييم االئتمان في تعديالت طرق التقييم الوقائية. سابقا
 ترتكز على خسائر الطرف المقابل المتوقعة التي يتم احتسابها باستخدام احتماالت التعثر السابقة.

 
 تعديل االئتمان الخاص بالبنك

 
ب تعديل االئتمان يقوم البنك باحتساب تعديل االئتمان الخاص به ليعكس التغيرات في التصنيف االئتماني الخاص به. يتم احتسا

الخاص بالبنك فيما يتعلق بالمطلوبات المشتقة لدية من خالل تطبيق احتمالية التعثر الخاصة بالبنك على التعرضات المتوقعة السلبية 
الخاصة بالمجموعة من الطرف المقابل. يتم تحديد احتمالية التعثر لدى البنك والخسائر المتوقعة من التعثر بناًء على تصنيفات 
االئتمان التي تم تقييمها داخلياً ومستويات االسترداد القياسية لدى السوق. يتم عرض التعرض المتوقع بناًء على طريقة المحاكاة التي 

الطرف المقابل.  تتضمن طريقة  تم حجزها منتنتج من خالل محاكاة عوامل المخاطر ذات الصلة على مدى عمر الصفقة التي 
تحديد تعديل االئتمان  لمقدمة من قبل البنك وتأثير اتفاقيات التسوية األساسية. إن الطريقة المستخدمة فيالمحاكاة هذه الضمانات ا

تتوافق مع الطريقة المستخدمة لتحديد التعديالت على طرق تقييم االئتمان من الموجودات  المشتقةك من المطلوبات الخاص بالبن
 ص بالبنك على مدى فترة استحقاق االلتزامات الخاصة به.المشتقة. سوف يتم تغيير تعديل االئتمان الخا

 
 تعديالت على طرق تقييم التمويل

 
تقييم التمويل تقدير التعديالت على  يقوم البنك بتعديل طرق تقييم التمويل الخاصة بالمنتجات المشتقة. تعكس التعديالت على طرق

د تحديد تكاليف التمويل التي قد تنشأ من التعرضات. يتم احتساب التعديالت القيمة العادلة التي قد يقوم بها المشاركين في السوق عن
على طرق التقييم عن طريق تحديد صافي التعرضات المتوقعة على مستوى الطرف المقابل ثم من خالل تطبيق معدل التمويل على 

طرق تقييم التمويل الخاصة باألدوات المشتقة  تلك التعرضات التي تعكس التكلفة السوقية الخاصة بالتمويل. ترتكز التعديالت على
ة واحدة بعد األخذ بعين االعتبار شروط عة بمعدل مقايضة مرتبط بمؤشر ليلالمضمونة على خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوق

صة باألدوات المشتقة غير الضمان ذات الصلة المبرمة مع الطرف المقابل. تتضمن التعديالت على طرق تقييم التمويل  الخا ةاتفاقي
المضمونة (بما في ذلك األدوات المشتقة المضمونة بشكل جزئي) القيمة الحالية المقدرة الخاصة بتكلفة التمويل السوقية  أو الفائدة 

ً ترتكز على معدالت التمويل الداخليالمرتبطة بمعامالت التمويل هذه. إ ة الخاصة ن التعديالت على طرق تقييم التمويل كانت سابقا
 ، تم تعديل عملية االحتساب بحيث تستخدم المعدالت المرتكزة على السوق.٢٠١٥ديسمبر  ٣١بالبنك. كما في 

 

 

٥٧ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

  : النظام المتدرج للقيمة العادلة –األدوات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  )٢
 

قاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج يقدم الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية غير المُ 
 يمة العادلة:   للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس الق

 

 التفاصيل
 

 كلفة المطفأةـذمم المدينة / التـــــالقـــروض والـ        
 القيمة 

 الدفترية
 ـــــادلةــــــة العــــــــلقيما                    

 اإلجمالي  ٣مستوى  ٢مستوى  ١مستوى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      
٢٠١٦      

      
      الموجودات المالية

 ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ - ٣٫٧٩٤٫٤٩٨ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي 
 ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ - ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ بنوكإلى ال سلفياتالوقروض ال

 ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ - ٤٫٣٢٨٫٠٩٩ المستحق من المركز الرئيسي والفروع
 ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ - - ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ إلى العمالء  لفياتسالوقروض ال

 - - - - - األوراق المالية االستثمارية
 ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ - ٢٫٢٠٥٫٥٥٣ موجودات أخرى (قبوالت وموجودات مالية أخرى)

 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
 ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١٢٫٩٧٦٫٦١٧ - ٤٣٫٠٤٥٫٧٣٠ 
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
      

      المطلوبات المالية
 ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ - ٣٫٢٢٤٫٣١٧ بنوكال إلىالمستحق 

 ٣٫٤١٢٫١٤٢ - ٣٫٤١٢٫١٤٢ - ٣٫٤١٢٫١٤٢ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ - ٣٧٫٠٤٣٫٩٢٦ ودائع من العمالءال

 ٢٫١١٥٫٧٤٤ - ٢٫١١٥٫٧٤٤ - ٢٫١١٥٫٧٤٤ مطلوبات أخرى (قبوالت ومطلوبات مالية أخرى)
 ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ - ١٫٨٧٣٫١٣٣ ثانوي قرض 

 --------------- ---------- --------------- ---------- --------------- 
 ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ - ٤٧٫٦٦٩٫٢٦٢ 
 -------------- ---------- -------------- ---------- -------------- 

٢٠١٥      
      

      الموجودات المالية
 ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - ٤٫٨٦٩٫٧٥١ - ٤٫٨٦٩٫٧٥١ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي 

 ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ - ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ لبنوكإلى ا تسلفياالوقروض ال
 ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ - ٢٫٨٨٨٫٢١٢ المستحق من المركز الرئيسي والفروع

 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ - - ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ لعمالءإلى ا سلفياتالوقروض ال
 - - - - - األوراق المالية االستثمارية

 ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ١٫٠٩٧٫٧٢١ - ١٫٠٩٧٫٧٢١ ية أخرى)موجودات أخرى (قبوالت وموجودات مال
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
 ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ١٢٫٨٨٠٫٩٧٧ - ٤٦٫٦٩١٫٥٤٤ 
 --------------- ---------- --------------- --------------- --------------- 
      

      طلوبات الماليةالم
 ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ - ٤٫٠٥٢٫٠٧٩ البنوك إلىالمستحق 

 ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٣٫٥١٥٫٦٥١ - ٣٫٥١٥٫٦٥١ المستحق إلى المركز الرئيسي والفروع
 ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ - ٤٠٫٧٨٥٫١٥٢ ودائع من العمالء

 ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - ١٫٠٧٠٫٥٠٦ - ١٫٠٧٠٫٥٠٦ مطلوبات أخرى (قبوالت ومطلوبات مالية أخرى)
 ١٫٨٧٣٫١٨٩ - ١٫٨٧٣٫١٨٩ - ١٫٨٧٣٫١٨٩ ثانوي قرض 

 --------------- ---------- --------------- -------------- --------------- 
 ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ - ٥١٫٢٩٦٫٥٧٧ 
 -------------- ---------- -------------- --------------- --------------- 

 

٥٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (تابع)  ٣٠
 

 تقييم األدوات المالية (تابع) ب)
 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة لألدوات المالية بالتكلفة المطفأة )٣(
 

 النظام المتدرج. كل مستوى في هذاضمن  المصنفةألدوات لاع الرئيسية نواألفيما يلي نظام التقييم المتدرج و
 
 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
    

القيمة العادلة يتم تحديد 
 باستخدام: 

األسعار المدرجة غير المعدلة 
في سوق نشط لموجودات 

 ومطلوبات مطابقة 

المدخالت الملحوظة، بصورة مباشرة أو 
خالف األسعار بصورة غير مباشرة ب
ضمن المدرجة المدرجة غير المعدلة 

 والتي تكون ملحوظة ١المستوى 

المدخالت الهامة للموجودات أو 
كز على المطلوبات التي ال ترت

دخالت مالسوق الملحوظة ( معطيات
 ملحوظة)غير 

    

الديون أو الديون التجارية  أنواع الموجودات المالية:
عالية  المتداولةاألخرى 

 اولالتد
 

 المركزية البنوكالنقد واألرصدة لدى  -
القروض إلى البنوك والمؤسسات  -

 المالية األخرى
 القروض الحكومية -
 

 إلى العمالء السلفياتالقروض و -
السندات التجارية غير السائلة  -

مستوى عالي  أو السندات ذات
 من الهيكلة

غير  السلفياتالقروض و -
 السائلة

    

ندات الدين المدرجة س - أنواع المطلوبات المالية:
 قيد اإلصدار

 الثانويةالمطلوبات  -
 المدرجة

سندات الدين غير المدرجة قيد  -
 اإلصدار

 غير المدرجة الثانويةالمطلوبات  -
 ودائع ألجل من العمالء -
 ودائع من البنوك -

أو سندات الدين غير السائلة  -
مستوى عالي من  السندات ذات

 الهيكلة قيد اإلصدار
 

 

 
 لية المشتقةاألدوات الما  ٣١

 
األدوات المالية المشتقة المستخدمة  تشتملالعديد من األدوات المالية المشتقة ألغراض المتاجرة وإدارة المخاطر.  بإبراميقوم البنك 

 عقود مقايضة وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود السلع. على من قبل البنك 
 

متفق عليها. إن أكثر اسمية  إلى قيم ية استناداً ية مستقبلف أخرى لتبادل تدفقات نقداتفاقيات بين البنك وأطرافي تتمثل عقود المقايضة 
عقود المقايضة استخداماً من قبل البنك هي عقود مقايضة أسعار الفائدة. بموجب عقود مقايضة أسعار الفائدة يتفق البنك مع األطراف 

غ الفائدة ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة والذي يتم احتسابه فترات محددة، بتبادل الفرق بين مبال فياألخرى على القيام، 
 إلى قيمة اسمية متفق عليها.  استناداً 

 
 تاريخ مستقبلي محدد مقابل سعر محدد. في زامات شراء أو بيع عمالت أجنبية التفي ود صرف العمالت األجنبية اآلجلة تتمثل عق

 
تنشأ مخاطر السوق من . مالوفاء بالتزاماته عن ذات الصلة األطراف المقابلة إخفاق رتبة علىالمتالبنك لمخاطر االئتمان  يتعرض

مخاطر السوق في معظم الحاالت  ه يتم التحوط مناحتمال حدوث تغييرات سلبية في أسعار الفائدة مقارنة باألسعار التعاقدية، إال أن
 لبنك. ل لماليا مركزال الحفاظ علىبمثلها بغرض  مسندةمن خالل صفقات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٥٩ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 (تابع)  األدوات المالية المشتقة  ٣١
 

القيم  يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة التي تعادل القيم السوقية، باإلضافة إلى
 االسمية التي تم تحليلها وفقاً لتاريخ االستحقاق. 

 

 

 
 القيمة العادلة

 الموجبة 

 
 القيمة العادلة

 السالبة

 
 القيمة 
 االسمية

 الـقيمة االسمية حسب تاريخ االستحقاق
 

 شهور ٣خالل 
١٢-٣  

 شهر
٥-١  

 سنوات
 أكثر مـــن 

 سنوات ٥
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

٢٠١٦        
 ٨٫٨٨٧٫٥٦٣ ١٤٫٦١٠٫٣٩٣ ٣٫٧٠٢٫٦٩٥ ٦٫٦٩٤٫٣٨٨ ٣٣٫٨٩٥٫٠٣٩ ٢٢٥٫٨٧٦ ١٩٢٫٤٣٧ عقود أسعار الفائدة

 عقود صرف العمالت
 ٢٫٥٨٥٫٧٢١ ١٤٫٩٠٩٫٧٨٥ ٤٩٫٦٠٨٫٠٨٦ ١٠٢٫٧٩٦٫٦١٦ ١٦٩٫٩٠٠٫٢٠٨ ١٫٢٣٧٫٩٦٢ ١٫٣٠٦٫٦٦٢ األجنبية

 - ٨٨١٫٥٥٨ ٩١٫٤١٣ ٦٥٫٧٦٦ ١٫٠٣٨٫٧٣٧ ١٥١٫٣٨٨ ١٤٩٫٠٦٨ عقود السلع
 - ١٣٦٫٣٨٩ ٩٫١٠٠ - ١٤٥٫٤٨٩ ٤٫٦٣٧ ١٫٤٥٦ مشتقات حقوق الملكية

        
األدوات المشتقة 

 المحتفظ بها
التدفق  كعقود تحوط

        :النقدي
 - ١٫٠١٨٫٢٠٣ - - ١٫٠١٨٫٢٠٣ ٩٫٤١٧ - عقود أسعار الفائدة

        
األدوات المشتقة 

 بهاالمحتفظ 
كعقود تحوط القيمة 

        العادلة:
 ١٨٣٫٦٤١ ٢٫٤٢٠٫٥٠٦ ١٨٣٫٦٤١ ٦٧٢٫٧٥٦ ٣٫٤٦٠٫٥٤٤ ١٤٫٩٧٨ ٢٫٩٦٦ عقود أسعار الفائدة

 -------------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- --------------- 
 ١١٫٦٥٦٫٩٢٥ ٣٣٫٩٧٦٫٨٣٤ ٥٣٫٥٩٤٫٩٣٥ ١١٠٫٢٢٩٫٥٢٦ ٢٠٩٫٤٥٨٫٢٢٠ ١٫٦٤٤٫٢٥٨ ١٫٦٥٢٫٥٨٩ ٢٠١٦إجمالي 

 ------------- -------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 
 ١٧٫٢٩١٫١٠٥ ٤٥٫٩٩٧٫٣٧٢ ١٠٢٫٦٣١٫٨٦٧ ١٦٨٫٤٧٩٫٣٦٩ ٣٣٤٫٣٩٩٫٧١٣ ٢٫٥٣٣٫٣٣٨ ٢٫٥٠٥٫٢٦٦ ٢٠١٥إجمالي 

 ------------- ------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- --------------- 
 

  الجوهريةالمفتوحة  المالية صافي المراكز ٣٢
 

 لية:لدى البنك صافي التعرضات المفتوحة الهامة لمخاطر العمالت التا كما في تاريخ التقرير، كان
 
 مركز طويل األجل/ (قصير األجل)  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٥١٫١٨٨ ٤٨١٫٥٩١ الدوالر األمريكي 
 ٩٫٨٠٦ ١٢٫٢٠٢ الدينار البحريني

 ٢٫٢٠٨ ٢٣٫٩٠٩ اليورو
 )١٫٧٥٩( )٤١٨٫٧٥٣( الدينار الكويتي 
 )٩٠٫٩٧٨( )١٨٫٨٨٠( اللایر السعودي

 ٣٫١١٤ )١٢٤٫٥٩٤( الجنية االسترليني
 )١٠٠( ١٩١ الفرنك السويسري

 ٢٫١٦٩ ٩٫٣٨٦ الين الياباني
 )٥( ٥٠١ دوالر هونج كونج

 )١١٥٫١٣٣( ٣٠٫٨٦٧ عمالت أخرى (صافي) 
 

 
 
 
 
 

 

٦٠ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 إيضاحات (تابع)
 

 التزامات عقود اإليجار ٣٣
 

 غير القابلة لإللغاء في نهاية السنة: وية بموجب عقود اإليجار التشغيلينفيما يلي االلتزامات الس
  

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٥٩٫٠١٣ ٥٠٫٦٠٥ خالل سنة واحدة
 ١٤١٫٤٣٣ ١٤٨٫٩٠٢ بين سنة وخمس سنوات 

 ٢١٥٫٩٥٣ ٢٠٣٫٦٦٤ أكثر من خمس سنوات
 ----------- ----------- 
 ٤١٦٫٣٩٩ ٤٠٣٫١٧١ 
 ====== ====== 
 

مقابل عقود  األرباح والخسائرمليون درهم) على بيان  ٠.٦٩: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣.٦٢خالل السنة الحالية، تم تحميل مبلغ 
 اإليجار التشغيلي.

 
 أرقام المقارنة  ٣٤

 
الحالية. ترى اإلدارة أن تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حيثما اقتضت الضرورة لكي تتوافق مع العرض المتبع في السنة 

 على متطلبات اإلفصاح والعرض فقط. يقتصرتأثيرها 
 
 
 

  

٤٣ 

 ولة اإلمارات العربية المتحدةفروع د –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 
 حسب درجة الضمان غير العاملة تحليل القروض  و)
 

ي أو غير في تاريخ التقرير، حسب درجة الضمان سواء كان ضمان كامل أو جزئ للقروض غير العاملةيقدم الجدول التالي تحليل 
  :بناًء على القرض الذي يتم تقديم ضمان له وقت منح القرضمضمون، 

 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٧١٨٫٢٠٢ ٢٣٢٫٨١٤ كاملضمان 
 ١٫٥٢٧٫٥٧٣ ١٫٣٠٣٫٤٢٠ ضمان جزئي
 ١٫٤٨٥٫٢٣٦ ١٫٦٨٨٫٠١٨ غير مضمون

  ---------------  --------------  
 ٣٫٧٣١٫٠١١ ٣٫٢٢٤٫٢٥٢ 
 ======== ======== 
 
 
 وتعزيزات االئتمان األخرى التي تم الحصول عليها أو المطالبة بها اإلضافية الضمانات ) ز
 

 الضمانات التي تم الحصول عليها/ المطالبة بها من قبل البنك خالل السنة:  فيما يلي قيمة
 
 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٢٫٤٠١ ٣٫٤٧٥ سيارات
 --------  --------  
 ٢٫٤٠١ ٣٫٤٧٥ 
 --------  --------  
 

 
 مخاطر السوق ٤-٢٧

 
اً للتغيرات السلبية في األسعار أو المعدالت السوقية ظراألرباح والقيمة االقتصادية نمن تتمثل مخاطر السوق في الخسائر المتوقعة 

الء والتسهيالت التي تضع البنك في مكانة متوسطة من حيث المالية. يتعرض البنك لمخاطر السوق من خالل دعم البنك ألنشطة العم
مخاطر السوق. يقوم فريق التداول بدعم أنشطة العمالء، ال يقوم فريق العمل بإجراء أنشطة تداول للبنك. وبالتالي فإن اإليرادات 

 المحققة من األنشطة المتعلقة بمخاطر السوق تكون متناسبة بوجه عام.
 

 ساسية الخاصة بمخاطر السوق لدى البنك:فيما يلي الفئات األ
 
  مخاطر أسعار الفائدة: تنشأ من التغيرات في منحنيات العائد والفروقات االئتمانية والتقلبات الضمنية في عقود خيارات أسعار

 الفائدة.
 

 ف العمالت.مخاطر أسعار صرف العمالت: تنشأ من التغيرات في أسعار الصرف والتقلبات الضمنية في عقود خيارات صر 
 

وفقاً للصالحيات الممنوحة لها من قبل لجنة المخاطر الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤسسات، مخاطر الإن لجنة إدارة 
 تمثل وحدة إدارة مخاطر السوق واالئتمان التجاري   بصورة رئيسية عن إدارة مخاطر السوق. لدى المجموعة، تكون مسؤولة 

اقبة تعرض البنك لمخاطر السوق. يتم تطبيق محدود مخاطر االئتمان وفقاً لما تقتضيه سياسة حدود مخاطر االئتمان وحدة مستقلة لمر
يتعين على كافة األنشطة التي تخضع لمخاطر السوق القيام بذلك بما يتوافق مع سياسة الحدود  ووثائق اإلجراءات ذات الصلة.

 الخاصة بمخاطر االئتمان.
 

  

٣٨ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

  مخاطر االئتمانالحد من 
 

تم الحد من مخاطر االئتمان المتوقعة من الحساب أو العميل أو المحفظة باستخدام مجموعة من األدوات مثل الضمانات والضمانات ي
عوامل الحد من المخاطر بعناية في ضوء الظروف المتوافرة مثل التأكيد القانوني وقابلية التنفيذ االعتماد على اإلضافية. يتم تقييم 
تحدد السياسات االئتمانية لدى البنك  رابط والمخاطر الخاصة بالطرف المقابل فيما يتعلق بالجهة المانحة.وتقييم السوق والت

متطلبات الحد من بالرغم من ذلك، ال تمثل ة التنفيذ وفعالية اتفاقيات الحد من مخاطر االئتمان. ياالعتبارات الرئيسية لالستحقاق وقابل
 ت اإلقراض.ااد، والتي تمثل االعتبار الرئيسي عند اتخاذ قرارالمخاطر، بديل عن القدرة على السد

 
مع ضرورة توفر سوق ثانوي نشط إلعادة بيع  منفصلالضمانات المادية مثل العقارات والموجودات الثابتة والسلع بشكل  يتعين تقييم

لية التقييم سنوية وبشكل أكثر تكراراً  الضمان. يتعين تقييم الضمان قبل عملية السحب وبصورة منتظمة بعد ذلك. عادًة تكون عم
المحققة منافع التقل أو تنعدم قد التعرض للمخاطر.  وأحسب مستوى تقلب سعر كل نوع من الضمانات وطبيعة المنتجات ذات الصلة 

 قيمة الضمان من خالل عملية تقييم مستقلة حديثة. عندما ال يمكن االستدالل على الحد من المخاطرمن 
 

يتعين  حتفاظ بالوثائق حتى يتمكن البنك من تحقيق الموجودات دون التواصل مع مالك األصل في حال كان ذلك ضرورياً.يتعين اال
في كافة األوقات خضوع الضمان المادي للتأمين ضد المخاطر أو التلف أو الضرر المادي. يتم تعديل قيم الضمانات، حيثما يكون 

كما يسعى . التصفيةالالزمة لتحقيق الضمان في حال  االسترداد والفترة الزمنيةاحتمالية مناسباً، لتعكس ظروف السوق الحالية و
 البنك إلى تنويع ما يحتفظ به من ضمانات على مستوى فئات الموجودات واألسواق.

 
نية التي تم خالل منح يتم تعديل قيم الضمانات حيثما يكون مناسباً، لتعكس ظروف السوق الحالية واحتمالية االسترداد والفترة الزم

أدوات االئتمان المشتقة على أنها عوامل  التأمين ضد مخاطر االئتمان أو الضمان في حالة التملك. عندما يتم استخدم الضمانات أو
عن تقييم  حد من المخاطر، يتم تقييم الجدارة االئتمانية  للجهة المانحة للضمان ويتم تحديدها باستخدام إجراءات اعتماد االئتمان فضالً 

 الجدارة االئتمانية للمدين أو الطرف المقابل األساسي.
 

 مخاطر التركز
 

أو من  ذات الصلةقد تنشأ مخاطر تركز االئتمان من التعرض الكبير من طرف مقابل واحد أو من مجموعة من األطراف المقابلة 
 المحفظة والتي تكون مترابطة بشكل كبير. منتعرضات متنوعة 

 
التعرض لمخاطر تركزات كبيرة من خالل حدود التركز التي يتم وضعها من قبل الطرف المقابل أو مجموعة من األطراف يتم إدارة 

 المقابلة المتصلة.
 

على مستوى المحفظة، يتم وضع حدود تركز مخاطر االئتمان وتتم مراقبة التركزات والتحكم فيها حيثما يكون مناسب حسب الدولة 
 وتاريخ االستحقاق ونوع الضمانات ومستوى الضمانات اإلضافية وبيان مخاطر االئتمان. وقطاع العمل والمنتج

 

 المنتجات المتاجر بها
 

تم إدارة مخاطر االئتمان من المنتجات التي يتم المتاجرة بها من خالل قابلية تحمل مخاطر االئتمان الخاصة بالهيئات والمؤسسات ت
 .والتجاريةالمالية 

 

خاطر االئتمان من المنتجات التي يتم المتاجرة بها، من القيمة السوقية الموجبة الخاصة باألدوات ذات الصلة ينشأ التعرض لم
ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  ، يتم بيان حاالت تعرض ٣٢باإلضافة إلى التعرضات المحتملة من تحركات السوق. وفقا

 ى البنكويكون لدالبيانات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني بإجراء مقاصة  ضمناألدوات المشتقة على أساس صافي القيمة 
 الرغبة في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

 
 األوراق المالية االستثمارية

 
على القيام بأعمال  مخاطر االئتمان، وتشتمل أنشطتهبإدارة مية الخاصة األنشطة اليو فريق متخصص لدى قسم المخاطر بإدارة قومي

يتم مراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بالجهة المانحة  المناسبة. اللجنةيتم تخويلها من قبل الرقابة واالعتماد ضمن المستويات التي 
 من قبل قسم المخاطر.للضمان بما في ذلك مخاطر التسوية ومخاطر ما قبل التسوية ومخاطر األسعار 

 

يوضح الجدول التالي تحليالً لسندات الدين واألسهم التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة. تتمثل 
مماثلة المستخدمة من قبل البنك بالتصنيفات التي يتم تقييمها من قبل "ستاندرد آند بورز" أو التصنيفات ال القياسية التصنيفات االئتمانية

لها. إن سندات الدين المحتفظ بها والتي يكون لها تصنيف قصير األجل يتم اإلعالن عنها مقابل التصنيفات طويلة األجل الخاصة 
 المصدرة. بالنسبة لألوراق المالية غير المصنفة، يقوم البنك بتطبيق تصنيف ائتماني داخلي. بالجهة

  

٣٩ 

 العربية المتحدة فروع دولة اإلمارات –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 (تابع) األوراق المالية االستثمارية
 

 تحليل سندات الدين وأسهم الملكية
 

 التصنيف

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 سندات الدين
 ألف درهم

 أسهم الملكية
 ألف درهم 

 اإلجمالي
 ألف درهم

 نسندات الدي
 ألف درهم

أسهم 
 الملكية

 ألف درهم 
 اإلجمالي

 ألف درهم
       

 ١٫١٩٤٫٦١٦ - ١٫١٩٤٫٦١٦ ٢٫٩٢٠٫٧٧٧ - ٢٫٩٢٠٫٧٧٧ أ أ أ
 ٦٥٢٫٣٢٥ - ٦٥٢٫٣٢٥ ٨١٩٫١٠٩ - ٨١٩٫١٠٩ إلى أ أ+* -أ أ
 ٧٤٫٨٥٥ - ٧٤٫٨٥٥ ٣٣١٫٦٥٠ - ٣٣١٫٦٥٠ إلى أ+ –أ 

 - - - - - - ب ب ب+ إلى -ب ب ب
 - - - - - - -أدنى من ب ب ب

 ٨٫٧٢٧٫٢٤٣ - ٨٫٧٢٧٫٢٤٣ ٦٫١١٠٫٠١٣ - ٦٫١١٠٫٠١٣ غير مصنفة
 --------------- ---------- --------------- --------------- ---------- --------------- 
 ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ - ١٠٫٦٤٩٫٠٣٩ ١٠٫١٨١٫٥٤٩ - ١٠٫١٨١٫٥٤٩ 
 ======== ====== ======== ======== ====== ======== 

 
 االئتمانوتصنيف قياس 

 
المخاطر له دور رئيسي في اإلبالغ عن المخاطر واتخاذ القرارات الخاصة  قياسباإلضافة إلى األحكام الموضوعة والخبرة، فإن 

 بإدارة المحفظة.
 

سسات. يبدأ الخاصة بالعمالء التجاريون والعمالء من المؤ مخاطر االئتمانأبجدي رقمي بغرض حصر  يتم استخدام نظام تصنيف
أقل احتماالً ويتم تصنيف بعض التصنيفات بصورة فرعية. تشير تصنيفات االئتمان الدنيا إلى  ١٤إلى  ١التصنيف الرقمي من 

، في حين يتم ١٢إلى  ١فعون بشكل منتظم ضمن الفئات من العمالء الذين يدالحسابات العاملة أو يتم تصنيف . للتعرض للعجز
(هـ)، بيان  ٣-٢٧يتم في اإليضاح . ١٤و  ١٣ضمن الفئتين  المتأخرين في السدادأو يدفعون بشكل منتظم الء الذين ال تصنيف العم

 التصنيف االئتماني للقروض التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة. 
 

ماذج وتصنيفات ائتمانية يتم تقييمها للتحقق من مدى فيما يتعلق بمحافظ العمالء من األفراد التي يتم تصنيفها داخلياً، فإننا نستخدم ن
 احتمالية التعثر عن السداد ثم يتم تصنيفها ضمن النظام األبجدي الموحد لتصنيف المخاطر االئتمانية.

 
 االئتمان مراقبة

 
تؤثر على  أن من الممكنيقوم البنك بصورة منتظمة بمراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان وأداء المحفظة والمؤشرات الخارجية التي 

 نتائج إدارة المخاطر.
 

 على معلومات حول االتجاهات االقتصاديةهذه التقارير تشتمل و إلى لجان المخاطر تقارير إدارة المخاطر الداخلية تقديميتم 
 .وضقرالقيمة  انخفاضالتعثر في السداد و ومعلومات حولوالدول المحافظ معظم الرئيسية في  والسياسية والبيئية

 
. من أمثلة عالمات الضعف، تدهور فعلية أو محتملة ضمن اإلنذارات المبكرة عندما تظهر بها عالمات ضعف العمالءيتم وضع 

أو التعرف  خالل فترة محددة وضع عميل ما ضمن نشاط معين أو تدهور الوضع المالي أو خرق االتفاقيات أو عدم أداء التزام ما
في  من قبل لجنة منح االئتمان تخضع مثل تلك الحسابات أو المحافظ إلى إجراءات إشرافيةدارة. على قضايا تخص الملكية أو اإل

 االتفاق بشأن إجراءات عالجيةوالتصنيفات االئتمانية. عالوة على ذلك يتم  إعادة تقييم خطط االحتساب الدول ذات الصلة حيث تتم
مباشرًة  تحركهرضات للمخاطر وتعزيز الضمانات وخروج الحساب أو على سبيل المثال وليس الحصر، تقليص التعوالتي تتضمن 

يتم عادًة إدارة . والتي تعتبر وحدة االسترداد المتخصصة لدى البنك للدخول ضمن سيطرة لجنة إدارة الموجودات الخاصة للمجموعة
رفية الخاصة من قبل لجنة إدارة كافة الحسابات التي تجاوزت موعد استحقاقها الخاصة بالمؤسسات والشركات واألعمال المص

 الموجودات الخاصة بالمجموعة.
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 (تابع) مراقبة االئتمان
 

ضمن  ل المصرفية لألفراد، تتم بصورة مستمرة مراقبة اتجاهات التعثر لدى المحفظةفيما يتعلق بالتعرض للمخاطر من األعما
تخضع الحسابات التي مستوى ُمفصل. يتم كذلك متابعة سلوك العمالء من األفراد وأخذها باالعتبار عن اتخاذ قرارات اإلقراض. 

بل قسم المخاطر. يتم إدارة الحسابات المشطوبة من تجاوزت موعد استحقاقها إلجراءات تحصيل وتتم إدارتها بصورة مستقلة من ق
 قبل فريق االسترداد المتخصص.

 
   محفظة القروض

 
درهم)  مليون ٣٫٦٧٥: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٫٣٦٢ إلى العمالء بواقع والسلفياتالقروض  إجمالي انخفض، ٢٠١٦خالل سنة 

 مليون درهم).  ٣٦٫٦٠٠: ٢٠١٥مليون درهم ( ٣٣٫٢٣٨لتصبح 
 

  االقتصادي القطاع حسب والسلفياتالقروض  إجمالي تحليل )أ
 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ١٣٩٫٤٤٢ ٧٥٫١٥٧ واألنشطة ذات الصلة الزراعة
 ٥٧٫٣٢٣ ٥٩٨٫٢٣٥ التعدين والمحاجر

 ٢٫٤٩٧٫٢٨٩ ١٫٨٨٧٫٨٠٢ الصناعة
 ٢١٨ - الكهرباء والغاز والمياه

 ٣٫٤٠٤٫١٥٦ ٢٫٤٢٧٫٨٦٢ والعقارات اإلنشاءات
 ١٠٫٤٨٣٫٨٥٦ ٩٫٤٨٤٫٢٢٣ التجارة

 ١٫٢٩٤٫٥٦٠ ١٫٥٨٨٫٧٤٩ النقل والتخزين واالتصاالت
 ٣٫١١٥٫٩٩٦ ٢٫٩٤٦٫١٤٣ المؤسسات المالية

 ١٫٣٢٥٫٩٧٩ ١٫٣٣٤٫٣١٦ خدمات أخرى
 - - الحكومة

 ١٤٫٢٨١٫٦٧٤ ١٢٫٨٩٥٫٧٩٤ قروض لألفراد
 ---------------- --------------- 
 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣ ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ 
 ========= ======== 

 
   محفظة القروض

 
 وفقاً للمنطقة الجغرافية والسلفياتالقروض  إجمالي تحليل )ب

 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 ٣٤٫٨٨١٫١٢٧ ٣١٫٣١٤٫٨٥٤ اإلمارات العربية المتحدة 
 ٢٩٩٫٩٨٢ ٢٤٢٫٠٧٥ دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 ١٢٦٫٤٧٥ ٩٥٫٨٢٨ الهند 
 ١٫٢٩٢٫٩٠٩ ١٫٥٨٥٫٥٢٤ ول أخرىد
 ----------------  --------------  
 ٣٦٫٦٠٠٫٤٩٣ ٣٣٫٢٣٨٫٢٨١ 
 ========= ======== 

 
 حسب الموقع الجغرافي ترتكز على موقع و/أو مكان إقامة المقترض. والسلفياتإن تركزات القروض 
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 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 

 تحليل محفظة القروض وفقاً لجودة االئتمان )ج

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 لعمالءقروض ل                                            قروض للعمالء                                        
شركات 

 عمالء تجاريون ومؤسسات
خدمات 

 مصرفية خاصة
العمالء من 

 عمالء تجاريون شركات ومؤسسات قروض للبنوك اإلجمالي األفراد
خدمات مصرفية 

 خاصة
العمالء من 

 اإلجمالي األفراد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ٣٫٧٣١٫٠١١ ١٥٨٫٢٠٧ ١٢٫٢٨٨ ١٧٠٫٦٥٨ ٣٫٣٨٩٫٨٥٨ - ٣٫٢٢٣٫٣٥٨ ١٦٩٫٤٧٠ ١٢٫٢٨٨ ٩٨٢٫٢٥٧ ٢٫٠٥٩٫٣٤٣ ٨٩٤ نخفاض القيمةالقروض تعرضت 

قروض تجاوزت موعد استحقاقها 
ولكن لم تتعرض النخفاض في 

 ١٫٠٦٢٫٦٥٦ ٦٧٨٫٨٢٠ - ٦٢٫١٧٩ ٣٢١٫٦٥٧ ١٫٥٨٥ ٣٫٩٠٤٫٧١١ ٧٧٧٫٤٥٠ - ٥٦٦٫٤٩٢ ٢٫٥٦٠٫٧٦٩ ٢٢٫٢٩٨ القيمة
قروض لم تتجاوز موعد استحقاقها 

 ٣١٫٨٠٦٫٨٢٦ ١٢٫٥٤٥٫١٠٦ ٩٤١٫٨٨٩ ١٫٩٦٢٫٦٧٢ ١٦٫٣٥٧٫١٥٩ ٤٫٠٢٥٫٣٧٩ ٢٦٫١١٠٫٢١٢ ١١٫١٨٦٫٦٥٥ ٨٢٤٫١٨٣ ٥٫٣١٦٫٧٢٥ ٨٫٧٨٢٫٦٤٩ ٢٫٦٢٨٫٣٩٩ ولم تتعرض النخفاض في القيمة
 )٢٫١١٦٫٥٩٧( )٩٦٫٥٣٥( )١٢٫٢٨٨( )٩٧٫٥٥٩( )١٫٩١٠٫٢١٥( - )٢٫٥١١٫٣٩٨( )٨٢٫٣٣٧( )١٢٫٢٨٨( )١٫٠٨٩٫٢١١( )١٫٣٢٧٫٥٦٢( )٨٩٤( ض القيمةمخصص محدد النخفا

 )٦٧٣٫٣٢٩( )٩٫٧٨٠( )١٣٢٫٢٨٧( )٣٧٫٣٨٤( )٤٩٣٫٨٧٨( )١٫٦٧١( )٦٥٧٫٧٧٠( )١٠٦٫١١٩( )٩٫٢٠٦( )١٠٣٫٥٢٥( )٤٣٨٫٩٢٠( )٢٫٢٣٠( مخصص انخفاض قيمة المحفظة
 ٣٣٫٨١٠٫٥٦٧ ١٣٫٢٧٥٫٨١٨ ٨٠٩٫٦٠٢ ٢٫٠٦٠٫٥٦٦ ١٧٫٦٦٤٫٥٨١ ٤٫٠٢٥٫٢٩٣ ٣٠٫٠٦٩٫١١٣ ١١٫٩٤٥٫١١٩ ٨١٤٫٩٧٧ ٥٫٦٧٢٫٧٣٨ ١١٫٦٣٦٫٢٧٩ ٢٫٦٤٨٫٤٦٧ 

 
 القروض والسلفيات التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة )د

 

فع جز الطرف المقابل عن دتجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة ولم يتم رصد مخصص فردي لها. يعتبر القرض أنه تجاوز موعد استحقاقه عندما يعيبين الجدول التالي أعمار القروض والسلفيات التي 
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 القروض والسلفيات التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض القيمة وفقاً للتصنيفات االئتمانية )هـ
 

ً للتصنيف االئتماني الداخلي. على الرغم من عدم وجود عالقة مبا والسلفياتجدول التالي تحليل القروض يبين ال شرة بين هذه التي لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم يتم رصد مخصص فردي لها وذلك وفقا
وجود معدل  ت االستثمارية وشبه االستثمارية وغير االستثمارية تعتبر متساوية تقريباً لتوقع عجز الطرف المقابل، معالتصنيفات االئتمانية وتلك التصنيفات الخاصة بوكاالت التصنيف الخارجية، إال أن التصنيفا

 تعثر مرتفع  متوقع في فئة التصنيفات غير االستثمارية.
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عربي ودويل

ذكرت تقارير اأم�س الإثنني، اأنه ثمة خماوف ب�ساأن مقتل نحو 200 
�سخ�س يف حادثي غرق ل�سفينتني كانتا تقان مهاجرين يف البحر 

املتو�سط يف مطلع الأ�سبوع اجلاري.
اإنقاذ  اإن��ه مت  ليبيا  للهجرة يف  الدولية  املنظمة  قالت  ومن جانبها، 
الواقعة يف �سمال غرب ليبيا،  الزاوية  اأ�سخا�س قبالة مدينة  �سبعة 

حيث قال اأحدهم اإن هناك 113 �سخ�سا مفقوداً.
واأكدها  التوا�سل الجتماعي تويرت  املعلومات على موقع  ن�سر  ومت 
متحدث با�سم املنظمة الدولية للهجرة يف روما، يدعى فافيو دي 
اإثر  80 �سخ�ساً حتفهم ال�سبت،  اأخ��رى، لقي  جياكومو. من ناحية 
انقاب قارب من املطاط كان يقلهم، بح�سب ما اأوردته وكالة الأنباء 
ادعاء  ناجون من احلادث ملمثلي  قاله  نقًا عما  )اأن�سا(،  اليطالية 
اإيطاليني. وكان املفو�س العلى ل�سوؤون الاجئني يف الأمم املتحدة، 
1150 �سخ�ساً  م��ن  اأك���ر  اإن  الأح���د  اأم�����س  ق��ال  فيليبو ج��ران��دي، 
اأوروبا،  اإىل  البحر  عبورهم  اأثناء  العام  بداية  منذ  فقدوا  اأو  قتلوا 
�سخ�س  اإىل  ي�سل  اإيطاليا  ليبيا  طريق  على  ال��وف��ي��ات  معدل  واأن 
بني كل 35 �سخ�ساً. يذكر اأن ال�سواطئ الليبية البالغ طولها نحو 
1900 كيلومرت، تعترب املعرب الأمثل يف نظر املهاجرين الأفارقة 
الطاحمني للو�سول اإيل اأوروبا بطرق غري �سرعية، عن طريق عبور 
البحر الأبي�س املتو�سط باجتاه جزيرة لمبيدوزا التابعة لإيطاليا. 

اكدت جامعة كورية �سمالية ام�س ان حما�سرا امريكيا اعتقل لريتفع 
ال�سمالية يف  كوريا  املوقوفني يف  المريكيني  اربعة عدد  اىل  بذلك 

اجواء من التوتر ال�سديد بني بيونغ يانغ ووا�سنطن.
وكانت وكالة النباء الكورية ال�سمالية الر�سمية اعلنت الحد اعتقال 
خطوة  يف  عدائية،  اأعمال  ارتكاب  بتهمة  �سونغ  هاك  كيم  األمريكي 
هي الثانية من نوعها يف غ�سون اأ�سبوعني و�سط ت�ساعد التوتر بني 
وا�سنطن وبيونغ يانغ. واأ�سافت اأن كيم يعمل يف جامعة بيونغ يانغ 
اأ�س�سها م�سيحيون اجنيليون من اخلارج  للعلوم والتكنولوجيا التي 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  م��ن  ع��ددا  ت�سم  وه��ي   .2010 يف  وفتحت 

الأمريكيني وطابها هم عادة اأبناء النخبة يف كوريا ال�سمالية.
ملغادرة  ي�ستعد  ك��ان  بينما  اعتقل  كيم  ان  بيان  يف  اجلامعة  واك���دت 

الباد حيث اقام عدة ا�سابيع.
وا�سافت ان “كيم كان يزور اجلامعة لجراء اعمال تتعلق بالتنمية 
توقيفه  ان  م��وؤك��دة  للجامعة”،  التجريبية  امل��زرع��ة  يف  ال��زراع��ي��ة 
�سباب  اي  تذكر  ان  دون   ، اجلامعة  مع  بعمله  اطاقا  له  عاقة  ل 

اأخرى.
الحد  وا�سنطن  يف  المريكية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  واعلن 

نحن على علم بان مواطنا امريكيا اعتقل يف كوريا ال�سمالية.

قتل ثاثة جنود �سوماليني على الأقل كانوا يف مهمة لإزالة الألغام 
ام�س يف انفجار قنبلة مزروعة على الطريق على بعد 90 كيلومرتا 
اإ�ساميني  ال��ق��وات  ط���ردت  منطقة  يف  مقدي�سو  العا�سمة  �سمايل 

مت�سددين منها قبل �ست �سنوات.
بتنظيم  �سات  تربطها  التي  ال�سومالية  ال�سباب  حركة  واأعلنت 
م�سارف  على  تفتي�س  نقطة  على  الهجوم  عن  م�سوؤوليتها  القاعدة 

مدينة �سلمبود مبنطقة �سبيلي ال�سفلى.
قوة  اإن  ل��روي��رتز  الإق��ل��ي��م��ي  الع�سكري  امل�����س��وؤول  ن��ور  وق���ال حممد 
خرجت يف مهمة لإزالة الألغام لكن قنبلة مزروعة يف موقع ل�سيق 
لتمركزهم انفجرت مما اأ�سفر عن مقتل ثاثة جنود واإ�سابة اأربعة 
اآخرين. لكن حركة ال�سباب قالت اإن الهجوم اأ�سفر عن عدد اأكرب من 
العمليات  با�سم  املتحدث  م�سعب  اأبو  العزيز  عبد  واأعلن  ال�سحايا. 
الع�سكرية حلركة ال�سباب م�سوؤولية احلركة عن التفجري عند نقطة 

التفتي�س م�سيفا اأنه اأ�سفر عن مقتل اأربعة جنود بينهم م�سوؤولن.
مقدي�سو  يف  متكررة  هجمات  ال�سباب  حركة  من  مت�سددون  وي�سن 
وحميطها يف �سعيهم لاإطاحة باحلكومة ال�سومالية املدعومة من 

الغرب وطرد قوات حفظ ال�سام التابعة لاحتاد الأفريقي.

عوا�صم

طرابل�س

مقدي�شو

�شيول

متمردون يقطعون طريق
 ثاين اأكر مدن �صاحل العاج 

•• اأبيدجان-رويرتز:

قطعت جمموعة من املتمردين ال�سابقني طريقا رئي�سيا موؤديا اإىل مدينة 
مبكافاآت  للمطالبة  الث��ن��ني  ام�س  ال��ع��اج  �ساحل  م��دن  اأك��رب  ث��اين  بواكيه 

ودجمهم يف اجلي�س وموؤ�س�سات الدولة.
بالرماد، متاري�س  �سود وجهه  اأو  اأقنعة  املتمردون، وبع�سهم يرتدي  واأق��ام 
من  ملوجة  م��رك��زا  كانت  التي  املدينة  جنوبي  الرئي�سي  الطريق  واأغ��ل��ق��وا 
الع�سيان باجلي�س الذي اأ�ساب اأكرب دولة منتجة للكاكاو يف العامل بال�سلل 

ووجه �سربة ل�سورة الباد كواحدة من القت�سادات الواعدة يف اأفريقيا.
املقاتلني  راأي��ا مئات  اإنهما  التمرد  وقال �ساهد وجندي مل يكن م�ساركا يف 

ال�سابقني وكان بع�سهم م�سلحا.
اأمادو واتارا الذي و�سف نف�سه باأنه املتحدث با�سم املجموعة ننا�سد  وقال 

الرئي�س احل�سن واتارا اأن يفكر يف اأبنائه الذين عانوا ملدة 15 عاما.
اإن  ق��ال  الذين  املحتجني،  ب��اأن  دون��واه��ي  ري�سار  اآلن  ال��دف��اع  وزي��ر  و�سرح 
عددهم ل يتخطى 50 فردا ومل يكونوا م�سلحني، جاءوا اإىل مقر احلكومة 
املحلي لإجراء مناق�سات واأ�ساف اأنهم اأزالوا حواجز الطرق. وقال “الو�سع 

هادئ. متت ا�ستعادة النظام«.
لكن واتارا قال اإن على الرغم من موافقتهم على املحادثات فقد ا�ستمروا 

يف قطع الطريق اإىل املدينة.
ن��اري��ة لفرتة  �سمعت طلقات  اإن��ه��ا  قالت  املدينة  �سكان  م��ن  واح���دة  واأك���دت 
مكاتب  يف  املوظفني  بع�سهم  واأم���ر  هناك  زال���وا  م��ا  امل�سلحني  اأن  ق�سرية 

قريبة لإدارة ال�سرائب الوطنية مبغادرة املبنى. 

املعلم: ملتزم�ن بخطة تخفيف الت�تر

الوليات املتحدة تراجع املناطق الآمنة يف �صوريا 

لقي اأكرث من 100 مدين حتفهم بطريق اخلطاأ

قائد اأمريكي: املدنيون يعقدون 
املرحلة الأخرية لتحرير املو�صل 

اآلف �صيني اأويغوري يقاتلون يف �صوريا  5

بوتني يدعو ماكرون اىل جتاوز عدم الثقة ماي توؤكد التزامها بخف�س الهجرة لريطانيا 
جاءوا  األ��ف��ا   273 اأن  اإىل  الر�سمية  ال��ب��ي��ان��ات  وت�سري 
اإىل بريطانيا خال عام حتى نهاية �سبتمرب اأيلول اأي 
بذلك  لي�سبح  ال�سابق  ال��ع��ام  ع��ن  األ��ف��ا   49 بانخفا�س 
بنهاية يونيو  انتهى  ال��ذي  العام  اأق��ل عدد م�سجل منذ 

حزيران 2014.
الأوروبي  الحت��اد  نغادر  اأن  وقالت ماي وطبعا مبجرد 
حدودنا  على  �سيطرتنا  من  التاأكد  فر�سة  لنا  ف�ستتاح 
قواعدنا  و���س��ع  م��ن  �سنتمكن  لأن��ن��ا  بريطانيا  يف  ه��ن��ا 

للوافدين من الحتاد الأوروبي اإىل بريطانيا.
»ترك الحتاد الأوروبي يعني اأنه لن تكون لدينا حرية 

حركة مثلما كان الو�سع يف املا�سي .

•• لندن-رويرتز:

ام�س  م��اي  ت��ريي��زا  الربيطانية  ال����وزراء  رئي�سة  ق��ال��ت 
�سيلتزم  ل��ه  تنتمي  ال��ذي  املحافظني  ح��زب  اإن  الث��ن��ني 
بتعهده خف�س �سايف الهجرة للباد اإىل ع�سرات الآلف 

�سنويا اإذا فاز بانتخابات مقررة ال�سهر املقبل.
ن�ستمر  اأن  املهم  لها يف لندن من  اأن�سار  اأم��ام  واأ�سافت 
و�سن�ستمر يف القول اإننا نريد خف�س �سايف الهجرة اإىل 

م�ستويات م�ستدامة. ونعتقد اأنها ع�سرات الآلف.
التزام املحافظني بذلك منذ توليهم  وعلى الرغم من 
2010 فاإن الهدف مل يتحقق حتى الآن.  ال�سلطة يف 

•• بكني-وكاالت:

قال ال�سفري ال�سوري لدى ال�سني 
اأم�س اإن ما ي�سل اإىل 5 اآلف من 
يانغ  �سينغ  منطقة  م��ن  الأوي��غ��ور 
التي ت�سوبها ال�سطرابات يف غرب 
جماعات  م���ع  ي��ق��ات��ل��ون  ال�����س��ني، 
اأنه  م�سيفاً  ���س��وري��ا،  يف  م��ت�����س��ددة 

على بكني ال�سعور بقلق بالغ.
ع��ددا من  اأن  ال�سني من  وتخ�سى 
الأغلبية  ذات  العرقية  الأوي��غ��ور، 
امل�سلمة، �سافر اإىل �سوريا والعراق 
املت�سددين  ���س��ف��وف  يف  ل��ل��ق��ت��ال 
هناك، بعد اأن �سافروا ب�سورة غري 
اآ�سيا،  ���س��رق  ج��ن��وب  ع��رب  قانونية 

وتركيا.
م�سوؤوليته  داع�����س  تنظيم  واأع��ل��ن 
عن قتل رهينة �سيني يف 2015، 
م���ا ���س��ل��ط ال�������س���وء ع��ل��ى خم���اوف 
ال�سني من الأويغور الذين تقول 

اإنهم يقاتلون يف ال�سرق الأو�سط.
وق��ال  �سفري �سوريا يف بكني عماد 
ه��ام�����س منتدى  ع��ل��ى  م�����س��ط��ف��ى 

هرباً  ت��رك��ي��ا،  اإىل  ف����روا  الأق��ل��ي��ة 
من القمع ال�سيني، التهام الذي 

تنفيه بكني.
ال�����س��ني مل  اإن  وق�����ال م�����س��ط��ف��ى 
معار�سة  ج��م��اع��ات  ج��ان��ب  ت��اأخ��ذ 
غربية،  دول  فعلت  مثلما  بعينها 
واإن �سوريا، وال�سني تتعاونان على 

مواجهة التهديد.
اإىل ال�سني ل توجه  وقال م�سرياً 

ر�سالة متناق�سة.
اإنها  ت��ف��ا���س��ي��ل:  دون  واأ������س�����اف، 
لعقيدة  احلقيقية  الطبيعة  تفهم 
ال��ت�����س��دد ل���ه���ذه اجل���م���اع���ات، نعم 
قليًا  يزيد  وما  املعلومات  نتبادل 
بهذه  يتعلق  فيما  املعلومات،  ع��ن 

اجلماعات.
ب�سار  ال�������س���وري  ال��رئ��ي�����س  واأ�����س����اد 
الأ�سد يف حديث مع قناة فونيك�س 
كونغ  هونغ  ومقرها  التلفزيونية 
املهم  ب��ال��ت��ع��اون  )اآذار(  م��ار���س  يف 
بني املخابرات ال�سورية، وال�سينية 
�سد املت�سددين الأويغور. واأ�ساف 

اأن الروابط مع ال�سني تتزايد.

ع��دد من  اأب��داً  ومل تك�سف ال�سني 
ال�سرق  يف  ي��ق��ات��ل��ون  اأن��ه��م  تعتقد 
الأو���س��ط، لكنها ح��ذرت م��راراً من 
على  ك��ب��رياً  اأن��ه��م ي�سكلون خ��ط��راً 

ال�سني. 
ول يت�سنى التحقق ب�سكل م�ستقل 

من عدد الأويغور يف �سوريا.
وت����ق����ول ج���م���اع���ات م���داف���ع���ة عن 
ح��ق��وق الإن�������س���ان، وم��ن��ف��ي��ون من 
اأف����راد  اإن ك���ث���رياً م���ن  الأوي����غ����ور، 

الأوي����غ����ور  ب��ع�����س  اإن  ل���اأع���م���ال، 
يقاتل  فيما  داع�����س،  مع  يحاربون 
اخلا�سة”  رايتهم  “حتت  اأغلبهم 

للرتويج لق�سيتهم النف�سالية.
بناًء  ل��اأع��داد،  :تقديرنا  واأ���س��اف 
على عدد من نقاتل �سدهم، وعدد 
من نقتل، وناأ�سر وُن�سيب، يرتاوح 
على  ج����ه����ادي،  اآلف  و5   4 ب���ني 
ال�سني واأي�سا كل الدول، اأن ت�سعر 

بقلق بالغ.

ملاذا ي�صعب التو�صل ل�صالم 
بني اإ�صرائيل والفل�صطينيني

•• نيويورك-وكاالت:

الو�سول ل�سام بني  اأمام  التي تقف  العقبات  اإن  الكاتبة بريدجت جون�سون  قالت 
اإ�سرائيل والفل�سطينيني ل ح�سر لها وت�سمل حتى حواجز الطرق، وذلك على الرغم 
من احلديث اللطيف لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س وعبارات الإ�سادة 
يف  جون�سون  واأوردت  ترمب.  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بها  اأمطر  التي  واملداهنة 
الأ�سبوع  اللقاء بني ترمب وعبا�س  اأنه وقبيل  مقال لها ب�سحيفة وا�سنطن تاميز 
املا�سي اأ�سدرت حركة حما�س ن�سخة خمففة ظاهريا من وثيقة املبادئ التي حتكم 
تقوم  التي  الأرا���س��ي  كامل  على  بال�سيطرة  املتمثل  واجبها  على  م�سددة  احلركة، 
عليها اإ�سرائيل حاليا وترف�س اأي بديل لذلك. و�سخرت الكاتبة من دعوة الرئي�س 
ال�سابق للمكتب ال�سيا�سي حلما�س خالد م�سعل ترمب عرب قناة “�سي اأن اأن” اإىل 
التوقيع  مت  اإذا  اأن��ه  واأو�سحت  اإ�سرائيل.  على  لل�سغط  التاريخية  الفر�سة  اغتنام 
على اتفاقية �سام مع حركة فتح فقط فاإن حما�س لن تلتزم بالتفاقات الأمنية 
اإ�سراك حما�س يف التفاق فتكون  واإذا جنح ترمب يف  العامة،  املرتبطة بالتفاقية 
اإبرام  وراء  ال�سبب  عن  الكاتبة  وت�ساءلت  الإره���اب.  ترعى  دول��ة  تلقائيا  اأن�ساأت  قد 
اتفاق مع حكومة تدفع اأموال كل �سهر لأ�سر الإرهابيني ؟ وعن اإمكانية اأن ت�سبح 
الأر�س التي ترحب بحزب اهلل اللبناين وتنظيم القاعدة وتنظيم داع�س �سريكا يف 
توفري الأمن ال�سامن لوجود اإ�سرائيل؟ واأ�سارت اإىل اأن اإ�سرائيل تقول اإن العرتاف 
وقالت  ممكن.  غري  ذلك  اأن  الفل�سطينيون  يوؤكد  بينما  واج��ب،  اليهودية  بالدولة 
جون�سون اإنه من الغباء العتقاد باأن التفكري اجلهادي اأو الكتب املدر�سية �سيوقفان 
الدعوة لتدمري ما يتبقى من اإ�سرائيل اإذا ح�سل الفل�سطينيون على دولة يف حدود 
واأ�سافت اأنها تاأمل اأن يقتنع ترمب ب�سعوبة التو�سل ل�سام بني اإ�سرائيل   .1967
الأبي�س مع  البيت  اأن يح�سل خالد م�سعل على دعوة لزيارة  والفل�سطينيني قبل 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان والرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي .

•• مو�صكو-اأ ف ب:

بالنتخابات  الفائز  املر�سح  بوتني  فادميري  الرو�سي  الرئي�س  دعا 
العميقة  الت�سدعات  ردم  اإىل  ام�����س  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  الفرن�سية 
والعمل معا على حماربة “تنامي خطر الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال بوتني يف برقية تهنئة ن�سرها الكرملني اإن الفرن�سيني و�سعوا 
باأكمله،  وال��ع��امل  لوروب���ا  �سعبة  ف��رتة  يف  الباد  لقيادة  بك  ثقتهم 
م�سريا اىل ان تنامي خطر الإره��اب والتطرف العنيف يرتافق مع 

ت�سعيد يف النزاعات املحلية وعدم ا�ستقرار يف مناطق باأكملها.
ب�سكل خا�س جت��اوز عدم  ال�سروري  الظروف، من  واأ�ساف يف هذه 
وال�ستقرار  الأم��ن  ل�سمان  م�سرتك  ب�سكل  والعمل  املتبادل  الثقة 

ا���س��ت��ع��داده للعمل ب�سكل  اأك���د  ب��وت��ني  اأن  ال��ب��ي��ان  ال��دول��ي��ني. وت��اب��ع 
م�سرتك وبناء ب�ساأن الق�سايا الثنائية والقليمية والدولية، واعرب 
عن قناعته باأن ذلك �سي�سب يف امل�سالح الأ�سا�سية لرو�سيا ولل�سعب 
الفرن�سي. ومتنى كذلك ملاكرون ال�سحة اجليدة والزدهار والنجاح 

يف من�سب بهذا احلجم من امل�سوؤولية كراأ�س الدولة.
اأنه كان داعما ملناف�سة ماكرون اليمينية  اإىل الكرملني على  وينظر 
ا�ستقبلها بوتني خال زيارة مفاجاأة  ال�سعبوية مارين لوبن بعدما 
قامت بها اإىل مو�سكو. ال ان الكرملني رف�س هذا التف�سري للزيارة.

لعبت  بعدما  ت��وت��را  ك��ذل��ك  وفرن�سا  رو���س��ي��ا  ب��ني  ال��ع��اق��ات  وت�سهد 
باري�س دورا رئي�سيا يف دعم الجراءات العقابية التي اتخذها الغرب 

�سد مو�سكو على خلفية النزاع يف اوكرانيا.

الفرتة اأكر من اأربعة اآلف جندي اأمريكي. ويبغ�س 
لن  �سراع مكلف  ال��دخ��ول جم��ددا يف  الأبي�س  البيت 
يحظى ب�سعبية بني الأمريكيني بعد اأن �سحب القوات 
بالن�سبة  لكن   .2011 ع��ام  ال��ع��راق  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
لرباونينج الذي اأُر�سل للعراق عام 2008 فاإن طبيعة 

الدور الأمريكي خمتلفة بو�سوح.
وقال كان الو�سع يف ال�سابق اأنني اأقود القتال واأطلب 
امل��ج��يء م��ع��ي لكنهم الآن  ال��ع��راق��ي��ني  ���س��رك��ائ��ي  م��ن 

يقودون القتال واأنا اأتبعهم.
الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف  امل��و���س��ل  عملية  ب��دء  وم��ن��ذ 
حتول الدور الأمريكي فاأ�سبحت ال�سراكة بني القوات 
مما  اأق��ل  م�ستوى  عند  العراقية  وال��ق��وات  الأمريكية 

يعني تقليل الوقت الذي ت�ستغرقه للرد على داع�س.

�سوريا عقدت  النار يف  اإط��اق  خ��ال حم��ادث��ات لوقف 
ودخل  املا�سي  الأ�سبوع  قازاخ�ستان  عا�سمة  اآ�ستانة  يف 
التنفيذ منت�سف ليل اجلمعة لكن بع�س  التفاق حيز 

ال�ستباكات توا�سلت يف تلك املناطق.
وقال املعلم اإن حمادثات �سام منف�سلة جترى برعاية 
“مع  الأمم املتحدة يف جنيف ل حترز تقدما. واأ�ساف 
الأ�سف ما زال م�سار جنيف يراوح لأننا مل نلم�س ب�سدق 
من  ب��دل  �سوريا  ببلدها  تفكر  وطنية  معار�سة  وج��ود 
فا  ذل��ك  يحني  وحتى  م�سغليها  م��ن  تعليمات  تلقيها 
اأعتقد بوجود اإمكانية للتقدم... البديل الذي ن�سري يف 

نهجه هو امل�ساحلات الوطنية«.
وت��ن��ت��ق��د امل��ع��ار���س��ة م��ث��ل ه���ذه الت���ف���اق���ات ق��ائ��ل��ة اإنها 
اأ�ساليب  با�ستخدام  املدنيني  على  تفر�سها  احلكومة 

•• املو�صل-رويرتز:

اأدخ�����ل م��ق��ات��ل��و ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره����اب����ي جمموعة 
وحب�سوهم  املو�سل  مبدينة  منزل  اإىل  املدنيني  م��ن 
يف ال��داخ��ل م��ع ت��ق��دم ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة. وب��ع��د ذلك 
امل��ت�����س��ددون ع��رب ن��اف��ذة ورق����دوا على  بلحظات دخ���ل 

الأر�س لدقائق ثم اأطلقوا نريان اأ�سلحتهم.
النتباه  امل��ت�����س��ددون  ي��ج��ذب  ب�سيطة.  اخل��ط��ة  وك��ان��ت 
اإىل  ينتقلون  ث��م  النوافذ  م��ن  ال��ن��ار  ب��اإط��اق  للمنزل 
م��ب��ن��ى جم����اور ع��رب ف��ت��ح��ة يف احل��ائ��ط اأم����ا يف دفع 
طائرات التحالف بقيادة الوليات املتحدة اإىل ق�سف 

املنزل.
وما مل يدركه املت�سددون هو اأن م�ست�سارين اأمريكيني 
ما  كل  يتابعون  كانوا  العراقية  القوات  مع  يتعاونون 
طيار.  ب���دون  ط��ائ��رة  تنقلها  معلومات  بف�سل  ح��دث 
ومل ت�سدر اأوامر بتنفيذ �سربة ومل ي�ستفد التنظيم 
املت�سدد من الدعاية التي كان يريد جني ثمارها جراء 

مقتل اأبرياء.
وق����ال ���س��اب��ط ب��اجل��ي�����س الأم��ري��ك��ي ب��رت��ب��ة لفتنانت 
ما  ف����ورا  علمنا  ب��راون��ي��ن��ج  جيم�س  ي��دع��ى  ك��ول��ون��ي��ل 
لتدمري  ا�ستدراجنا  يحاولون  كانوا  فعله.  يحاولون 
ال��ت��ي نلعبها وه���ذا هو  اللعبة  امل��ب��ن��ى. ه���ذه ه��ي  ه���ذا 

التحدي الذي نواجهه كل يوم.
ويكرب التحدي مع ت�سييق القوات العراقية املدعومة 
م���ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اخل���ن���اق ع��ل��ى امل��ت�����س��ددي��ن يف 

الآن  اأ�سبحوا  اإذ  باملو�سل  اآخ��ذة يف النكما�س  منطقة 
حما�سرين مع مئات اآلف من املدنيني.

اأكر  املعركة  اأر�س  للفرار...  براونينج ل مكان  وقال 
تعقيدا بكثري يف ظل عدد املدنيني الذين يتحركون.

التحالف  نفذها  واح��دة  �سربة  ففي  كثرية  واملخاطر 
اأكر من  اآذار لقي  املتحدة يف مار�س  بقيادة الوليات 

100 مدين حتفهم بطريق اخلطاأ.
* املرحلة الأخرية

وبعد فتح جبهة جديدة يف �سمال غرب املو�سل الأ�سبوع 
املا�سي بهدف اإنهاك دفاعات املت�سددين تقول القوات 
الأخ���رية.  مرحلتها  يف  املو�سل  معركة  اإن  العراقية 
وي�ساهد ع�سكريون اأمريكيون قرب اخلطوط الأمامية 
ي�سدون الن�سائح للعراقيني مع تقدمهم �سوب حفنة 
الدولة  �سيطرة  حتت  ت��زال  ل  التي  الأخ���رية  املناطق 
امللغومة  ال�سيارات  من  غطاء  مواجهة  يف  الإ�سامية 

ونريان القنا�سة.
وبراونينج قائد اإحدى كتائب الفرقة الثانية والثمانني 
اآلف  اأك���ر م��ن خم�سة  ب��ني  املحمولة ج��وا وه��و م��ن 
“لن�سح  العراق  يف  حاليا  يخدمون  اأمريكي  ع�سكري 
اجتاح  ان��ه��ارت عندما  التي  الأم��ن  ق��وات  وم�ساعدة” 

التنظيم املت�سدد املو�سل قبل نحو ثاثة اأعوام.
لكن النت�سار الأمريكي هذه املرة اأقل بكثري مما كان 
بعد  �سنوات  ت�سع  ا�ستمر  الذي  اأوج الحتال  عليه يف 
الغزو الأمريكي للباد عام 2003 اإذ اأر�سلت وا�سنطن 
هذه  خ��ال  وقتل  للعراق  جندي  األ��ف   170 حينئذ 

•• بريوت-كوبنهاكن-رويرتز:

ام�س  م��ات��ي�����س  الأم��ري��ك��ي جيم�س  ال���دف���اع  ق���ال وزي����ر 
الثنني اإن الوليات املتحدة �ستفح�س عن كثب مناطق 
اآمنة مقرتحة تهدف اإىل التخفيف من حدة القتال يف 
اأن  لكنها حذرت من  �سوريا  الدائرة يف  الأهلية  احلرب 
الكثري  هناك  اإن  وقالت  التفا�سيل  يف  يكمن  ال�سيطان 

الذي يتعني عمله.
مناطق  يف  التوتر  تخفيف  مناطق  اإقامة  اتفاق  ودخ��ل 
ال�سراع الرئي�سية يف غرب �سوريا حيز التنفيذ منت�سف 

ليل اجلمعة.
ب�سار  ال�سوري  للرئي�س  حليف  اأق��وى  رو�سيا  واقرتحت 
الأ�سد هذه املبادرة بدعم من تركيا التي تدعم املعار�سة. 
اإيران وهي حليف رئي�سي اآخر للرئي�س  واأيدتها كذلك 

ال�سوري ب�سار لأ�سد.
ورف�ست جماعات �سيا�سية وم�سلحة معار�سة القرتاح 
قائلة اإن رو�سيا مل ترغب اأو مل تتمكن من حمل الأ�سد 
وحلفائه من املقاتلني املدعومني من اإيران على احرتام 

اتفاقات �سابقة لوقف اإطاق النار.
وقال وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم ام�س الثنني 
اإن حكومته �ستلتزم ب�سروط خطة رو�سية باإقامة مناطق 
بها  ملتزمني  املعار�سة  مقاتلو  دام  ما  التوتر  لتخفيف 
رغم اأن احلكومة ال�سورية قالت اإنها �ست�ستمر يف قتال 

ما تطلق عليها اجلماعات الإرهابية.
التفاق  من  قلقها  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  واأب��دت 
قائلة اإنها قلقة من تدخل اإيران ك�سامن لاتفاق ومن 

�سجل �سوريا املتعلق باتفاقات �سابقة.
اأك����ر ت�سريحات  وب����دا م��ات��ي�����س ح����ذرا، يف واح����د م��ن 
اإدارة ترامب �سمول حتى الآن، عندما �سئل عن فر�س 
مع  لإج��راء حمادثات  لكوبنهاجن  �سفره  اأثناء  التفاق 
“كل احلروب تنتهي يف نهاية  حلفاء. وقال ل�سحفيني 
لإنهاء  �سبيل  ف��رتة طويلة عن  نبحث منذ  وكنا  الأم��ر 
هذه احلرب. لذلك �سندر�س القرتاح ونرى ما اإذا كان 

ميكن اأن ينجح.«
وا�سحة  غري  مازالت  الأ�سا�سية  التفا�سيل  اأن  واأ�ساف 
“�سامة”  �سي�سمن  ال��ذي  بالتحديد  ذل��ك من  مبا يف 

هذه املناطق واأي جماعات بالتحديد �ستظل خارجها.
ورد ماتي�س على اإحلاح من �سحفي بال�سوؤال عما اإذا كان 
اإنهاء  يف  ت�ساعد  قد  التوتر  تخفيف  مناطق  اأن  يعتقد 
التفا�سيل،  يف  دائما  يكمن  “ال�سيطان  قائا  ال�سراع 

�سحيح؟ لذلك يتعني علينا اأن ندر�س التفا�سيل.«
ام�س  املعلم  وليد  �سوريا  وزي��ر خارجية  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
اإن حكومة دم�سق �ستلتزم ب�سروط خطة رو�سية باإقامة 
مناطق لتخفيف التوتر ما دام مقاتلو املعار�سة ملتزمني 
بها. وقال املعلم يف موؤمتر �سحفي بثه التلفزيون “من 
واجب الف�سائل التي وقعت على نظام وقف اإطاق النار 
ت�سبح  حتى  املناطق  هذه  من  الن�سرة  جبهة  ُتخرج  اأن 
ال�سامنني  على  ال��ت��وت��ر..  خمففة  فعا  امل��ن��اط��ق  ه��ذه 
م�ساعدة هذه الف�سائل التي تود اإخراج” جبهة الن�سرة 
م�سريا بالتحديد اإىل حمافظة اإدلب كموقع جلماعات 

مت�سددة.
ووقعت تركيا واإيران على التفاق الذي طرحته رو�سيا 

ويعني هذا اأن القادة حتت اإمرة براونينج �سركاء اأي�سا 
ل��ق��ادة الأل���وي���ة حت��ت اإم����رة ن��ظ��ريه ال��ع��راق��ي الفريق 

قا�سم املالكي.
العمليات  ي��وم��ي��ة ح���ول  م��ن��اق�����س��ات  ال���ق���ادة  وي���ج���ري 
ويبحثون ما ميكن للقوات الأمريكية فعله للم�ساعدة 
اأو  اأو معلومات خمابرات  مما قد ي�سمل تقدمي �سور 

�سن �سربات جوية اأو اإطاق نريان اأر�سية.
وي��ق��دم ال��ع��راق��ي��ون اأي�����س��ا م��ع��ل��وم��ات خم���اب���رات من 
م�سادر ب�سرية تعمل القوات الأمريكية على تاأكيدها 

يف �سبيل حتديد الأهداف واأف�سل ال�سبل ملهاجمتها.
قائد  املالكي  مع  القاعدة  نف�س  يف  براونينج  ويعي�س 
الأ�سهل  م��ن  يجعل  مم��ا  ال��ع��راق��ي��ة  التا�سعة  ال��ف��رق��ة 

تعديل خطط القتال.

النا�س  اإجاء بع�س  اإن  احل�سار. وتقول الأمم املتحدة 
التهجري  اأ�سكال  من  �سكل  التفاقات  ه��ذه  مع  متا�سيا 

الق�سري.
املعلم  قال  التفاق  تطبيق  �سرتاقب  التي  القوات  وعن 
لن يكون هناك وجود لقوات دولية حتت اإ�سراف الأمم 
املتحدة. ال�سامن الرو�سي اأو�سح اأنه �سيكون هناك ن�سر 
املناطق.  لهذه  �سرطة ع�سكرية ومراكز مراقبة  لقوات 
هذه  يف  ال��دول��ي��ة  للقوات  اأو  املتحدة  ل��اأمم  دور  ل  اإذا 

املناطق. ومل يخ�س يف تفا�سيل.
رو�سيا ووقعت عليه تركيا  الذي طرحته  التفاق  وكان 
واإيران الأ�سبوع املا�سي ين�س على اأن قوات هذه الدول 
مل  ولكن  بالتوافق  الآمنة  املناطق  هذه  اإدارة  �ست�سمن 

تذكر ب�سكل حمدد ال�سرطة الع�سكرية.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وندر لند لنتاج الهدايا العانية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1449796  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي �سالح عمر الكندي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خالد خليل عنرت جا�سم العلي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جوان هواجن

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/وندر لند لنتاج الهدايا العانية ذ.م.م
WONDERLAND PRODUCTION PROMOTION GIFTS LLC

اىل/وندر لند لنتاج الهدايا العانية ذ.م.م     
WONDERLAND PRODUCTION PROMOTION GIFTS

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فلوفال ل�سيانة املعدات امليكانيكية والتحكم 

- فلوفال  رخ�سة رقم:CN 2104742  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سبيب حممد هال الظاهري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سبيب حممد هال الظاهري من 100% اىل %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يونيفر�سال تكنيكال ذ.م.م

UNIVERSAL TECHNICAL LLC 

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*6
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

 تعديل ا�سم جتاري من/فلوفال ل�سيانة املعدات امليكانيكية والتحكم - فلوفال
FLOVAL MECHANICAL EQUIPMENT MAINTENANCE & CONTROL - FLOVAL

اىل/فلوفال ل�سيانة املعدات امليكانيكية والتحكم - فلوفال ذ.م.م     
FLOVAL MECHANICAL EQUIPMENT MAINTENANCE & CONTROL - FLOVAL LLC

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة يونيفر�سال التجارية

رخ�سة رقم:CN 1002693  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*23.5

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة يونيفر�سال التجارية

UNIVERSAL TRADING COMPANY

اىل/�سركة يونيفر�سال التجارية ذ.م.م     
UNIVERSAL TRADING COMPANY LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرهيز الدولية للمقاولت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1796483  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء/خليل نا�سر مرعي من 20% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مارك مرعي

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 0.5*0.15 اىل 1*1

 c16 تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سارع ال�سام - �سرق 9-2 قطعة رقم 

ابوظبي  اىل  الظاهري  �سرور  بن  �سلطان  بن  حممد  ال�سيخ  املالك   203 رقم  مكتب 

ابوظبي الرا�س الخ�سر ق P7 بناية ق�سر المارات

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سلفر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ساين لتاأجري ال�سيارات - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1077679-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بربل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1427343:زون لاك�س�سوارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الكرنك لت�سليح ال�سيارات 

رخ�سة رقم:CN 1054603 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ح�سن حممد فهمي ال�سرينى %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عبداهلل حميد علي مطر املزروعي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل حميد علي مطر املزروعي من 100% اىل %0
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
لا�ست�سارات  البنيان  ال�س�����ادة/دار  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1449608 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي حممد علي �سبيت الزيودي على الزيودي %55
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل احمد ي�سلم عمر بافقا�س ي�سلم بافقا�س %45
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عادل احمد ي�سلم عمر بافقا�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عادل بخيت عيظة �سالح املنهايل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد علي �سبيت الزيودي

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سينغ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1043285:لعمال النجارة والملنيوم رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موبي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1088171:كري للهواتف املتحركة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
ارب  فور  ال�س�����ادة/تورز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1962729 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل مربوك �سعيد بن حيدره %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد مربوك �سعيد بن حيدره

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
اهل  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املدينة للرجال ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1430833 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عائ�سه علي عبدالرحمن عبداهلل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد علي الدوخي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
البدوي  ال�س�����ادة/عيادة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1107544 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة بالبيل اندوانهى عبدالرحمن %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ع�سمت حممد بدوي الكردي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
العتيق  ال�س�����ادة/اجل�سر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانه العامه
رخ�سة رقم:CN 2319078 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عتيق �سعيد عبيد مطر الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التاج امللكيه 

لتجاره قطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1558845 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 10000
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/داميوند روز لل�ستائر والديكور

رخ�سة رقم:CN 1200677  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*3.4 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/داميوند روز لل�ستائر والديكور

DIAMAOND ROSE CURTAIN & DECOR

اىل/داميوند روز لعمال اجلب�س      

DIAMOND ROSE FOR GYPSUM WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال اجلب�س )4330010)

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وتف�سيل ال�ستائر )9524002(

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة �سركات يونيفر�سال

رخ�سة رقم:CN 1036549  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعان/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�سم جتاري من/جمموعة �سركات يونيفر�سال

UNIVERSAL GROUP OF COMPANIES

اىل/جمموعة يونيفر�سال القاب�سة ذ.م.م     
UNIVERSAL GROUP HOLDING LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

املهنيون لالنظمة املتكاملة- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/03/13 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 56114/1/2017 
يعلن امل�سفي/ مكتب عوده و�سركاه - حما�سبون قانونيون ذ م 

م .عن حل وت�سفية �سركة:
املهني�ن لالنظمة املتكاملة - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026274001 فاك�س 026274002 �س 
املزروعي  خلف  عتيق  بناية  خليفة  �سارع  ابوظبي   30489 ب 
الطابق  8 مكتب رقم 811 واح�سار امل�ستندات الثبوتية وذلك 

خال مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

اإعببببببببالن ت�صفيبببببة �صركببببببببة 

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرحبا للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1148251 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيخه بخيت �سليم �سامل املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حريز بخيت �سليم �سامل املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12015 بتاريخ 2017/5/9
العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  اأع�سائه  للفنون  زاي��د  عيال  م�سرح  يدعو 
العادية لعام 2017 والذي �سيعقد يف يوم الأربعاء املوافق 2017/5/24 يف متام 

ال�ساعة ال�سابعة م�ساءاً بنادي �سباط ال�سرطة باأبوظبي.
 وذلك ملناق�سة جدول الأعمال التايل:

1- اعتماد حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية ال�سابق.
2- مناق�سة واعتماد التقرير املايل والداري لعام 2016.

3- مناق�سة املوازنة التقديرية لعام 2017.
4- اخلطة امل�ستقبلية لعام 2017.

5- انتخاب جمل�س الإدارة .
6- مناق�سة اقرتاحات اأع�ساء اجلمعية.

7- وما يت�سجد من اأعمال.
انعقاد  م��وع��د  قبل  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  الرت�سيح  ب��اب  يفتح  ت��ن��وي��ه:   -8
اجلمعية العمومية بخم�سة ع�سر يوماً ويقفل قبل ثاث اأيام من تاريخ انعقاد 
وذلك   2017/5/21 هو  الرت�سيح  باب  اآخ��ر موعد لقفال  ب��اأن  علماً  الجتماع 

ا�ستناداً للمادة )31( من النظام الأ�سا�سي للجمعية.
عبداهلل را�سد احلمادي
رئي�س جمل�س الإدارة

�إعـــــــــــالن
�إجتماع �جلمعية �لعمومية
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املتاعب تبداأ الن:

انت�صار ماكرون املذهل يفتح على اأربعة جماهيل رئي�صية...!
ماكرون  فــاز  بـالروتندا،  م�سبق  واحتفال  فــربايــر،  يف 
من  متّكن  الأوىل،  اجلــ�لــة  يف  حا�سمتني.     مبعركتني 
اجل�لة  ويف  الرئي�سيني،  احلكم  حزبي  ممثلي  اإق�ساء 
الثانية، ك�ّسر الّزخم الت�ساعدي للجبهة ال�طنية، التي 
35 باملائة من  النهاية ما يقل عن  ح�سدت مر�سحتها يف 

الأ�س�ات رغم البيئة ال�ستثنائية امل�اتية لها.

الربملانية  النتخابات  يف  ال�سعبية  اجلبهة  جنــاح  من 
للمغامرة  ال�ستثنائية  الطبيعة  ان      .1936 عــام 
ما  فيها  الليزيه،  اىل  او�سلته  التي  الق�سرية  ال�سيا�سية 
قد ُي�سكر رجال يبلغ من العمر 39 �سنة. ففي نهاية حملة 
ال  ال�سيا�سة  يف  املبتدئ  هذا  فيها  يرتكب  مل  انتخابية، 
للجدل  مثرية  ت�سريحات  الخطاء  من  جدا  قليال  عددا 

•• الفجر - اإيريك دوبني – ترجمة خرية ال�صيباين

اإميان�يل  كــان  ان  جنهل  ال�سع�بات!،  بــداأت  واأخـــريا،     
ماكرون، ع�سية انت�ساره الرئا�سي ال�ساحق باأكرث من 65 
اأ�سدره  باملائة من الأ�س�ات، فّكر يف هذا التحذير الذي 
قليلة  اأيــام  بعد  ديرو�س�   - بــراك  األك�سندر  ال�سرتاكي 

    نتيجة م���زدوج���ة رائ���ع���ة، ح��ت��ى لو 
بانخفا�س  مايو   7 انتخابات  ات�سمت 
ال��ت�����س��وي��ت )حوايل  يف الم��ت��ن��اع ع��ن 
وهو  ال��ن��اخ��ب��ني(  م���ن  ب��امل��ائ��ة   25.3
ثانية  جل��ول��ة  بالن�سبة  ق��ي��ا���س��ي  رق���م 
با�ستثناء  الرئا�سية،  النتخابات  م��ن 
بن�سبة  واي�����س��ا   ،1969 ع���ام  �سابقة 
البي�س  الق���رتاع  من  م�سبوقة  غري 

والأوراق امللغاة.
   وي�����س��رتك اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون مع 
فران�سوا هولند، يف انه كان حمظوظا 
ا�سعفته  الأول   - لاإليزيه  غزوته  يف 
م��غ��ام��رات دوم��ي��ن��ي��ك ���س��رتاو���س كان، 
والثاين الف�سائح التي الت�سقت بجلد 
اأي�سا  اثبتا  لكنهما  ف��ي��ون-  فران�سوا 

مهارة عالية.
الآن،  ال��ذي يطرح نف�سه  وال�سوؤال      
الرئي�س  �سيتمكن  ك��ي��ف  م��ع��رف��ة  ه��و 
اجلديد، الذي ل تزال ميزاته وعيوبه 
عك�س  ع��ل��ى  م��ع��روف��ة  غ��ري  احلقيقية 
الإعامي  ب��ه ح�سوره  ي��وح��ي  ق��د  م��ا 
الطاغي، كيف �سيجيب على التحديات 
ون�ستح�سر  رئا�سته.  فرتة  يف  الهائلة 
دي�ستان،  جي�سكار  فالريي  �سابقة  هنا 
�سعار  م��ن��ت��خ��ب حت����ت  ����س���اب  رئ���ي�������س 
وان  ح��ت��ى   ،1974 ع����ام  ال��ت��ج��دي��د 
�سنوات  بع�سر  �سّنا  ماكرون  يفوق  كان 
يتجراأ  ومل  الل���ي���زي���ه،  دخ���ل  ع��ن��دم��ا 
اأغلبية ت�سريعية يف يده.  على ت�سكيل 
ويبدو اأن الرئي�س اجلديد، من جهته، 
�سيكون  ج����راأة  اأك����رب،  جل����راأة  م�ستعد 
اأربعة  ملواجهة  اليها  ما�سة  حاجة  يف 

جماهيل رئي�سية.

حتدي التفاوؤل
املر�سح  مّيز  ال��ذي  الإيجابي  اخلطاب 
ماكرون يف الكوريدا النتخابية، حيث 
ل��ع��ب دور ل�سان  ك���ان م��غ��ري��ا، وب��ق��وة، 
امل�ستائني يف الباد، �سكل  حال جميع 

دون �سك ورقته الرابحة الأ�سا�سية. 
   ال��ت�����س��اوؤم امل��ر���س��ي ال���ذي ت��غ��رق فيه 
فرن�سا منذ وقت طويل، كانت له اآثار 
�سارة على اقت�سادها، وعلى جمتمعها. 
ال��ب��ع�����س، مت��ت��زج مبخاوف  ف��ق��دري��ة 
حتتقر  والنخب  الآخ��ري��ن،  م���رارة  اأو 

ال�سعب، الذي يكرهها يف املقابل.
   وي�سّجل بارومرت كنتار- �سوفري�س- 
فيغارو مغازين بانتظام، ومنذ عقود، 
الفرن�سيني  من  العظمى  الغالبية  ان 
الأ�سواأ  اإىل  الأمور تتجه  اأن  يعتقدون 
يف فرن�سا ! ويف مار�س 2017، كانوا 
77 باملائة ي�سعرون بالإحباط، مقابل 
9 باملائة فقط من امل�ستطلعني جتروؤوا 

على اعتبار اأن الأمور تتح�سن.
    واإذا ما جنح الرئي�س ال�ساب يف ك�سر 
هذه العقلية القاتلة، �سيكون اجلميع 
اأف�سل حال، مبا يف ذلك اأولئك الذين 
امل��ج��ت��م��ع جذريا،  ت��غ��ي��ري  ي��رغ��ب��ون يف 
فحتى الأه����داف ال��ث��وري��ة حت��ت��اج اىل 

حد اأدنى من الأمل لتتحقق.
بها  ي�������رى  ال����ت����ي  ال����ط����ري����ق����ة  ان     
فقط  تتوقف  ل  اأنف�سهم  الفرن�سيون 
على رئي�س الدولة، غري ان دوره مهم 
اأكر  وعقلية  ال��ع��ام.  امل��زاج  ت�سكيل  يف 
تتحرك،  بان  للباد  �ست�سمح  اإيجابية 
اأن ت�سبح م�سرحا لعديد  بل وميكنها 
والبتكار،  والتجريب  امل��ب��ادرة  ا�سكال 
القت�سادية  املناف�سة  يف  ُتختزل  وال 

ال�سائدة.

ال����ظ����روف.     وح��ت��ى ان ك���ان مرحبا 
ال�سيا�سيني  الفاعلني  فان جتديد  به، 
م������ازال ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه ان ي�����س��اه��م يف 
لل�سلطة.  م�سبوق  وغري  مثري  تركيز 
اأخريا ان احلقبة املاكرونية،  ون�سيف 
ميزاتها  م����ن  اأن  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 
تعيني كفاءات م�سهود لها يف املنا�سب 
اأي�����س��ا عر�سة  ت���ك���ون  ال�����وزاري�����ة، ق���د 
التكنوقراط.     ع��ن  امل�سبقة  ل��اأف��ك��ار 
كل هذا لي�س حتميا بالتاأكيد، فالذين 
بقدرته  ي��ن��ّوه��ون  م���اك���رون  ي��ع��رف��ون 
وكيفية  وب��واق��ع��ي��ت��ه،  ال���س��ت��م��اع،  على 
ان  القرار.  اتخاذ  الآخرين يف  اإ�سراك 
وزراء يتحملون م�سوؤوليتهم بالكامل، 
الرقابي  دوره  اأخ����ريا  يلعب  وب��رمل��ان 
التنفيذية، عوامل حتد  ال�سلطة  على 
م��ن خ��ط��ر ال��ت��ف��ّرد ب��ال�����س��ل��ط��ة. وهذا 
يتطلب ان تكون ملاكرون احلكمة بعدم 
�سوء ا�ستخدام موقعه املهيمن، ل�سحق 

الاعبني الآخرين يف احلياة العامة.

الليربالية الجتماعية 
على املحك

ام����ا ال���ت���ح���دي ال���ره���ي���ب ال�����ذي على 
فهو  عليه،  التغلب  اجل��دي��د  الرئي�س 
الأوىل  املرة  انها  اأيديولوجي.  ُبعد  ذا 
ليربالية  �سخ�سية  فيها  ت�سل  ال��ت��ي 
معلنة لق�سر الليزيه، اإذا ما اعتربنا 
اأن فالريي جي�سكار دي�ستان، الذي دعا 
اإىل جمتمع ليربايل متقدم، كان اأكر 

غمو�سا يف هذا املجال.
    فالرئي�س ال�ساب للدولة، ي�ستعد مع 
ذلك لرئا�سة بلد هو كل �سيء ما عدا 
الفكرية  املدر�سة  فهذه  ليرباليا.  انه 
ه��ي ع����ادة اأق��ل��ي��ة ���س��واء يف ال��ي��م��ني او 
مهارة  الم��ر  و�سي�ستدعي  الي�سار.  يف 
وقوة اقناع لتتكّر�س على ار�س الواقع 
الليربالية  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ويف 
الجتماعية التي غالبا ما تبقى �سعارا 

اأكر منها م�سروعا دقيقا وحمكما.
   ق����د ت���ظ���ه���ر ت���ن���اق�������س���ات امل�������س���روع 
امل��اك��روين يف وق��ت مبكر ج��دا. فكيف 
الجتماعي،  احل�����وار  ت��ع��زي��ز  ن���ّدع���ي 
والتب�سيط اجلذري لقانون العمل عن 
طريق الت�سلط واملرا�سيم يف ال�سيف؟ 
خطاأ  �سريتكب  التقدمي  الرئي�س  ان 
بداية  يف  ا���س��ت��ع��دى،  م���ا  اإذا  ج�����س��ي��م��ا 
الدميقراطية  الكونفدرالية  وليته، 
الفرن�سية للعمل، كونفدرالية العمال 

الأوىل الإ�ساحية يف الباد.
   لقد اأكد ماكرون انه ا�ستخل�س، من 
املجتمع  باأن  الدر�س  امليدانية،  حملته 
خطريا،  ����س���رخ���ا  ي��ع��ي�����س  ال��ف��رن�����س��ي 
وم�ساحلة  رت��ق��ه،  حم��اول��ة  عليه  واأن 
احلقيقة  واملفككة.  املتعادية  الأج���زاء 
ب���ل وحتى  الج��ت��م��اع��ي،  ال��غ�����س��ب  اأن 
تتجلى  ال���ت���ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال��ك��راه��ي��ة 
ملع�سكر  جت�����س��ي��دا  ب��اع��ت��ب��اره  جت���اه���ه 
تختفي  ل��ن  واملحظوظني،  الرابحني 
بتتويجه النتخابي.    يف �سياق متفجر 
اىل هذه الدرجة، لن يكون من ال�سهل 
اللربلة  ب���ني  ال����ت����وازن  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
الجتماعية  املعاناة  وب��ني  واحلماية. 
�سي�سقط  الق��ت�����س��ادي��ة،  وال�����س��رورات 
ح����زب ال���و����س���ط اجل���دي���د ب�����س��رع��ة يف 
دوام���ة ال��ت��ن��ازع وال��ت��ج��اذب. وك��ل هذا 
على  �سيجل�س  ال��ذي  امل��وه��وب  �سيحّث 
كر�سي الليزيه، واملنتخب الحد باأقل 
من ن�سف الناخبني امل�سجلني، �سيحثه 
على الكثري من التوا�سع، وكذلك بذل 
ان  وال�ستماع..  لاإن�سات  كبري  جهد 

اجلزء الأ�سعب مل ُينجز بعد.

الذي  �سوفنمان،  بيري  ج��ان  فحتى     
الميال  ب���اآلف  بعيد  ان��ه  نت�سور  كنا 
عن ليربالية ماكرون املوؤيدة لأوروبا، 
بنظرته  انتخابه  �سعيد قبل  اأنه  يبدو 
لفرن�سا، �سيكون المر جيدا ل�سورتها 
ك��م��ا ق�����ال.    ان امل��ه��ل��ة اخل��ا���س��ة جدا 
تخلو  لن  م��اك��رون،  بها  �سيتمتع  التي 
م��ع ذل��ك م��ن خم��اط��ر، ف��ري��اح الأمل 
جل��م��ي��ع ال���ذي���ن ����س���ّدق���وه، مي��ك��ن اأن 
اأمل ثقيلة.  تتحول ب�سرعة اإىل خيبة 
وخيبة الأمل �ستزداد مرارة اإذا مل تكن 

النتائج املوعودة يف املوعد.

ور�سة اإعادة التاأ�سي�س
ال�سابع  يف  العري�س  بانت�ساره  ق��وي 
م�سّمما  م��اك��رون  �سيكون  م��اي��و،  م��ن 

���س��ل��ط��وي��ة ت��ك��ون م��و���س��ع ن��ق��د كبري. 
اخلام�سة  اجل��م��ه��وري��ة  اأع������ادت  ل��ق��د 
احلياة لبونابرتية متجذرة يف الثقافة 
�سيعرف  فهل  الفرن�سية،  ال�سيا�سية 
القي�سرية  فخ  يتجنب  كيف  ماكرون 
تقريبا  منتخبا  رئي�سا  ان  اجل��دي��دة؟ 
يف  وم�����دع�����وم  حت����ال����ف����ات،  دون  م�����ن 
اجلمعية الوطنية من قبل حزب ا�س�سه 
بنف�سه، �سوف يتمتع بحرية ت�سرف ل 
�سابقة له.    وتنوع الأغلبية الرئا�سية 
اجلديدة ذاتها، من ميني الو�سط اإىل 
الدولة  رئي�س  �سُتجرب  الو�سط،  ي�سار 
ال����زاوي����ة حتى  ي��ك��ون ح��ج��ر  اأن  ع��ل��ى 
ف���وق اجلميع،  ي��رت��ف��ع  ب���اأن  وع���د  وان 
عن  ناهيك  الفردية،  ال�سلطة  فخطر 
هذه  يف  ب��ال��ك��ام��ل  ت��ك��م��ن  الت�سلطية، 

ال�����س��رخ على  ال��و���س��ع ق��ري��ب م���ن  اأن 
اجل��ان��ب��ني. ف��اجل��ن��اح الأمي����ن للحزب 
اأو  ب��ع��ُد مب��اك��رون  ال���س��رتاك��ي التحق 
ي�ستعد للقيام بذلك، واجلناح املعتدل 
للجمهوريني ينظر م�ستخفيا وب�سكل 
ت��ن��اظ��ري، للرجل ال��ق��وي اجل��دي��د يف 
نفهم  ال��ف��رن�����س��ي��ة.     ال�سيا�سة  ع���امل 
م��ن ه��ن��ا، ان م���اك���رون ي��رف�����س اب���رام 
مع  وم�سمونا  �سكا  قائمة  حتالفات 
فرن�سوا  ب��زع��ام��ة  امل�����ودم  ح����زب  غ���ري 
ملعركته.  مبكرا  ان�سم  ال���ذي  ب��اي��رو، 
و���س��ي��ق��ت�����س��ر ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د على 
تقدمي �سعاره وت�سمية حركته للذين 
هم على ا�ستعداد للتخلي عن حزبهم 
ب�����س��ك��ل وا�سح  الأ���س��ل��ي والن����خ����راط 
يعدله  مل  ال��ذي  الرئا�سي  امل�سروع  يف 

على  م�������س���ى  وق�������ت  اأي  م�����ن  اأك��������ر 
تاأ�سي�س  اإع��ادة  النهاية يف  الذهاب اىل 
وعزمه  الفرن�سية،  ال�سيا�سية  احلياة 
على  ج��دي��دة  �سيا�سية  ق��وة  ب��ن��اء  على 
اأنقا�س الأحزاب التقليدية، ل ينبغي 
ال�ستهانة به: �سوف اأذهب اىل النهاية 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  ت�سكيل  اإع�����ادة  يف 
الرئي�س  ح�ساب  ان  الن.     اجل��اري��ة 
حالة  من  ال�ستفادة  ب�سيط:  اجلديد 
الداخلية  وال���ت���ن���اق�������س���ات  ال�����س��ع��ف 
امللتهبة يف �سفوف احلزب ال�سرتاكي 
العنا�سر  ل�ستقطاب  واجل��م��ه��وري��ني 
املعتدلة من اليمني والي�سار. ويراهن 
“انفجار”  ع��ل��ى  ���س��راح��ة  م���اك���رون 
ال�سدمة  ب����ع����د  احل�����زب�����ني  ه�����ذي�����ن 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا ان���ت���خ���اب���ه.    و�سحيح 

�سنوات،  خم�س  من  اجلديدة  الولية 
�سيجري خال الت�سريعية يومي 11 

و18 يونيو.

خطر ال�ستفراد باحلكم 
   رمبا يكون ماكرون هو اخلطر الأول 
ي���ح���ذره م���اك���رون.  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال�����ذي 
ما  ح��د  اإىل  الرنج�سية  فال�سخ�سية 
خلطر  تعر�سه  املوهوب،  املُغوي  لهذا 
وهم  واىل  النت�سار،  لن�سوة  اخل�سوع 
للرئي�س  ميكن  اذ  املطلقة،  ال�سلطة 
بع�س  تقدمي  مع  يعترب-  ان  اجلديد 
احل���ج���ج-  ان���ه ل ي��دي��ن ب��ن��ج��اح��ه ال 

لنف�سه وجلراته وب�سالته.
   ول��ك��ن ه���ذه ال��ث��ق��ة امل��ت��ع��ال��ي��ة ميكن 
ممار�سات  اإىل  اأي�����س��ا  ب���ه  ت������وؤدي  اأن 

تفجريه  وع��م��ل��ي��ة  ال�����دورت�����ني.  ب����ني 
امل�ساعدة  �ستجد  التقليدية  لاأحزاب 
مر�سحني  بني  املوعود  “بالن�سهار” 
من ذوي اخلربة وغريهم، وهم كر، 

من القادمني من املجتمع املدين.
   ان ال��ره��ان لي�س اأق��ل ج���راأة، ولي�س 
ا�ستح�سرنا  ما  اإذا  م�سبقا،  م�سمونا 
اأن اأغلبية كبرية من الناخبني الذين 
بذلك  قاموا  مل��اك��رون،  الأح��د  �سوتوا 
لقطع الطريق على مارين لوبان. كما 
مقاومة  درج��ة  الن  حتى  جنهل  اننا 
ال���ن���ظ���ام احل����زب����ي امل����ه����دد، ع���ل���ى حد 
وتاأثري  املاكرونية  املوجة  ال�سواء، من 
على  قدرته  وم��دى  املتطرف،  اليمني 
ال�������س���م���ود. واخ���ت���ب���ار احل��ق��ي��ق��ة هذا 
ال���ذي �ستتخذه  امل��ن��ع��رج  واحل��ا���س��م يف 

ي�سرتك مع هولند يف ان احلظ ا�سعفهما ال�سباب يف ن�سرة رئي�س �ساب

اإذا جنح الرئي�س ال�ساب يف ك�سر عقلية 
الإحباط ال�سائدة �ست�سبح فرن�سا اأف�سل حال

�سيذهب ماكرون اىل النهاية يف اإعادة 
ت�سكيل امل�سهد ال�سيا�سي الفرن�سي اجلارية الن

�سورة عائلية بعد التتويج

معركة احل�سم �ستكون يف النتخابات الت�سريعية من اجل ال�سلطة املطلقة

بدات عزلة ال�سلطة وثقل امل�سوؤولية

يراهن ماكرون �صراحة على »انفجار« حزبي اليمني والي�صار بعد ال�صدمة التي حققها انتخابه

اخلطاب الإيجابي الذي مّيز ماكرون كان دون �صك ورقته الرابحة الأ�صا�صية
حتليل اخباري فاز مبعركتني حا�سمتني: اإق�ساء ممثلي حزبي احلكم الرئي�سيني وك�ّسر الّزخم الت�ساعدي للجبهة ال�طنية

عــا�ــســفــة الأمـــل 
ـــــــــدى جـــمـــيـــع  ل
�سّدق�ه  ــن  ــذي ال
تتح�ل  اأن  ميكن 
اإىل  بـــ�ـــســـرعـــة 
خيبة اأمل ثقيلة

ـــه  ـــت ـــي ـــس ـــ� ـــخ ـــس �
قد  ــيــة  ــس الــرجــ�
خلطر  ــه  ــس ــر� ــع ت
لن�س�ة  اخلــ�ــســ�ع 
النت�سار واىل وهم 
املطلقة ال�سلطة 

ماكرون يف جلد الرئي�س اثر اعان النتائج
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املعار�صة ترف�س ت�صكيل جمعية تاأ�صي�صية يف فنزويال 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

رف�����س حت��ال��ف امل��ع��ار���س��ة يف ف��ن��زوي��ا ر���س��م��ي��ا اق����رتاح 
تاأ�سي�سية  جمعية  ت�سكيل  م����ادورو  ن��ي��ك��ول���س  ال��رئ��ي�����س 
لتعديل الد�ستور، موؤكدة انها لن ت�سارك يف هذه العملية 
و�ستدعو ان�سارها اىل مقاطعتها. وكان عدد من اع�ساء 
حتالف  لكن  الق����رتاح.  ه��ذا  قبل  م��ن  رف�سوا  املعار�سة 
اعلن  املعار�سة  لأح��زاب  الدميوقراطية  الوحدة  طاولة 
ر�سميا الحد هذا املوقف. وقال انريكي كابريلي�س املر�سح 
ال�سابق لانتخابات الرئا�سية واحد ابرز قادة املعار�سة ل 

ميكننا امل�ساركة يف عملية غري �سرعية.

وا�ساف كابريلي�س يف موؤمتر �سحايف يف كراكا�س مع عدد 
ول  د�ستور  هناك  التحالف  يف  الآخ��ري��ن  امل�سوؤولني  م��ن 
ميكن ان تلغيه احلكومة بالقوة ، متهما الرئي�س مادورو 
مبحاولة التهرب من الدعوة اىل انتخابات عامة مبكرة 

�سيخ�سرها.
وتعترب املعار�سة الإجراءات التي قررها مادورو لنتخاب 
اع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية غري قانونية. و�سيتم اختيار 
عدد منهم بالقرتاع العام لكن يف عمليات ت�سويت تنظم 

يف كل من قطاعات املجتمع.
وق����ال ك��اب��ري��ل��ي�����س ان امل��ع��ار���س��ة ل��ن ت�����س��ارك الث��ن��ني يف 
اجتماع حول اجلمعية التاأ�سي�سية يف ق�سر مريافلوري�س 

ال��رئ��ا���س��ي، دع��ا اليها ال��ي��ا���س ح��وا وزي���ر ال��رتب��ي��ة رئي�س 
اللجنة الوزارية املكلفة اعداد العملية. وبدل من ح�سور 
مقر  اىل  مب�سرية  القيام  املعار�سون  �سيحاول  الجتماع، 

وزارة الرتبية يف و�سط كراكا�س للتعبري عن رف�سهم.
الأي����ام الأخ����رية من  امل��ع��ار���س��ة يف  ومل تتمكن جت��م��ع��ات 
الدخول اىل و�سط العا�سمة ب�سبب قوات المن املنت�سرة 

بكثافة.
يف  ح���ادة  ان��ت��ق��ادات  التاأ�سي�سية  اجلمعية  م�سروع  وي��ث��ري 
والوليات  وا�سبانيا  املك�سيك  اعتربت  اي�سا. وقد  اخلارج 
املتحدة ان عملية من هذا النوع لتعديل الد�ستور تتطلب 

اقرتاعا عاما.

انفجار قنبلة خارج مدر�صة للفتيات يف باك�صتان 
•• بي�صاور-اأ ف ب:

اإىل جرح عنا�سر �سرطة دون  اأدى  انفجرت قنبلة خارج مدر�سة للفتيات يف �سمال غرب باك�ستان �سباح ام�س، ما 
اإ�سابة اأي من الطلبة يف وقت مل تكن الدرا�سة بداأت بعد، وفقا لل�سلطات. واأو�سح م�سوؤولون اأن القنبلة انفجرت يف 
املدر�سة الواقعة يف اإحدى �سواحي بي�ساور، يف اإقليم خيرب بختونخوا اأثناء عبور دورية ل�سرطة مكافحة الإرهاب 
اأن عن�سرين من ق�سم حماربة الإرهاب  من املكان. واأف��اد قائد �سرطة بي�ساور حممد طاهر لوكالة فران�س بر�س 
اأ�سيبا يف انفجار العبوة النا�سفة. وعر على عبوة ثانية قرب املكان لكن مت تفكيكها قبل اأن تنفجر، بح�سب قائد 
اأي  تتنب  ومل  لأ���س��رار.  تعر�ست  الداخلية  جدرانها  وبع�س  الرئي�سي  املدر�سة  مدخل  اأن  اأ���س��اف  ال��ذي  ال�سرطة 
جمموعة بعد التفجري اإل اأن عنا�سر طالبان املناه�سني لتعلم الفتيات �سبق و�سنوا مئات الهجمات على مدار�س يف 
�سمال غرب الباد ويف املناطق القبلية املتاخمة للحدود مع افغان�ستان. وكانت بي�ساور التي عانت لأعوام عديدة من 
ال�سطرابات �سهدت عام 2014 اأكر اعتداء دموي يف باك�ستان عندما �سنت طالبان هجوما على مدر�سة يديرها 

اجلي�س ما ت�سبب يف مقتل 150 �سخ�سا، معظمهم من الأطفال.

•• نريوبي-رويرتز:

اأجربتا  واملجاعة  اإن احلرب  ام�س  املتحدة  الأمم  قالت 
ال�����س��ودان على  ي��رب��و على مليوين طفل يف ج��ن��وب  م��ا 
النزوح عن ديارهم فيما قتل م�سلحون جمهولون 21 

�سخ�سا يف اأحدث هجوم على املدنيني.
املنتجة للنفط بعد  ال��دول��ة  الأه��ل��ي��ة يف  ب���داأت احل��رب 
ال�سودان  ع��ن  ال���س��ت��ق��ال  على  ح�سولها  م��ن  ع��ام��ني 

عندما اأقال الرئي�س �سلفا كري نائبه يف 2013.
اأ�سا�س  على  الباد  تق�سيم  اإىل  القتال  اأدى  ذلك  وبعد 
بع�س مناطق  و�سقوط  ب�سدة  الت�سخم  وارتفاع  عرقي 
الباد يف براثن املجاعة مما اأثار اأكرب اأزمة لجئني يف 

اأفريقيا منذ الإبادة اجلماعية يف رواندا عام 1994.
املتحدة  الأمم  مفو�سية  ممثل  تاب�سوبا  فالنتني  وق��ال 
ل   : ب��ي��ان  يف  اأفريقيا  يف  ال��اج��ئ��ني  ل�����س��وؤون  ال�سامية 
جنوب  م��ن  اأك����ر  الآن  تقلقني  لج��ئ��ني  اأزم����ة  ت��وج��د 

ال�سودان. 
ل�سوؤون  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���س��ي��ة  وق���ال���ت 
الاجئني ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة يوني�سيف 
اإن ث��اث��ة م��ن ب��ني ك��ل اأرب��ع��ة اأط��ف��ال ل ي��ذه��ب��ون اإىل 

املدر�سة يف بلد عدد �سكانه 12 مليونا. 

وقد فر اأكر من مليون طفل اإىل خارج جنوب ال�سودان 
بينما نزح مليون طفل داخل الباد.

واأ�سافت املفو�سية واليوني�سيف اأن اأكر من األف طفل 
احلقيقي  الرقم  يكون  وق��د  ال�سراع.  يف  حتفهم  لقوا 
اأع��ل��ى بكثري ن��ظ��را ل��ع��دم وج���ود ع��دد دق��ي��ق للقتلى يف 

جنوب ال�سودان اأحد اأقل بلدان العامل منوا.
اإن مركبتني  ويف تطور منف�سل قال م�سوؤول لرويرتز 
نقطتي  يف  ل��ه��ج��وم  تعر�ستا  رك��اب��ا  ت��ق��ان  جت��اري��ت��ني 

تفتي�س على طريق جوبا-بور يوم اجلمعة.
وق����ال ج���اك���وب اك��ي�����س دي��ن��ج وزي����ر الإع������ام يف ولية 
ج��ون��ق��ل��ي ت��ع��ر���س��ت م��رك��ب��ة جت��اري��ة ق��ادم��ة م��ن جوبا 
للهجوم يف نقطة للتفتي�س يف جامازا وتعر�ست اأخرى 
لهجوم يف �سفاري �سودان... ا�ستقبلنا وراأينا جثث 21 
ملناطق  م�سريا  بور  م�ست�سفى  يف  م�سابا  و25  �سخ�سا 

على الطريق ال�سريع بني املدينتني.
 51 ال��ق��ت��ل��ى ق���د ي�����س��ل اإىل  اإن ع���دد  ت��ق��اري��ر  وق���ال���ت 
اأدلة  زال��ت جتمع  ال�سلطات ما  اإن  �سخ�سا. وق��ال دينج 

عن الواقعتني.
وكينيا  اأوغ��ن��دا  اإىل  ال�سودان  جنوب  من  كثريون  وف��ر 
وال�سودان واإثيوبيا وهي دول تكافح بالفعل لتوفري ما 

يكفي من الغذاء واملوارد ل�سكانها.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   ا�ستدعت وزارة ال�سوؤون اخلارجية 
الأح���د،  الأول  ام�����س  اجل��زائ��ري��ة، 
اجلزائر،  ل����دى  ت��ون�����������������������س  ���س��ف��ري 
لتقدمي  الفر�س���ي�سي،  املجيد  عبد 
ت�سريحات  بخ�سو�س  تو�سيحات 
املحلية  ال�����س��وؤون  ل��وزي��ر  من�سوبة 
ري�������ا�س  التون�س�����ي  والبيئ������ة 
اجلزائ�������ر،  ب��خ�����س��و���س  امل���وؤخ�������ر 
للخارجي��������ة  ب�����������������������اغ  وف�����������������������ق 

اجلزائري������ة.
    واأ�سافت الوزارة، يف باغها الذي 
نقلته وكالة الأنباء اجلزائرية، اأنه 
اإىل  التون�سي  ال�سفري  دع��وة  مت��ت 
مقر اخل��ارج��ي��ة اجل��زائ��ري��ة حيث 
تو�سيحات  ت����ق����دمي  م���ن���ه  ط���ل���ب 
املن�سوبة  الت�سريحات  بخ�سو�س 
والبيئة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��وؤون  ل��وزي��ر 
ال��ت��ون�����س��ي، ري��ا���س امل���وؤخ���ر، خال 
ن���دوة ت��ون�����س اأم���ل امل��ت��و���س��ط التي 
بروما  كراك�سي  موؤ�س�سة  نظمتها 

يوم 4 مايو اجلاري.
   واأو�سح ذات امل�سدر اأن اخلارجية 
اجلزائرية اأبلغت ال�سفري التون�سي 
ب�������اأن ه������ذه ال���ت�������س���ري���ح���ات جت���اه 
�سواء  ت�ساوؤلت  اأث��ارت  اجلزائر قد 
على  اأو  ال�����س��ع��ب��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

امل�ستوى الر�سمي.
املحلية  ال�����س��وؤون  ل��وزي��ر  ون�سب     
امل���وؤخ���ر، ت�سريح  ري��ا���س  وال��ب��ي��ئ��ة 
اأم����ل  “تون�س  ب���ع���ن���وان  ن������دوة  يف 
اخلمي�س  ان��ت��ظ��م��ت  املتو�سط”، 
الإيطالية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  امل���ا����س���ي 
روم�����ا، وج����اء ف��ي��ه م���ا م���ف���اده، اأنه 
يف�سل القول باأن تون�س تقع حتت 

اإي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى ال���ق���ول ب��اأن��ه��ا تقع 
ال�سيوعي  البلد  اجل��زائ��ر  بجانب 
فو�سى”،  فيه  ال��ذي  البلد  وليبيا 
و�سائل  ع��دي��د  تناقلته  م��ا  ح�سب 

الإعام واملواقع الإلكرتونية.

ال�زير ينفي
ريا�س  التون�سي  ال��وزي��ر  ان  ال     
امل���وؤخ���ر، اك���د يف ت��دوي��ن��ة ل���ه على 
�سفحته الر�سمية على الفي�سبوك، 
اأن ت�سريحه ب�ساأن املوقع اجلغرايف 
ليبيا  للجارتني  بالن�سبة  لتون�س 
واجلزائر اأُخرج من �سياقه، معربا 
عن ا�ستغرابه من توظيف البع�س 
ل��ت�����س��ري��ح��ه وحم����اول����ة الإ�����س����اءة 
ملتانة العاقة الأخوية بني تون�س 
التاريخ،  يف  ال�����س��ارب��ة  واجل���زائ���ر 

ح�سب تعبريه.
ليبيا  ع���ن  ح��دي��ث��ه  اأن  واأو����س���ح     
احلكومة  متثيله  ل��دى  واجل��زائ��ر 
الدولية  ال����ن����دوة  يف  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
بروما،  املتو�سط”  اأم��ل  “تون�س.. 
اأت���ى يف اإط����ار ال��ت��ف��اع��ل م��ع دعابة 
وزي�������ر  ل�����س��������������������������ان  ع���ل���ى  وردت 
اخل�����ارج�����ي�����ة الإي��������ط��������ايل ال������ذي 
يرى  بيت�����ه  ���س��رف��ة  م��ن  اإن����ه  ق���ال 
املوؤخر  ي��ع��ل��ق  اأن  قب�������ل  ت��ون�����س، 
بع�س  اإمل��ام  عدم  مف������اده  بت�سريح 
الت�سعينات  ف��رتة  يف  الأم��ري��ك��ي��ني 
لتون�س،  اجل����غ����رايف  ب��امل��وق��������������������������ع 
كوافد  نف�سه  ي��ق��دم  ك���ان  ف��ع��ن��دم��ا 
من تون�س »Tunisia« يقولون 
اإن  يق����ول  وعندم���ا  اأن��دون��ي�����س��ي��ا، 
مع  احل����دود  ع��ل��ى  تق���������ع  ت��ون�����س 
باأن  يعلق��������ون  ل��ي��ب��ي��ا  ال�����س��ق��ي��ق��ة 
ليبيا بلد يعي�س ديكتاتورية معمر 

اأحزاب ت�ن�سية تندد
اجلبهة  يف  ال����ق����ي����ادي  وك�������ان      
التيار  ح�����زب  وع�������س���و  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
ال�سعبي حم�سن النابتي قد طالب 
رئي�س احلكومة باإقالة املوؤخر قبل 
العودة اإىل تون�س، معتربا اأنه من 
كوزير،  مهامه  يوا�سل  اأن  العيب 
وزيرا  يعتربه  حزبه  اأن  اإىل  لفتا 
من  اإب���ع���اده  ع��ل��ى  و�سيعمل  �سابقا 
ال�سعبية  اجلبهة  رف��ق��ة  احلكومة 
وال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة.    م��ن جهتها، 
بيانا  ن���داء تون�س  اأ���س��درت ح��رك��ة 
اأك���������دت م�����ن خ����ال����ه ال���ع���اق���ات 
والعاقات  اجل��زائ��ري��ة  التون�سية 
التون�سية الليبية هي عاقات اأخوة 
و�سراكة ا�سرتاتيجية تندرج �سمن 
والعربية  املغاربية  الهوية  رابطة 
�سياق  يف  وم��ت��ج��ذرة  ال���س��ام��ي��ة، 

لل�سقيقة  بالن�سبة  واأم����ا  ال��ق��ذايف 
بلد  اجلزائر  اأن  يردفون  اجلزائر 
���س��ي��وع��ي وي��ت�����س��اءل��ون ه���ل تون�س 

يحكمها نظام �سيوعي.
    ورف�����س ال��وزي��ر ري��ا���س املوؤخر 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى م���واق���ف الأح�����زاب 
اجلبهة  غ������رار  ع���ل���ى  وامل���ن���ظ���م���ات 
والحت���اد  ت��ون�����س  ون����داء  ال�سعبية 
ل��ل�����س��غ��ل وحركة  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
ب�سدة  اأدان���������ت  وال����ت����ي  ال��ن��ه�����س��ة 
البداية  يف  نقلت  التي  ت�سريحاته 
�سقيقني،  لبلدين  اإهانة  اأنها  على 
اع�����ام�����ي:  ت�������س���ري���ح  ق�����ائ�����ا يف 
اأي  ع���ل���ى  ال��ت��ع��ل��ي��ق  اأ����س���ت���ط���ي���ع  ل 
الراأي  ح��ري��ة  ط��رف  فلكّل  م��وق��ف 
الأمر  اأو�سحت  ولقد  والتعبري.. 
اأو  اأي م��وق��ف  ق��ب��ل ����س���دور  ح��ت��ى 

بيان .

الن�سال امل�سرتك يف دحر امل�ستعمر 
ال�سهداء  بدماء  ومعمدة  الغا�سم، 
على مر الع�سور، ل ميكن اأن مت�س 
من متانتها اأي ت�سريحات كامية 

عابرة مهما كان قائلها .
امل��ك��ت��ب التنفيذي     ه���ذا واأ����س���در 
ال��ت��ون�����س��ي لل�سغل  ال��ع��ام  ل��احت��اد 
ت�سريحات  فيه  اأدان  بيانا  ب���دوره 
مكانة  من  م�ّسا  واعتربها  امل��وؤخ��ر 
داعيا  واجلزائر،  ليبيا  ال�سقيقتني 
احلكومة اإىل اّتخاذ اإجراءات كفيلة 
الت�سريحات.     ه���ذه  م��ث��ل  ب��ت��ج��اوز 
النه�سة  ح��رك��ة  ع���ربت  وب���دوره���ا 
ا�ستنكارها  ع����ن  ل����ه����ا،  ب����ي����ان  يف 
الت�سريحات  ه���ذه  مل��ث��ل  ال�����س��دي��د 
العاقات  ح�������ق  يف  امل�سوؤولة  غري 
تون�س  ب�����ني  امل���ت���ي���ن���ة  الأخ�������وي�������ة 
وجارتيها، ليبيا واجلزائر، موؤكدة 
من  اأك��رب  العاقات  تلك  عمق  اأن 
الت�سريحات  ه��ذه  مثل  تهزها  اأن 
اجلغرافيا  حل���ق���ائ���ق  امل���ج���ان���ب���ة 
والتاريخ وامل�ستقبل امل�سرتك، وفق 

ن�س البيان.  
  واأم����ا احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر، 
فعرب عن اأ�سفه لتلك الت�سريحات 
التي و�سفها بغري ال�سائبة والتي 
ل مت��ث��ل ب����اأي ح���ال م���ن الأح�����وال 
وفق  و�سعبا،  دول��ة  تون�س،  موقف 
م����ا ج�����اء يف ب����ي����ان ل����ه����ذا احل����زب 
املغرب  ب��احت��اد  اأك���د مت�سكه  ال���ذي 
العربي، كخيار ا�سرتاتيجي، داعيا 
لتطويق  “التحرك  اإىل  ال�سلطة 
تلك  اإث���ر  على  احل��ا���س��ل  التململ 
مزيد  على  وال��ع��م��ل  الت�سريحات 
تاأطري اخلطاب احلكومي، لتجنب 

مثل هذه النفاتات«.

عنها ماكرون بتقدمي م�سروع قانون 
ال�سيا�سية.  احلياة  اخاقيات  ح��ول 
ك��م��ا ي���رغ���ب ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د يف 
ت���ع���دي���ل ق����ان����ون ال���ع���م���ل ب������دءا من 
معار�سة  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�سيف، 

الي�سار.

الكبرية  الن�سبة  لأن  ال�سغط  حت��ت 
ال���ت�������س���وي���ت، رغم  ل���ام���ت���ن���اع ع����ن 
اليمني  مي���ث���ل���ه  ال��������ذي  ال���ت���ه���دي���د 
املتطرف، هي اإ�سارة اىل عدم ارتياح 

حيال الرئي�س اجلديد .
اعلن  التي  الإج����راءات  اول  وتتمثل 

الت�سريعية املقبلة 11-18 حزيران 
ماكرون  امي��ان��وي��ل  وك����ان   . ي��ون��ي��و 
باملئة من  الح��د ب66،06  انتخب 
نهائية  �سبه  نتائج  ح�سب  ال�سوات، 
الناخبني  باملئة من   99،99 ت�سمل 
امل�سجلني، متقدما بفارق كبري على 
املتطرف  اليمني  مر�سحة  مناف�سته 
، يف  ب��امل��ئ��ة   33،94 ل��وب��ن  م���اري���ن 
�سجلت  النتخابات  م��ن  ثانية  دورة 
 25،38( كبرية  امتناع  ن�سبة  فيها 
ب��امل��ئ��ة( وغ���ري م�����س��ب��وق��ة يف اق���رتاع 
رئا�سي منذ 1969. وكان لنتخاب 
اليورو  على  ايجابي  �سدى  ماكرون 
املال  ا���س��واق  ارتفاعا يف  �سجل  ال��ذي 
يف اآ���س��ي��ا. ك��م��ا ان��ع��ك�����س اي��ج��اب��ا على 
بقيت  املكا�سب  لكن  طوكيو  بور�سة 
حمدودة يف ا�سواق اآ�سيا لن النتيجة 

كانت متوقعة ا�سا.
على  انت�سارا  م��اك��رون  ف��وز  وي�سكل 
بالن�سبة  ارت��ي��اح  وم�سدر  ال�سعبوية 
ال�سحافة  اأن  غ����ري  اأوروب����������ا.  اإىل 
انه  اع��ت��ربت  والأج��ن��ب��ي��ة  الفرن�سية 
ل ي��زال يتوجب على م��اك��رون، وهو 
يفعل  اأن  ف��رن�����س��ي،  رئ��ي�����س  اأ���س��غ��ر 
لوموند  �سحيفة  وا���س��ارت  ال��ك��ث��ري. 
مل  الفرن�سيني  م��ن  العديد  اأن  اىل 

•• باري�س-وكاالت:

غداة انتخابه رئي�سا لفرن�سا، يح�سر 
احتفالت  ام�س  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل 
الرئي�س  م��ع  مايو  اأي���ار  م��ن  الثامن 
ف��رن�����س��وا هولند،  امل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه 
حكومته  ت�����س��ك��ي��ل  ي����ب����داأ  ان  ق���ب���ل 
متهيدا لانتخابات الت�سريعية التي 
�ست�سكل امتحانا بعد فوزه الكبري يف 

القرتاع الرئا�سي.
وتنتهي ولية هولند ر�سميا الحد 
املقبل ويفرت�س ان تتم مرا�سم نقل 

ال�سلطة يف عطلة نهاية ال�سبوع.
و���س��رياف��ق م��اك��رون ���س��ب��اح الثنني 
ال���ذك���رى  اح���ت���ف���الت  ه����ولن����د اىل 
اي��ار مايو  الثامن من  72 لنت�سار 
اليوم  الرب��ع��اء يف  وك��ذل��ك   ،1945
ال���وط���ن���ي ل����ذاك����رة ال���ع���ب���ودي���ة قبل 
ال����وزراء  ملجل�س  الخ����ري  الج��ت��م��اع 
و�سي�ستقيل  ه�����ولن�����د.  ب���رئ���ا����س���ة 
م��اك��رون الث��ن��ني م��ن رئ��ا���س��ة حزب 

“اىل المام!«.
ا�سم  م��اك��رون  يك�سف  ان  وي��ف��رت���س 
رئي�س الوزراء الذي اختاره واع�ساء 
جهوده  ي�����س��ب  ان  ق��ب��ل  احل���ك���وم���ة 
النتخابات  يف  اغ��ل��ب��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

ي�����س��وت��وا ل�����س��ال��ح م��ر���س��ح، ب���ل �سد 
ن�سبة  ع��ن  ف�سا  امل��ت��ط��رف  اليمني 
الت�سويت  عن  المتناع  من  قيا�سية 

والأوراق البي�س والوراق الاغية.
الي�سارية  ليبريا�سيون  �سحيفة  اما 
انت�سارا  ك���ان  ج���رى  م��ا  ان  فكتبت 

بخ�س��س ت�سريحات من�س�بة ل�زير

اخلارجية اجلزائرية ت�صتدعي �صفري تون�س..!

�سكان باري�س را�س�ن عن النتيجة 

ماكرون يبداأ ت�صكيل حكومته متهيدًا لالنتخابات الت�صريعية

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �صيلفان كوراج

   ل يكتب التاريخ م�سبقا، لأنه قبل اأن ي�سبح حربا 
على ورق، وبني دفتي كتاب، وحمور ندوة، هو كائن 

حّي ينب�س! واإميانويل ماكرون دليل على ذلك.
    كان ُيقال ان فرن�سا يف اجتاهها نحو ميني حاد، 
والوزير  التقدمي،  الدميقراطي  تختار  هي  وه��ا 

ال�سابق لفران�سوا هولند.
   ومت الدعاء باأن نخبها جاهزة لل�سنق حتت �سوء 
ُيقيم  منتجاتها  اأنقى  من  واح��دا  اأن  وها  فانو�س، 

مرة اأخرى، يف الليزيه.
ليربايل  ان  وه��ا  �سعبوي،  ت�سونامي  ت��وّق��ع     ومت 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة الأم���ري���ك���ي���ة، وم����وؤي����دا لأوروب������ا، 
ومت�ساحما مع الأجانب، هو الذي �سيج�سد - بحق 

- بلد فولتري.
   ومت التاأكيد على اأن فرن�سا العجوز عاجزة على 

التجديد: وها ان يف دفة قيادتها �ساب 39 عاما.
الدميقراطية  ف�سيلة  وتلك  جميلة!  مفارقة     
مثل  ممكنا  جتعل  والتي  جتاوزها،  ميكن  ل  التي 
للت�سويت.  املذهلة  اخليمياء  انها  ال��ت��ح��ّول،  ه��ذا 
ي��ل��ق��وا بثقلهم يف  ان  ال��ف��رن�����س��ي��ون  ا���س��ت��ط��اع  ف��ق��د 
بالقرتاع  متهيدية  جميعا،  ي��ت��ج��اوزه��م  اخ��ت��ي��ار 
العام يف جولتني، خم�سة وع�سرون مر�سحا حاولوا 
فقط.  ف��ائ��ز  ب��ق��ي  وال���ي���وم،  اأ���س��وات��ه��م،  ا�ستقطاب 
انُتخب اإميانويل ماكرون ول ُيدين بفوزه يف �سيء 

اىل ال�سدفة.
اأ�سبح  وال����ذي  م�سبقا،  اب���دا  ال��ت��اري��خ  يكتب  ل     
من  ه��و  اخلام�سة،  للجمهورية  الثامن  الرئي�س 
اأف�����س��ل م��ن ك��ل الآخ���ري���ن. لقد  فهم ذل��ك ب�سكل 
عرف كيف ي�ستويل على فر�سته ودعمها، �سد كل 

الأحكام امل�سبقة:
فهم  اخل������رباء،  اأق�����س��م  �سيرت�سح”،  »ه���ولن���د     

ي�ستطيع  ل���ن  اأن�����ه  م����اك����رون 
الرت�سح، واأخذ زمام املبادرة.. 
اأكد علماء  “الن�سر ُيبنى من خال التمهيدية”، 
انق�سامات  اأن  اىل  م���اك���رون  وت��ف��ط��ن  ال�����س��ي��ا���س��ة، 
اأح��زاب احلكم لن يتم جتاوزها من خال تنظيم 
الذي  ف��ي��ون،  فرن�سوا  فم�سري  داخ��ل��ي��ة.  م�سابقة 
اي�سا  ولكن  ف�ساده،  عن  الك�سف  اأ�سعفه  بالتاأكيد 
���س��رع��ة ت��خ��ل��ي رف���اق���ه ع��ن��ه، وف���ّج���ره ب��رن��ام��ج مل 
التمهيدية،  الن��ت��خ��اب��ات  منذ  الناخبني  يجتذب 
الذريع  الف�سل  يقوم �ساهدا على ذلك. وم��اذا عن 
لبينوا هامون، الذي كان حتت مطرقة ميلين�سون 

و�سندان ماكرون؟
   ان ت�سخي�سي للحاجة العميقة للتجديد الذي 
قبل  ماكرون،  قال  الفرن�سيون هو اجليد،  يطلبه 
املر�سحني  ان��ت�����س��اره. جميع  م��ن  اأ���س��اب��ي��ع  ث��اث��ة 
الذين ُجّربوا يف ال�سابق، ا�ست�سلموا يف النهاية امام 

حداثته. 
ت��اأث��ري خطة ت�سويق و�سعها قادة     ه��ل ه��ذا م��ن 
ات��ب��اع اجل��ب��ه��ة الوطنية  ي��دع��ى  ك��م��ا   ،40 ال��ك��اك 
وف��رن�����س��ا امل���ت���م���ردة؟ الدع������اء ب����اأن ك���ل ���س��يء كان 
املوؤامرة  نظرية  دائ��رة  يف  يتنزل  وخداعا،  احتيال 
والروايات  العظمة  ج��ن��ون  مواجهة  ويف  النقية. 
الدوغمائية، اإجابة واحدة تتيح احل�سم: �سناديق 

القرتاع!
الذين  ول��ك��ل  ل��اأك��ر ج�����راأة..  الن�سر  ال  ل��ق��د     
ي��ق��دم انتخاب  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال��ع��ب��ق��ري��ة  ���س��ك��ك��وا يف 
 65 فبجمعه  لذع���ا.  تكذيبا  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
باملائة من الأ�سوات امام مارين لوبان، اأنقذ �سرف 

�سعب باأكمله. 
   بعد الربيك�سيت، وانتخاب دونالد ترامب، �سفق 
واجلميع  باري�س،  يف  اجل��دي��د  للوافد  كله  ال��ع��امل 

يبت�سم لهذا اجلريء.
ترجمة خرية ال�سيباين

اإميان�يل ماكرون رئي�سا:
 انت�صار الرجل اجلريء...!

 رئي�س حترير جملة لونوفال اوب�سرفاتور الفرن�سية. 

الوزير التون�سي ينفي ما ن�سب اليه

احلرب ت�صرد مليوين طفل يف جنوب ال�صودان

وزارة اخلارجية اجلزائرية ت�ستدعي �سفري تون�س
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بنك الكويت الوطني فروع الإمارات العربية املتحدة   البيانات املالية 31 دي�سمرب 2016
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني  اإىل ال�سادة 

اأع�ساء جمل�س اإدارة بنك الك�يت ال�طني

بيان الدخل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان الدخل ال�سامل  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

بيان املركز املايل  كما يف 31 دي�سمرب 2016

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

بيان التغريات يف حق�ق امللكية
 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
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للن�سخة اخلام�سة  املنظمة  اللجنة  عقدت 
من طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية 
اجتماعها الأول ا�ستعدادا للحدث املرتقب 
الذي ميلكه وينظمه جمل�س دبي الريا�سي 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 

جمل�س دبي الريا�سي فرباير املقبل.
وتراأ�س الجتماع �سعادة �سعيد حارب اأمني 
اللجنة  رئي�س  الريا�سي  دبي  جمل�س  عام 
العليا املنظمة للطواف بح�سور حريز املر 
بن حريز نائب اأول رئي�س اللجنة املنظمة 
رئي�س  ال�سعفار  اأ���س��ام��ة  ال��ط��واف  وم��دي��ر 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
له  كان  الطواف  ملتابعة  “رعاه اهلل”  دبي 
اأكرب الأثر يف بلوغ الطواف مركزا متقدما 
املحلية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأح�����داث  يف ���س��دارة 
والدوائر  الهيئات  �ساهمت  كما  والدولية، 
ال��دول��ة يف  اإم����ارات  احلكومية يف خمتلف 
جناح ال�ست�سافة املميزة للن�سخة الرابعة 
ل��ل��ط��واف ال���ت���ي م���ر ف��ي��ه��ا ال����دراج����ون يف 

مناطق �سمن 6 من اإمارات الدولة.
واأك��د ح��ارب اأن النجاح ال��ذي حتقق يزيد 
اللجنة  على  امللقاة  امل�سوؤولية  حجم  م��ن 
اأك������ر متيزا  ن�����س��خ��ة  امل��ن��ظ��م��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م 

الحتادين الإماراتي والآ�سيوي للدراجات 
اللجنة  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  الهوائية 
اأمان  نا�سر   : اللجنة  اأع�ساء  و  املنظمة، 
للمجل�س  العام  الأم��ني  م�ساعد  رحمة  اآل 
وعلي املطوع وح�سة الكو�س ورا�سد اأمريي 
واأحمد احل��وري وحممد حمراب م�ساعد 
م��دي��ر ال���ط���واف واأن�������س ال��ف��واع��ري مقرر 
و�سامي  باربو  وكر�ستينا  املنظمة  اللجنة 
العاملة.  ال��ل��ج��ان  اأع�������س���اء  الإم������ام  ع��ب��د 
القيادة  اأن دعم  �سعيد ح��ارب  �سعادة  واأك��د 
الر�سيدة للطواف وح�سور �ساحب ال�سمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

الطاير  مطر  �سعادة  وتوجيهات  مبتابعة 
نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�سي.

اجلديدة  الأف��ك��ار  بحث  الجتماع  يف  ومت 
من  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ن�����س��خ��ة  �ستت�سمنها  ال��ت��ي 
النهائي  التقرير  ا�ستعرا�س  و  ال��ط��واف 
ل��ل��ن�����س��خ��ة ال���راب���ع���ة م���ن ال����ط����واف ال���ذي 
جميع  ع��ن  تف�سيلية  م��ع��ل��وم��ات  ت�سمن 
ا�ستعرا�س  مت  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ج���وان���ب 
بالطواف  ال�����دويل  الع���ام���ي  اله��ت��م��ام 
الإع���������اين لتلك  ال���ع���ائ���د  ي����ق����در  ح���ي���ث 
التغطيات التلفزيونية يف القنوات العاملية 

فقط باأكر من 56 مليون . 

خدمة متجددة ملتابعة ال�سباق

تقنية ثالثية الأبعاد يف اأنظمة التتبع عر الأقمار ال�صناعية
اأمتت اللجنة املنظمة كافة الإجراءات مع �سركة متخ�س�سة يف اأنظمة تقنيات التتبع عرب الأقمار ال�سطناعية من اجل تقدمي 
خدمة متجددة ت�ستخدم من جديد يف �سباقات القفال ولكن ب�سكل اأو�سع للمرة الأوىل من اجل ت�سهيل مهمة املتابعة بالن�سبة 
جلمهور امل�ساهدين يف �سا�سات التلفزة اأو عرب املوقع اللكرتوين وروابط البث اخلا�س والذي يقدم �سورة ثاثية الأبعاد. ويعد 
هذا التعاون مع ال�سركة املتخ�س�سة وهي �سركة )جي اإي اأو( ري�سينيغ هو الثالث لنادي دبي الدويل للريا�سات البحرية والتي 
اعتمدت ال�سركة خال مناف�سات �سباق دبي ملاراثون الدراجات املائية يف الن�سختني املا�سيتني وحقق فيهما احلدث جناحا كبريا 
بوجود ال�سركة التي وفرت املتابعة احلية واملبا�سرة من اأية مكان يف العامل عرب التطبيق اخلا�س بال�سركة واملتاح يف حمركات 
البحث املختلفة ومن املنتظر اأن يتمكن املئات حول العامل من متابعة احلدث حلظة بلحظة ومعرفة حركة �سري ال�سباق ونقاط 
ال�سباق اإ�سافة اإىل �سري املحامل التي من املنتظر اأن يتجاوز عددها 100 �سفينة مع نهاية فرتة الت�سجيل اليوم -الثاثاء- 

واجتاهاتها اإ�سافة اإىل ر�سد النتائج اأول باأول يف خدمة نوعية ونقلة كبرية تقدم للمرة الأوىل.

بدء ال�صتعدادات للن�صخة اخلام�صة من طواف دبي الدويل للدراجات الهوائية فراير املقبل

�صرطة راأ�س اخليمة ت�صارك يف برنامج »الرجل احلديدي«

اإغالق باب الت�سجيل الي�م

�صري بونعري وجهة ال�صفن ا�صتعدادا ل�صباق القفال 27
حممد حارب: قافلة النادي اإىل  اجلزيرة �سباح الأربعاء

هزمي القمزي: فح�س ال�سالمة على املحامل اخلمي�س واجلمعة
القفال  �سباق  بلقب  الفوز  املا�سي 
يف ن�سخته الع�سرين عام 2010.

ا�سم  اأي�������س���ا  ال�������س���ب���اق  يف  وي������ربز 
بقيادة   99 ال��ع��ا���س��ف��ة  ال�سفينة 
ال��ن��وخ��ذة ال�����س��اب ع��م��ر ع��ب��د اهلل 
حم��م��د امل���رزوق���ي وال�����ذي يطمح 
بقوة لل�سعود اإىل من�سات التتويج 
للمرة  الغلي  النامو�س  ومعانقة 
الجن������از  ب���ع���د  خ���ا����س���ة  الأوىل 
بلقب  بالفوز  لطاقمها  التاريخي 

�سباق دملا التاريخي موؤخرا.
وي�سارك يف ال�سباق طاقم ال�سفينة 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   212 ال��ف��اروق 
اح��م��د را���س��د ال�����س��وي��دي  �ساحب 
باللقب  واملتوج  الكبرية  التجارب 
اإىل  اإ���س��اف��ة   2007 ال��غ��ايل ع��ام 
ط���اق���م ال�����س��ف��ي��ن��ة ال���و����س���ف 87 
ب���ق���ي���ادة ال���ن���وخ���ذة حم���م���د حمد 
م�سبح الغ�سي�س واللذين حتدوهم 
اآمال عري�سة بالفوز والتتويج يف 
واملتميز  اجل��ي��د  ال���س��ت��ع��داد  ظ��ل 
ال�سقي  ال�سفينة  ط��اق��م  وي�سعي 
النوخذة خلف  بقيادة  ملالكه   96
التاألق  اإىل  الغ�سي�س  بطي م�سبح 
امل��دوي��ة يف  الن��ت�����س��ارات  وحتقيق 

ال�سباق املرتقب.

ب��ال��ل��ق��ب ال��غ��ايل وال��ك��ب��ري خا�سة 
يف ظ��ل اله��ت��م��ام وال��دع��م الكبري 
ال����ذي ي��ج��ده ال��ف��ري��ق م���ن �سمو 
ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 

را�سد اآل مكتوم راعي الفريق.
ع��ل��ى توجيه  ب��احل��ب��ال��ة  وح���ر����س 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  اجل��زي��ل  ال�سكر 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حمدان 
حاكم دبي وزير املالية راعي �سباق 
نيابة  والع�سرين  ال�سابع  القفال 
عن اأع�ساء الفريق وذلك تقديرا 
وت�سجيعه  لل�سباق  الكبري  لدعمه 
امل�ستمر ملختلف قطاعات املجتمع 
وح��ف��زه��م ل��ل��ع��ط��اء وامل�����س��ارك��ة يف 

ال�سباق.
ال�سفن  ن��خ��ب��ة  ال���ف���ري���ق  وي�����س��م 
والنواخذة والأطقم املتميزة التي 
بالعديد من  ال�ساحة  لهم  �سهدت 
كوكبة  �سيتقدم  حيث  الجن����ازات 
اللقب  امل�����س��ارك��ة ح��ام��ل  ال�����س��ف��ن 
 2016 ع��ام  املا�سية  الن�سخة  يف 
بقيادة   25 زل��������زال  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
النوخذة مروان عبد اهلل املرزوقي 
لإ�سافة  العام  ه��ذا  ي�سعي  وال��ذي 
اللقب الثالث له يف تاريخ احلدث 
العام  اإىل  اإ����س���اف���ة  ���س��ب��ق  ح���ي���ث 

والع�سرين وقد اأجرت الختبارات 
قبل  الأخ��رية  واللم�سات  الازمة 
بونعري  اإىل جزيرة �سري  التوجه 
احلدث  يف  ال�سفر  �ساعة  وانتظار 

الكبري.
وطاقم  ال�����س��ف��ن  ن����واخ����ذة  ورف�����ع 
ال�سكر  ال����ف����ري����ق  يف  ال����ب����ح����ارة 
والتقدير اإىل �سمو ال�سيخ حمدان 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي على 
املتوا�سل  وت�سجيعه  الكبري  دعمه 
نتائج  على  اإيجابا  انعك�س  وال��ذي 
كل  يف  امل�ستمر  وال��ت��األ��ق  ال��ف��ري��ق 
التحديات وال�سباقات املختلفة يف 

خمتلف اأنحاء الدولة.
باحلبالة  خ��ل��ي��ف��ة  ع���ام���ر  وق������ال 
امل�سرف على الفريق اأن جتهيزات 
الفريق اكتملت مع اقرتاب �ساعة 
يحدو  الأم�����ل  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال�����س��ف��ر 
اجلميع من ن��واخ��ذة وب��ح��ارة من 
والتتويج  وال���ف���وز  ال��ت��ف��وق  اج���ل 

اللجنة  اأن  ال����ق����م����زي  وك�������س���ف 
اخلام�سة  ال�ساعة  حددت  املنظمة 
جميع  لتجمع  �سباحا  والن�سف 
ال�سفن امل�ساركة على خط البداية 
الأخ�سر  ال��ع��ل��م  ل��رف��ع  ا���س��ت��ع��دادا 
اإيذانا  الدخانية  الإ�سارة  واإط��اق 
ببداية ال�سباق الكبري والذي من 
املحامل  ع��دد  يتجاوز  اأن  املتوقع 
�سوف  �سفينة   100 فيه  امل�ساركة 

تر�سم لوحة الن�سخة 27.

الفريق ي�سم )حامل اللقب( 
وبطل دملا

�سفن حمدان بن حممد 
جاهزة لالإبحار نح� القمة

ال�سيخ  �سمو  ف��ري��ق  �سفن  و�سلت 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ل��ل�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 
الكاملة  اجل���اه���زي���ة  اإىل  ق���دم���ا 
ال�سابع  ال��ق��ف��ال  �سباق  ب��دء  قبيل 

ب���دا م��ب��ك��را م���ن خ���ال ف��ت��ح باب 
حتى  ي�ستمر  وال�����ذي  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ي�ستعد  ذل��ك  بعد  وم��ن  ال��ث��اث��اء 
للمغادرة  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء 
يوم  ب��ون��ع��ري  ���س��ري  ج���زي���رة  اإىل 
غد -الأرب��ع��اء- على منت اليخت 
ال��ع��ت��ي��د )زع��ب��ي��ل( وال�����ذي �سوف 
يرافق  فيما  ال�����س��ب��اق  جل���ان  ي��ق��ل 
الوفد اليخت )فتح( والذي ميثل 
للحدث  املرافق  العائم  امل�ست�سفي 
يف اجل���زي���رة وب��ع��د ال��ت��ح��رك من 

هناك.
اإج�������راءات  اأن  ال���ق���م���زي  واأو�����س����ح 
لل�سفن  بالن�سبة  ال�سامة  فح�س 
�ستبداأ  القطر  وق����وارب  امل�ساركة 
اع��ت��ب��ارا م��ن ع�����س��ر ي���وم ب��ع��د غد 
اخل��م��ي�����س وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى ع�سر 
امل��ق��ب��ل��ني يف مكان  اجل��م��ع��ة  ي����وم 
النطاق يف جزيرة �سري بونعري 
حيث �ستمر قوارب اللجنة املنظمة 

على كل املحامل امل�ساركة.

الن�سرة  اأن  ح����ارب  حم��م��د  واأك�����د 
تعطي  املقبلة  الأي����ام  يف  اجل��وي��ة 
م�سريا  ومب�سرة  جيدة  م��وؤ���س��رات 
لو�سول  الأوق����ات  اأف�����س��ل  اأن  اإىل 
امل��ح��ام��ل وال�����س��ف��ن امل�����س��ارك��ة اإىل 
�سيكون  ب���ون���ع���ري  ����س���ري  ج����زي����رة 
املحدد  املوعد  وه��و  اخلمي�س  ي��وم 
املعتاد  ال�سامة  فح�س  لإج����راء 

قبل بداية ال�سباق يوم ال�سبت.
النواخذة  جميع  ح���ارب  وط��ال��ب 
عند  التبليغ  امل�����س��ارك��ني  وامل����اك 
املنظمة  اللجنة  واإخ��ط��ار  امل��غ��ادرة 
بعد  التن�سيق  واأي�����س��ا  ب��ال��ت��ح��رك 
الو�سول اإىل جزيرة �سري بونعري 
اإج��راء فح�س ال�سامة  من اج��ل 
من  امل�ساركني  اأهلية  من  والتاأكد 
واأي�سا  ال��ف��ري��ق  وط���اق���م  ب���ح���ارة 

قارب القطر ومعدات ال�سامة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ه�����زمي حممد 
ال�سباق  اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���م���زي 
لل�سباق  ال��زم��ن��ي  ال���ربن���ام���ج  اأن 

للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي 
ال��ب��ح��ري��ة امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأن 
اللجنة املنظمة تراقب على مدار 
ال�ساعة كافة التقارير الواردة من 
املركز الوطني لاأر�ساد والزلزل 
للن�سرة  امل�����س��ت��م��ر  وال���ت���ح���دي���ث 
اخلليج  يف  امل���ت���وق���ع���ة  اجل�����وي�����ة 
القادمة  ال�ساعات  خ��ال  العربي 
بع�س  واأي�سا  املركز  تقارير  عرب 
املواقع اللكرتونية املتخ�س�سة يف 

هذا املجال.
املنظمة  اللجنة   وف��د  اأن  واأو���س��ح 
الأربعاء  ي���وم  ���س��ي��ت��وج��ه  ل��ل�����س��ب��اق 
ب��ون��ع��ري من  ���س��ري  ج���زي���رة  اإىل 
ال�سباق  ل��ب��داي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��ز  اج����ل 
لإجراءات  والرتتيب  ال�سبت  ي��وم 
امل�ساركة واإجراء فح�س ال�سامة 
على ال�سفن امل�ساركة والتي �سوف 
بداية  م���ك���ان  اإىل  ت���ب���اع���ا  ت�����س��ل 
ال�سباق مبكرا من اجل التح�سري 

للم�ساركة يف احلدث الكبري.

م��ن ج��زي��رة �سري  ال�سباق  وي��ب��داأ 
القمر  ب��ج��زي��رة  م�����رورا  ب��ون��ع��ري 
)ن���ي���وة ب���ن ح��ن�����س��ول( ح��ت��ى خط 
النهاية قبالة �سواطئ دبي مل�سافة 

تزيد عن 50 ميا بحريا.
وي��ع��د احل���دث الكبري واح���دا من 
اأج���م���ل ال�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
ال��ع��امل على الإط����اق ب��وج��ه عام 
كما و�سفته �سحيفة )ديلي ميل( 
القوارب  و���س��ب��اق��ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�����س��راع��ي��ة ال��رتاث��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
املنطقة اخلليجية  ب�سفة خا�سة 
باهتمام  ال�����س��ب��اق  ي��ح��ظ��ي  ح��ي��ث 
�سرائح  كافة  من  كبرية  ومتابعة 
التي  ل��ل��م��ك��ان��ة  ن���ظ���را  امل���ج���ت���م���ع 
املهرجان  م���ن  ك���واح���د  ي��ح��ت��ل��ه��ا 
جتمع  وال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  ال�سعبية 

كل اأفراد الأ�سرة.
وتوا�سل اللجنة املنظمة جهودها 
املتعلقة  التطورات  كل  متابعة  يف 
ب��ح��ال��ة ال��ب��ح��ر وال��ن�����س��رة اجلوية 
م��ن اج���ل الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى كافة 
ال�سباق  باإقامة  املتعلقة  الظروف 
يوم ال�سبت املقبل و�سمان و�سول 
امل�ساركة  وال�����س��ف��ن  امل��ح��ام��ل  ك���ل 
اإىل جزيرة �سري  القطر  وق��وارب 
وكذلك  و�سامة  ام��ن  يف  بونعري 
يوم  ال�سباق  )�سينار(  م��ع  ال��ع��ودة 

ال�سبت اأي�سا حتى خط النهاية.
وقال م�سرف احلدث حممد عبد 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ح����ارب  اهلل 

امل��در���س��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة..  ح��ي��ث تهدف 
هذه الألعاب الريا�سية اإىل �سقل 
وتعزيز  الطلبة،  مهارات  وتطوير 
البدنية  وق��درات��ه��م  ام��ك��ان��ي��ات��ه��م 
واإعداد  تاأهيل  يكفل  مبا  ريا�سياً، 
من  متمكن  ج��دي��د  ري��ا���س��ي  جيل 
الريا�سية  البطولت  يف  املناف�سة 
اأو  امل�����ح�����ّل�����ي  امل���������س����ت����وي����ني  ع����ل����ى 

اخلارجي.

الفعاليات واملناف�سات الريا�سية.
ا�ستاذ  ع��م��ر احل���م���ادي  واأو�����س����ح  
مبدر�سة  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���رتب���ي���ة 
الثانوي،  للتعليم  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
احل���دي���دي  ال����رج����ل  ب���رن���ام���ج  اأن 
طالبا،   12 فيه  �سارك  الريا�سي، 

ال�سرتاتيجيني،  ال�سرطة  �سركاء 
راأ���س اخليمة  وحر�ساً من �سرطة 
وتعزيز  ب��ت��ط��وي��ر  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 
امل�ستوى  على  ال��ري��ا���س��ي  اجل��ان��ب 
خال  م��ن  واملجتمعي،  ال�سرطي 
كافة  يف  وامل�ساركة  ال��دع��م  تقدمي 

– الدراجات  – اجل��ري  ال�سباحة 
الهوائية  - الكرو�س فيت .

على  يعمل  الربنامج  ب��اأن  م��وؤك��داً 
ُحكام  واإع��������داد  ال��ط��ل��ب��ة  ت���دري���ب 
التحكيم  ع��م��ل  مل��م��ار���س��ة  م��ن��ه��م 
الريا�سية  املناف�سات  يف  الريا�سي 

الرتبية  ا���س��ت��اذ  احل���م���ادي  وع��م��ر 
ال���ري���ا����س���ي���ة، وال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة 
والتدري�سية وطلبة املدر�سة، �سمن 
اإطار حر�س �سرطة راأ�س اخليمة، 
وفعاليات  اأن�������س���ط���ة  دع������م  ع���ل���ى 
باعتبارهم  الإم�����������ارة،  م����دار�����س 

نطاق  تو�سيع  على  العمل  و�سيتم 
م�ساركة  ل���ي�������س���م���ل  ال�����ربن�����ام�����ج 
جمموعة من املدار�س يف الإمارة، 
الرجل احلديدي  برنامج  وي�سمل 
والألعاب  املناف�سات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل���ف���ي���دة، امل��ت��م��ث��ل��ة يف 

برعاية  احل�����دي�����دي(   ال���رج���ل   (
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ب��رن��ام��ج 
حممد  بح�سور  ال��ب��دن��ي��ة  للياقة 
نا�سر النعيمي مدير مدر�سة راأ�س 
وعي�سى  الثانوي،  للتعليم  اخليمة 
املدر�سة،  مدير  م�ساعد  جابر  بن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سباط  م����ن  جم���م���وع���ة  ����س���ارك���ت 
راأ�س  ب�سرطة  اخلا�سة  املهام  اإدارة 
اخل��ي��م��ة، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ق��ي��ب عبد 
مناف�سات  ف��ع��ال��ي��ات  ن��ك��ح��ان،   اهلل 
الربنامج الريا�سي، الذي نظمته 
للتعليم  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��در���س��ة 
�سعار  حت����ت  وامل�����ق�����ام  ال����ث����ان����وي، 

يغلق الي�م الثالثاء باب الت�سجيل للم�ساركة يف حدث 
ال�سن�ي  القفال  �سباق  ال�سابعة والع�سرين من  الن�سخة 
للم�سافات الط�يلة واملخ�س�س لل�سفن ال�سراعية املحلية 

املقبل. ال�سبت  ي�م  �سباح  ينطلق  اأن  واملقرر  قدما   60
ويقام احلدث الكبري �سن�يا برعاية كرمية ودعم �سخي 
من �سم� ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت�م نائب حاكم 

دبي وزير املالية ..
�سعيد هال يتو�سط باحلبالة ونواخذة �سفن فريق حمدان بن حممد )من امل�سدر(

رايل اأنتيب الـ 52 - بط�لة فرن�سا ال�طنية للراليات 2017

حممد املطّوع ي�صتهل م�صوار 2017 للراليات انطالقًا من رايل الأنتيب الفرن�صي
املطّ�ع: اأهدف لال�ستفادة من هذه الفر�سة و�سقل م�هبتي يف اأهم الراليات ال�طنية

 يعود �سائق فريق اأبوظبي لل�سباقات 
ال�سحي  امل�����ط�����ّوع  حم���م���د  ال���ن���ا����س���ئ 
لك���م���ال م�����س��ريت��ه ال��ري��ا���س��ي��ة من 
النا�سئني  ال�سائقني  ب��رن��ام��ج  خ��ال 
اأبوظبي  م��ن  م��ب��ادرة  وه��ي  للراليات 
بن  خالد  ال�سيخ  برئا�سة  لل�سباقات 
تطوير  اإىل  تهدف  القا�سمي  في�سل 
ال���واع���دة يف  امل���ه���ارات  الن�سئ و���س��ق��ل 
املطّوع  ي�����س��ارك  ال�����س��ي��ارات.  ري��ا���س��ة 

للراليات  الوطنية  )25 عاماً( يف �ست جولت خمتارة من بطولة فرن�سا 
بدايًة مع رايل اأنتيب من 12 اإىل 14 مايو اجلاري. وعلى منت �سيرتوين 
البطل  جانب  اإىل  �سيجل�س  بي.ات�س.�سبورت،  فريق  ب��اإدارة  اآر3  دي.ا�س3 

املرة �سمن بطولة فرن�سا الوطنية للراليات، وهي بطولة قوية جداً ل تقل 
�ساأنا يف م�ستواها التناف�سي عن بطولة العامل للراليات لفئة النا�سئني. قال 
املطّوع واأ�ساف: �ستكون البداية على طرقات ا�سفلتية وهي طرقات تتنا�سب 
بع�س  اإىل  �ساأحتاج  ولكنني  احللبات  �سباقات  من  اكت�سبتها  التي  وخربتي 

الإماراتي النا�سئ املاح اليرلندي ال�ساب نايل بورنز. هذا وقد �سبق ملحمد 
املطّوع واأن �سارك يف مو�سمني متتاليني �سمن بطولة العامل للراليات لفئة 
النا�سئني وحقق الفوز بلقب بطولة ال�سرق الأو�سط للراليات يف فئة الدفع 
الثنائي وكاأ�س النا�سئني يف عام 2014. اأنا �سعيد بعودتي للراليات وهذه 

الوقت ل�ستعادة ال�سعور مع �سيارتي 
كانت يف  اآخ��ر م�ساركة يل  واأن  �سيما 
�ساأعمل  كما  اأ�سهر،  �ستة  منذ حوايل 
على التاأقلم مع املاح اجلديد الذي 
اأطمح لأن اأتعلم من خربته يف كتابة 
واإع��������داد م���اح���ظ���ات امل����راح����ل. اأم���ا 
من  ال�ستفادة  بالتاأكيد  فهو  الهدف 
منحني  التي  الكبرية  الفر�سة  هذه 
للتعلم  القا�سمي  خالد  ال�سيخ  اإياها 
اأما اليوم  اأنتيب من يومني،  اأكرب قدر من اخلربة. يتاألف رايل  واكت�ساب 
الأول في�سم ثماين مراحل، واأما اليوم الثاين في�سم �ست مراحل بطول 

اإجمايل للمراحل اخلا�سة بال�سرعة يف كا اليومني يبلغ 207.8 كلم.
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الفجر الريا�ضي

ال�سيدة العج�ز والتاريخ يقفان يف وجه النادي الفرن�سي

يوفنتو�س يواجه موناكو وعينه على نهائي دوري بالأبطال

ان  فيليك�س  األ��ي�����س��ون  الم��ريك��ي��ة  ا�ستبعدت 
ت�ستمر على امل�سمار لت�سارك يف دورة 2024 
ا�ست�سافتها مدينتها لو�س  الوملبية، حتى لو 

اجنلي�س.
البدل  ذه��ب��ي��ت��ي  ف��ي��ل��ي��ك�����س ح���ام���ل���ة  وق����ال����ت 
وف�سية  م���رت  و4×400  م���رت   100×4
جانريو  دي  ري���و  دورة  يف  م��رت   400 ���س��ب��اق 
زيارة  ع�سية  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  الومل��ب��ي��ة 
وفد من اللجنة الوملبية الدولية مدينة لو�س 
اجنلي�س للوقوف على ملف تر�سيحها: “احب 
ذلك لكن ل، ل اأرى اين ا�ستطيع املتابعة حتى 

2024. �سيكون حلم من اجلميل ان يتحقق، 
 31( فيليك�س  وت��رك��ز  ذل���ك«.  ا�ستبعد  لكني 
عاما( حت�سرياتها للم�ساركة يف دورة طوكيو 
الوملبية 2020. واأ�سافت:”ل ا�سعر بقدرتي 
اىل  ا���س��ارة  يف   ،”)2024 )يف  املناف�سة  على 

بلوغها �سن ال� 38 �سنة يف 2024.
اجلامايكية  مب�����س��ارك��ة  فيليك�س  ت��ت��اأث��ر  ومل 
اأثينا  دورة  يف  ���س��ن��ة   44 ع��ن  اأوت����ي  م��ريل��ني 

الوملبية عام 2004 حتت علم �سلوفينيا.
الوملبي  ال��وف��د  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا  ع�سية  واأردف������ت 
اع�ساء  اأح���د  ب�سفتها  الرب���ع���اء  م��ن  اع��ت��ب��ارا 

اأريد عي�س جتربة  “كنت  جلنة ملف املدينة: 
امل�ساركة يف اللعاب التي قد تقام يف مدينتي. 
ان �سيئا ل  اأوملبية ع��دة، ال  �ساركت يف دورات 
يوازي الت�سجيع والحت�سان والدعم من قبل 
“لقد تدربت على  اجلمهور املحلي«. وتابعت 
يدي بوبي كري�سي زوج جاكي جويرن كريي�س 
اجنلي�س  ل��و���س  دورة  يف  ال�سباعية  )و�سيفة 
الوملبية( واخرباين عن اجواء دورة 1984 
ه��ن��ا. واع��ت��رب ان���ه م��ن ال���رائ���ع ال��رك�����س على 
هذا  لكن  وا�سدقائي،  عائلتي  ام��ام  امل�سمار 

المر م�ستبعد يف 2024«.

األي�صون فيليك�س لن ت�صارك يف اوملبياد 2024

يتخلله تكرمي ال�سيخ حممد بن �سع�د القا�سمي بلقب �سخ�سية ال�سباق

برعاية ويل عهد ال�صارقة اليوم الثالثاء تكرمي الفائزين يف �صباق الندية للثقافة 

الذي  ذل����ك  م���ن  اأف�����س��ل  اداء  ف��ري��ق��ه 
ال�سبت رغم  يوم  تورينو  به �سد  ظهر 
�سيء، م�سيفا  اأف�سل من ل  اأن نقطة 
م��رك��زة مت��ام��ا. ندرك  املجموعة  ه��ذه 
هذا  �سيء  بكل  الفوز  با�ستطاعتنا  اأن��ه 
القيام بعملنا والتح�سن  املو�سم. نريد 

من مباراة اىل اأخرى.
)الثاثاء(،  م��ون��اك��و  “�سد  ووا����س���ل 
اأف�����س��ل من  ب�سكل  ال��ل��ع��ب  ن��ح��ت��اج اىل 
م����ب����اراة ال����درب����ي. ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اىل 
رائع، ونحن مركزون  تقدمي م�ستوى 
للحظة  ول��و  نفكر  اأن  دون  الفوز  على 

باأن نكتفي بالتعادل.
واأ�ساد �ساندرو )26 عاما( الذي ان�سم 
2015 من بورتو  اىل يوفنتو�س عام 
ال��ربت��غ��ايل، ب��زم��ي��ل��ه ه��ي��غ��واي��ن الذي 
فيها  م��رة يح�سل  باأنه يف كل  “ندرك 
على الكرة، نحن نقطع ن�سف الطريق 
اأن��ه لع��ب يحب  نحو ت�سجيل ه��دف. 
الفوز وقوته الأ�سا�سية يف ذهنيته. اإنه 
اأق��وى ما ميكن اأن يكون امل��رء يف هذه 

الناحية.

وا�سنطن وهي��سنت يفر�سان التعادل 
كليفالند اىل نهائي املنطقة 
ال�صرقية بال�صلة الأمريكية

للمنطقة  النهائي  ال���دور  اىل  اللقب  ح��ام��ل  ك��اف��ال��ي��ريز  كليفاند  ت��اأه��ل 
ال�سرقية بعد ح�سمه مواجهته مع تورونتو رابتورز 4-�سفر، بالفوز عليه 
يف املباراة الرابعة 109-102 يف الدوار الق�سائية باي اوف لدوري كرة 

ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
ويف املواجهة الثانية �سمن املنطقة ال�سرقية اي�سا، فر�س وا�سنطن ويزاردز 
التعادل على �سيفه بو�سطن �سيلتيك�س 2-2 بفوزه عليه يف املباراة الرابعة 
121-102، وحذا هيو�سنت روكت�س حذوه يف ن�سف نهائي املنطقة الغربية 

وتعادل مع �سيفه �سان انتونيو �سبريز 2-2 بفوزه عليه 104-125.
بات  متفرجني،   20307 وام���ام  ت��ورون��ت��و  يف  �سنرت”  كندا  “اآر  قاعة  يف 
8-�سفر على مدار �سنتني يف  اأول حامل للقب يفوز  كليفاند كافاليريز 
تغلبه على  بعد  ال�”باي اوف”،  والثاين من  الول  الدورين  مباراتيه يف 

م�سيفه تورونتو رابتورز بفارق �سبع نقاط 102-109.
ال�سابع  ال��ن��ه��ائ��ي  جيم�س  ل��ي��ربون  “امللك”  كليفاند  جن��م  و�سيخو�س 
تواليا للمنطقة والتا�سع يف 14 �سنة. و�سجل جيم�س 35 نقطة اىل ت�سع 
اىل  نقطة   27 ايرفينغ  كايري  واأ�ساف  حا�سمة،  متريرات  و�ست  متابعات 
و�سانينغ  نقطة،   18 كورفر  كايل  والحتياطيان  حا�سمة،  متريرات  ت�سع 
فراي ع�سر نقاط. ويف املقابل، كان اف�سل م�سجل لتورونتو ال�سباين �سريج 
ايباكا 23 نقطة، واأ�ساف دميار دي روزان 22 نقطة اىل ثماين متريرات 
حا�سمة، وكوري جوزف الذي لعب ا�سا�سيا بدل من كايل لوري 20 نقطة 
اىل �ست متابعات و12 متريرة حا�سمة، وبي دجاي تاكر 14 نقطة اىل 12 

متابعة، والحتياطي نورمان باول ع�سر نقاط اىل �ست متابعات.
وبعد ربع اأول متكافئ، ابتعد كليفاند ثماين نقاط يف نهاية الربع الثاين، 
بعد ثاثية   93-92 دقائق   6:38 قبل  امل��ب��اراة  يف  واح��دة  م��رة  وتخلف 
ليباكا، قبل ان يعود ليح�سم اللعبة، بعدما �سجل لعبوه 11 نقطة مقابل 

اثنتني ملناف�سيهم ليتقدموا 95-103.
وكان كليفاند تخطى تورونتو 4-2 يف نهائي املنطقة العام املا�سي.

14 مو�سما ويجب ان  “اخو�س النهائي للمرة التا�سعة يف  وقال جيم�س: 
احفظ هذه الرقام. انا جزء من الفريق. وتقدمينا اداء مميزا يف الباي 
اوف يوؤكد جهوزيتنا للتحدي«. وا�ساد مدرب تورونتو دواين كاي�سي باأداء 

جيم�س، وقال: “عليك ان تقوم مبجهود ليقافه لأنه يلعب كالأع�سار«.
كون  املنطقة،  نهائي  خو�س  قبل  الراحة  من  بفرتة  كليفاند  و�سيحظى 
اىل  �ستذهب  وي���زرادز  ووا�سطن  �سيلتيك�س  بو�سطن  بني  الثانية  ال�سل�سة 

مباراة �ساد�سة على القل.

�سيء  ك����ل  اأن  امل����وؤك����د  وم�����ن  ب���امل���ئ���ة«. 
كنت  اإذا  القدم، ل�سيما  ك��رة  ممكن يف 
متلك فريقا مثل موناكو الذي �سجل 
59 مباراة خا�سها يف  149 هدفا يف 
بينها  امل��و���س��م،  ه���ذا  امل�����س��اب��ق��ات  جميع 
املحلي، بف�سل جهود  ال��دوري  98 يف 
املهاجم ال�ساب كيليان مبابي والهداف 

الكولومبي راداميل فالكاو.
عقد  دون  يلعب  فريق  موناكو  اأن  كما 
ن�سف  دور  ب��ل��وغ��ه  لأن  ح�����س��اب��ات،  اأو 
 2004 منذ  الأوىل  للمرة  النهائي 
يعترب اجنازا بحد ذاته لنادي الإمارة.

الربازيلي  ي��وف��ن��ت��و���س  ظ��ه��ري  و����س���دد 
يقدم  اأن  �سرورة  على  �ساندرو  اليك�س 

ج�����اره ت��وري��ن��و ي����وم ال�����س��ب��ت رغ����م اأن 
اللقب  له  �سي�سمن  كان  باملباراة  فوزه 
الثمن  ي��دف��ع  اأن  وك����اد  “منطقيا”، 
ن���زل احتياطيا  ال���ذي  ه��ي��غ��واي��ن  ل���ول 
التعادل  له  واأدرك  الثاين  ال�سوط  يف 
ورغم  ال�سائع.  ب��دل  ال��وق��ت  يف   1-1
الإح�����س��ائ��ي��ات و���س��ج��ل ي��وف��ن��ت��و���س يف 
يت�سمن  وال���ذي  املو�سم  ه��ذا  امل�سابقة 
حم��اف��ظ��ت��ه ع���ل���ى ن���ظ���اف���ة ���س��ب��اك��ه يف 
الأخ����رية،  الت�سع  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  �سبع 
“موا�سلة  �سرورة  على  ج��اردمي  �سدد 
الأف�سل هو موا�سلة  الأم��ر  الإمي���ان. 
الإمي����ان ب���اأن الأم����ر مم��ك��ن ح��ت��ى واإن 
اخلم�سة  ت���ت���ج���اوز  ل  ف��ر���س��ن��ا  ك���ان���ت 

املباراة التي فاز بها نادي الإمارة خارج 
ملعبه على نان�سي 3-�سفر ال�سبت يف 
الدوري املحلي، ما جعله على بعد فوز 
واحد من اأ�سل ثاث مباريات متبقية 
له من اإحراز اللقب للمرة الأوىل منذ 

17 عاما.
يوفنتو�س،  ل��ع��ب  مل���ون���اك���و،  وخ���اف���ا 
املر�سح ملواجهة ريال مدريد يف النهائي 
اتلتيكو  الأخ��ري ذهابا على جاره  )فاز 
�سيناريو  ت��ك��رار  وحم��اول��ة  3-�سفر( 
بلقبيه  ت���وج  ح��ني  و1996   1985
ليفربول  اللقب  حاملي  ح�ساب  على 
الإن��ك��ل��ي��زي واي��اك�����س ام�����س��رتدام على 
ال����ت����وايل، ب��ت�����س��ك��ي��ل��ة اح��ت��ي��اط��ي��ة �سد 

فريق فرن�سي يف 11 مواجهة �سابقة، 
اث��ن��ان م��ن��ه��ا ���س��د م��ون��اك��و ب���ال���ذات يف 
 1998-1997 نهائي مو�سم  ن�سف 
اجمالية  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ف���ائ���زا  خ����رج  ح���ني 
اأمام  النهائي  يف  يخ�سر  اأن  قبل   4-6
ري���ال م��دري��د الإ���س��ب��اين، ورب���ع نهائي 
بنتيجة   2015-2014 م���و����س���م 
اىل  ط��ري��ق��ه  يف  1-�سفر  اإج���م���ال���ي���ة 
اأم������ام عماق  ال��ن��ه��ائ��ي ح��ي��ث خ�����س��ر 
اأن  وي��ب��دو  بر�سلونة.  الأخ���ر  اإ�سبانيا 
املهمة  ل�سعوبة  م��درك  نف�سه  موناكو 
التي تنتظره، وا�ستنادا اىل ذلك حدد 
م��درب��ه ال��ربت��غ��ايل ل��ي��ون��اردو جاردمي 
يف  اأ�سا�سية  ت�سكيلة  باإ�سراكه  اأولوياته 

ال�سارقة _ حفظه اهلل ورعاه _ ودعمه الدائم لاندية للقيام بدورها 
والذي ليقت�سر على اجلانب الريا�سي بل وميتد اإىل اجلانب الثقايف  .

واأعربت اللجنة على تقديرها ملتابعة جمل�س ال�سارقة الريا�سي ودعمها 
لل�سباق مقديرين ما تقدمه اإدارة نادي ال�سارقة من رعاية لل�سباق .

القراءة  قيمة  لإع����اء  ط��ري��ق��ه  يف  مي�سي  ال�����س��ب��اق  اأن  اللجنة  واأك����دت 
والطاع والبداع والفن عن الاعبني يف خمتلف الندية اإمنا ي�سعهم 
لدى  واأن  خا�سة  امل��وه��وب��ني  رع��اي��ة  يف  واجل���ادة  املعنية  املوؤ�س�سات  اأم���ام 
ال�سباق قاعدة من البيانات عن خمتلف املتميزين والنا�سطني يف الفعل 
تبني  يف  الراغبة  اجلهات  كافة  مع  نتعاون  اأن  وي�سعدنا  والفني  الثقايف 
هوؤلء املوهوبني اأن نقدمهم لهم واأن ن�ساركهم اأهدافهم يف اإيجاد املواطن 
الأ�سا�سية  احتياجاته  وتلبية  قدراته  وتعزيز  واحت�سانه  املبدع  املوهوب 

للو�سول به اإىل اأهدافنا العليا.
واأكدت اأن هذا النجاح مل يكن ليتاأتى اإل من خال ت�سافر تلك اجلهود 
من قبل الع�ساء واجلهات وخمتلف الندية واملراكز يف اأن تكون الندية 
ب��ني الريا�سة  راف���دا ج��دي��دا م��ن رواف���د الن�ساط الب��داع��ي وال��ت��ك��ام��ل 
من�سة  وموؤ�سرات  معطيات  من  مل�سناه  ما  وفق  ال�سباق  ليكون  والثقافة 
الثقايف واملبدعني من  بالن�ساط  اإث��راء لكافة الندية وتوجيه اهتمامها 
خمتلف املجالت والفرق وبالتايل ا�ستثمار طاقاتهم ومواهبهم لأهمية 
لفرق  ن���واة  ليكونوا  ورعايتهم  امل��وه��وب��ني  واكت�ساف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 

ثقافية واعدة .

برعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد 
نائب احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة يقام م�ساء اليوم 
بال�سارقة حفل  الثقافة  ق�سر  ال�سابعة مبقر  ال�ساعة  الثاثاء ويف متام 

تكرمي الفائزين يف �سباق الندية للثقافة والفنون يف دورتها ال�ساد�سة .
و�سيتخلل احلفل تكرمي ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ع�سو املجل�س 
التنفيذي لإمارة ال�سارقة رئي�س الدائرة املالية املركزية بلقب �سخ�سية 

ال�سباق لهذا العام .
و�سيتم خال احلفل تكرمي الفائزين يف فئات ال�سباق وهي القراآن الكرمي 
والأفام  الفوتغرايف  والت�سوير  والر�سم  امل�سرحي  والعر�س  وال�سعر 
والن�����س��اد  واخلط  العامة  وامل��ع��ل��وم��ات  الق�سرية  والق�سة  الت�سويرية 

العربي
 20 املا�سي توافد  ال�سهر  الثقايف يف  ال�سارقة الريا�سي  فقد �سهد نادي 
ناديا ومركزا �سبابيا للم�ساركة يف جمالت �سباق الندية للثقافة والفنون 
الع�سرة �سمن اأعمالها لدورتها ال�ساد�سة وتقاطر اأكر من 392  لعبا 

للم�ساركة يف فئات وجمالت ال�سباق
للثقافة  الن��دي��ة  ل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  اأ���س��ادت  املنا�سبة  وبهذه 
الثقافية  النواحي  كافة  اإث��راء  ال�سباق يف  التي حققها  بالنتائج  والفنون 

والفنية يف خمتلف اأندية ومراكز اإمارة ال�سارقة .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  الكرمية  الرعاية  على  اللجنة  واأث��ن��ت   
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س العلى لاحتاد حاكم 

���س��ي��ك��ون ي��وف��ن��ت��و���س الإي����ط����ايل اأم����ام 
ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة م��ن اأج���ل ب��ل��وغ نهائي 
للمرة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة 
ي�ست�سيف  عندما  تاريخه  يف  التا�سعة 
ال��ث��اث��اء يف  ال��ي��وم  الفرن�سي  م��ون��اك��و 

تورينو يف اياب الدور ن�سف النهائي.
ما�سيميليانو  امل�����درب  ف��ري��ق  وق��ط��ع 
التاريخ نحو  ن�سف  اأك��ر من  اليغري 
ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن��دم��ا اأ���س��ق��ط م��ون��اك��و يف 
عليه  بالفوز  الثاين”  “لوي�س  معقله 
الأرجنتيني  ثنائية  بف�سل  2-�سفر 
موناكو  و�سيكون  هيغواين.  غونزالو 
اأجل  ���س��ب��ه م��ع��ج��زة م���ن  ب��ح��اج��ة اىل 
تعوي�س خ�سارة الذهاب وبلوغ النهائي 
للمرة الثانية بعد عام 2004 )خ�سر 
�سفر-3(،  ال���ربت���غ���ايل  ب���ورت���و  اأم�����ام 
�سوى  يتلق  مل  يوفنتو�س  اأن  ل�سيما 
هدفني يف جميع املباريات التي خا�سها 

يف امل�سابقة القارية هذا املو�سم.
كما اأن فريق ال�سيدة العجوز، الباحث 
عن الثاثية هذا املو�سم، مل يذق طعم 
الأخرية  ال�22  مبارياته  يف  الهزمية 
القارية، كما  امل�سابقة  التي خا�سها يف 
يف  خ�سر  اأن  ف��ري��ق  لأي  ي�سبق  مل  اأن���ه 
بفارق  الأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�سف 

هدفني ذهابا وبلغ النهائي.
وهناك فريقان فقط جنحا يف التاأهل 
اىل الدور التايل بعد خ�سارتهما ذهابا 
اياك�س ام�سرتدام  اأر�سهما، وهما  على 
مو�سم  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف  ال��ه��ول��ن��دي 
باناثينايكو�س  �سد   1996-1995
ار�سه  على  ذهابا  )�سفر-1  اليوناين 
ميان  وان�������رت  اي������اب������ا(،  و3-�سفر 
ملو�سم  ال���ث���اين  ال������دور  يف  الإي����ط����ايل 
ميونيخ  بايرن  �سد   2011-2010
الأملاين )�سفر-1 ذهابا و3-2 ايابا(.

تعطي  اح�����س��ائ��ي��ة  اأي  ه���ن���اك  ول��ي�����س 
وبينها  اأم���ل،  بريق  الفرن�سي  الفريق 
اخل�سارة  ل��ي��وف��ن��ت��و���س  ي�����س��ب��ق  مل  اأن����ه 
مب��ج��م��ل م��ب��ارات��ي ذه��اب��ا واي����اب اأمام 

الدكتور �صعيد الكعبي يحتفل باأبطال دوري كرة اليد لنادي 
ال�صارقة الريا�صي بح�صور ال�صيخ اأحمد اآل ثاين والأ�صرة ال�صرقاوية

بح�سور ال�سيخ اأحمد بن عبداهلل 
اآل ثاين رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
رئي�س  الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة 
بادر  القدم  لكرة  ال�سارقة  �سركة 
الكعبي  م�سبح  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  ال�سارقة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الريا�سي  ال��ث��ق��ايف  امل�����دام  ن�����ادي 
ل�سباق  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
الأندية للثقافة والفنون بتنظيم 

ع��ل��ى ح��ر���س��ه ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 
فرح������ة الن�����ادي بفري��ق ك���رة اليد 
ب��ط��ل ال�����دوري وك�����اأ���س الإم�����ارات 
موا�سل����ة  ل��ل��ف��ري�����������������ق  م��ت��م��ن��ي��������ا 

النجاح .
ال�سارقة   ن����ادي  اأ����س���رة  وت��ق��دم��ت 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  مقدمتهم  ويف 
عبداهلل اآل ثاين بال�سكر للدكتور 
هذه  على  الكعبي  م�سبح  �سعيد 
التي  امل����اأدب����ة  ال����دع����وة وت��ن��ظ��ي��م 

اأ�سعدت ال�سرة ال�سرقاوية .

م�سرف  احل�����س��ان  عبيد  وحم��م��د 
�سليمان  واملهند�س  اليد  ك��رة  ع��ام 
الأمريي  ح�سن  وعلي  الهاجري 
وال�ساعر  الإدارة  جمل�س  ع�سوا 
اإىل ج��ان��ب عدد   ، ال�����س��وي��ن  ع��ل��ي 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  احل�����س��ان 
بن  وعبداهلل  ال�سارقة  نادي  اإدارة 
خادم نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
احلزامي  ه��ال  وعي�سى  ال�سابق 
ال�سارقة  ن����ادي  ع����ام  ���س��ر  اأم��������ني 

امللك  ق���ل���ع���ة  اأب������ن������اء  م�����ن  ك���ب���ري 
ولفيف  وال��اع��ب��ني  ال�����س��رق��اوي 

كبري من املدعوين .
واأعرب الدكتور �سعيد الكعبي عن 
واأكد  الكبري  الفوز  بهذا  �سعادته 

والقرى   ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة 
الروحي  الأب  ت��رمي  عمران  علي 
لكرة اليد يف قلعة النحل والدكتور 
ع��ي�����س��ى ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س احت���اد 
وعبدالعزيز  ال�����س��اب��ق  ال��ي��د  ك���رة 

ب�سالة  اأقيمت  التي  املاأدبة  ح�سر 
نادي  �سركة  يف  ال�سخ�سيات  كبار 
بن  خمي�س  القدم  لكرة  ال�سارقة 
املجل�س  ع�����س��و  ال�����س��وي��دي  ���س��امل 
رئي�س  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي 

اح��ت��ف��ال��ي��ة واإق���ام���ة م���اأدب���ة ع�ساء 
لأ�سرة امللك ال�سرقاوي لفوز نادي 
اليد  كرة  دوري  ببطولة  ال�سارقة 
للمرة  اليد  بها ملك  والتي ظفر 

احلادية ع�سرة .

ليون يعزز موقعه يف الدوري الفرن�صي
عزز ليون موقعه يف املركز الرابع بفوز �سعب على �سيفه نانت 3-2 على ملعب اوملبيك ليون بارك 
يف ليون وامام 34473 متفرجا الحد يف املرحلة ال�ساد�سة والثاثني من الدوري الفرن�سي لكرة 
ليون  وانتظر   ،19 الدقيقة  يف  رونييه  فالنتان  بوا�سطة  بالت�سجيل  البادىء  نانت  وكان  القدم. 
بنجاح، ثم منحه ماك�سويل  نبيل فقري  لها  انربى  التعادل من ركلة جزاء  65 لدراك  الدقيقة 
كورنيه التقدم بعد 5 دقائق )70(. وادرك البلجيكي غيوم جيليه التعادل لنانت بعد 5 دقائق، 
قبل ان ينقذ كورنيه ا�سحاب الر�س من خيبة جديدة بت�سجيله هدف الفوز بعد 5 دقائق اي�سا. 
املا�سي  الربعاء   4-1 الهولندي  ام�سرتدام  اياك�س  امام م�سيفه  بخ�سارة مذلة  ليون مني  وكان 
يف ذهاب الدور ن�سف النهائي مل�سابقة الدوري الوروبي يوروبا ليغ، و�سي�ست�سيفه ايابا اخلمي�س 
الثامن.  لنانت  48 نقطة  63 نقطة مقابل  الرابع بر�سيد  املركز  املقبل. وعزز ليون موقعه يف 
وانتزع مر�سيليا املركز اخلام�س من بوردو بفوزه على �سيفه ني�س 2-1 على ملعب “فيلودروم” 
وامام 61685 متفرجا. و�سجل بافيتيمبي غومي�س )21( وباتري�س ايفرا )66( هديف مر�سيليا، 

واليطايل ماريو بالوتيلي )50( هدف ني�س.



الكالب ت�صارك يف النتخابات الفرن�صية
دخل مئات الكاب يف لندن يف معرتك احلملة النتخابية الفرن�سية ليحثوا 
فرن�سا  للرئا�سة يف  املتطرف  اليمني  انتخاب مر�سحة  عدم  على  الناخبني 
ماري لوبان، وُو�سعت اأمام الكاب الأليفة لفتات مكتوب عليها “حيوانات 
األيفة �سد لوبان«. جلنة النتخابات الفرن�سية حتظر الن�سر عن اإمييات 
ماكرون امل�سربة وقالت رويرتز اإنه من بني الكاب التي �ساركت يف احلملة، 
“روبي” التي كانت جنمة يف حلقات تلفزيون بريتنز جوت تيلنت،  الكلبة 
و�ساحبتها ماهني دجاهاجنريي، وهي معلمة يوغا للكاب، وقال متحدث 
لأن  ه��ذه اخلطوة  اتخذوا  اإنهم  التاأثري.   اأج��ل  من  با�سم جماعة خمالب 
اأحاديث الكراهية يف و�سائل الإعام الرئي�سية زادت مبا ي�ستوجب رد فعل.

اأجل  م��ن  م�����س��ارك موؤ�س�س يف جماعة خم��ال��ب  وه��و  اإي��ل��ك��ان  دان  واأ���س��اف 
ال��ت��ح��دث ي�����س��راح��ة، واإذا  ال��ن��ا���س م��ن  اأن يتمكن  امل��ه��م حقا  ال��ت��اأث��ري: م��ن 
اأو قططهم  كانت هناك طريقة ميكنهم بها فعل ذلك من خال كابهم 
اإىل  لأن��ن��ا نحتاج  ���س��يء عظيم  ف��ه��ذا  الطريقة  ه��ذه  ال��ن��ا���س يف  وم�����س��ارك��ة 
النا�س  املهم حقا متكني  الأم��ور، من  اأ�سخا�س يتحدثون �سراحة عن كل 

من فعل ذلك.

ثمل يت�صبب يف اإغراق مركز لل�صرطة 
ذكرت متحدثة با�سم ال�سرطة الأملانية اأن املياه اأغرقت اأحد مراكز ال�سرطة 
يف مدينة كولونيا الأملانية بعدما ت�سّبب رجل ثمل يف انطاق مر�سات املياه 

اخلا�سة مبكافحة احلريق.
حمطة  يف  امل��وج��ود  ال�سرطة  مركز  اإن  دري�سلر،  مارتينا  املتحدثة  وقالت 
ل��ن يتم  اأن���ه  ل��درج��ة  ت�����س��رر مب��ا يكفي  ك��ول��ون��ي��ا  الرئي�سية يف  ال��ق��ط��ارات 

ا�ستخدامه موؤقتاً، و�سيتحتم على ال�سباط النتقال منه لعدة اأ�سابيع.
واأ�سافت اأن الرجل كان قد احتجز يوم الإثنني املا�سي بعدما �سحب اأحد 
مكابح الطوارئ يف قطار، وذلك على ما يبدو بدون �سبب. ودون اأن يلحظه 
اأحد، اعتلى الرجل الذي يبلغ 30 عاماً، كر�سياً وقام ب�سحب املر�سة املثبتة 
يف ال�سقف. وعند �سوؤاله، ملاذا اأطلقت املر�سة، رد: لقد بدت مت�سخة للغاية 
اأنه  لدرجة  للغاية  قوية  كانت  املياه  اإن  املتحدثة  وقالت   . تنظيفها  واأردت 
ثمانية  �ست�ستغرق  التجديد  اأعمال  واأن  والأر�سية،  اجل��دران  تغيري  يجب 

اأ�سابيع. و�ستنتقل ال�سرطة اإىل مكان قريب كحل موؤقت.
اإ�ساءة  وجرى حترير �سكاوى �سد الرجل الثمل للت�سبب يف �سرر وكذلك 
ا�ستخدام اأجهزة الطوارئ.  ويف حني مل يتم حتديد التكلفة، قالت دري�سلر 
م��ن غري  ي���زال  ول  ال��ي��وروه��ات.  م��ن  الآلف  ع�سرات  تبلغ  اأن  اإن��ه��ا ميكن 

الوا�سح ما اإذا كان الرجل �سيدفع التكلفة بكاملها اأم ل. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

البابا »يخجل« من
 ت�صمية »اأم القنابل«

�����س����رح ال����ب����اب����ا ف���رن�������س���ي�������س اأن�����ه 
“اأم  ت�����س��م��ي��ة  م����ن  “يخجل” 
ا�ستخدمت  ال����ت����ي  القنابل” 
األقتها  ال���ت���ي  ال��ق��ن��ب��ل��ة  ل��و���س��ف 
ال����ولي����ات امل��ت��ح�����دة اأخ������رياً على 
يف  داع�����س  لتنظيم  جبلي  معقل 

اأفغان�ستان.
�سي�ستقبل  ال�����ذي  ال���ب���اب���ا  وق�����ال 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
م��اي��و قبل   24 ال��ف��ات��ي��ك��ان يف  يف 
قمة جمموعة ال�سبع يف تاورمينا 
ت�سمية  م��ن  خجلت  �سقلية:  يف 
الأم  لأن  ال��ق��ن��اب��ل،  ب�����اأم  قنبل������ة 
تعطي  والقنبلة  احلي����������اة  متنح 

املوت.
با�ستياء:  الأعظم  احلرب  واأ�ساف 
اأم، ما الذي  ي�سمون هذه القنبلة 

يحدث؟،
�سبان  اإىل  يتحدث  ال��ب��اب��ا  وك���ان   
ي�ساركون يف مدر�سة ال�سام وهو 
الرتبية  وزارة  ت��دع��م��ه  ب��رن��ام��ج 

الوطنية الإيطالية.
اأمريكية  ق��ن��ب��ل��ة  اأق�����وى  ودم�����رت 
يو43-  ب����ي  ج����ي  ن����ووي����ة  غ����ري 
ال��ق��ن��اب��ل يف  اأم  ا���س��م  اأط��ل��ق عليها 
اإقليم  يف  منطق���ة  اأب���ري���ل   13
معاق����ل  اأح���د  يعد  ال���ذي  اأت�����س��ني 
اأفغان�س�����تان،  �سرق  يف  املتطرفني 
واأدت اىل مقتل 36 من مقاتليه 
باأنها  ت��رام��ب  و�سفها  عملية  يف 

جناح جديد. 

ا�صتخراج ثعبان حي من معدة رجل 
ل��ق��ط��ات مثرية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م����ريور  ع��ر���س��ت �سحيفة 
لا�سمئزاز تظهر حلظة ا�ستخراج ثعبان البحر حًيا من 
و�سحب  ل��ه.  جراحية  عملية  اإج��راء  اأثناء  مري�س  ج�سم 
الأطباء الثعبان وهو على قيد احلياة من معدة املري�س 
وفًقا  اإخراجه،  بعد  ويتحرك  يتلوى  وكان  العملية  اأثناء 
لل�سحيفة. ويبدو اأن هذا الفيديو مت التقاطه يف ال�سني، 
اأول لقطات حلالة حديثة تعاين من هذا الأمر  ويعترب 
الرجل  �سعور  بعد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف  عنها  واأب��ل��غ 
 49 العمر  البالغ من  ال�سيني  الرجل  وك��اد  بالإم�ساك. 
ا�ستخدام عاج �سعبي لعاج  اأن يفارق احلياة بعد  عاًما 
الإم�����س��اك ع��ن ط��ري��ق اإدخ����ال ث��ع��ب��ان ال��ب��ح��ر ع��ن طريق 
قد  ع��اج  اأ���س��واأ  اإىل  حتولت  اخلطة  لكن  ال�سرج.  فتحة 
اآلم  اإن�سان يف حياته عندما عانى الرجل من  اأي  يتلقاه 
يف املعدة وا�سطر اإىل اأن يطلب من الأطباء امل�ساعدة يف 
ال��ذي يبلغ طوله ح��وايل ن�سف مرت. ويف  اإزال��ة الثعبان 
بادئ الأمر، ادعى الرجل اأن ثعبان البحر قد ت�سلل اإليه 
دون علمه ومل يكن يعرف �سيًئا عن الأمر، ولكن اعرتف 
اأج��ل التخل�س من  اأن��ه و�سعه لنف�سه من  يف وقت لحق 
الإم�ساك.  ونتيجة لذلك، تدهورت حالة الرجل ال�سيني 

الذي تبني اأن يعاين ثقًبا يف البنكريا�س.

يك�صر 35 جوزة هند براأ�صه يف دقيقة 
اأ�ساف خبري باك�ستاين يف الفنون القتالية، رقماً قيا�سياً 
جديداً اإىل جمموعة اأرقامه القيا�سية العاملية، من خال 
دقيقة  خ��ال  راأ���س��ه  با�ستخدام  هند  ج��وزة   35 حتطيم 
واح��دة.  �سجل حامل احلزام الأ�سود يف الفنون القتالية 
قيا�سياً جديداً يف �سجل  حممد ر�سيد )30 عاماً( رقماً 
غيني�س العاملي بعدما متكن من حتطيم 35 جوزة هند 
ت�سجيل م�سور  اأظهر  وقد  واح��دة.  دقيقة  براأ�سه خال 
التوا�سل  م��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��داول��ت��ه  للده�سة  مثري 
الهند  ج���وزات  مي�سك  وه��و  ر�سيد  حممد  الج��ت��م��اع��ي، 
واحدة تلو الأخرى بكلتا يديه ويحطمها بحركات �سريعة 
وق��وي��ة م��ن راأ���س��ه.  م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن ر�سيد هو 
موؤ�س�س ورئي�س الأكادميية الباك�ستانية للفنون القتالية، 
ويحمل عدة اأرقام قيا�سية يف الفنون القتالية مبا يف ذلك 
حتطيم اأكرب عدد من علب ال�سراب مبرفق يده يف دقيقة 

واحدة، بح�سب موقع “يو بي اآي” الإلكرتوين. 

ينجو من بقرة غا�صبة 
يف م�����س��ه��د م��ث��ري ل��ل��ذع��ر، اأظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و �سادم 
ن�سر ع��ل��ى م��وق��ع ي��وت��ي��وب الإل���ك���رتوين، حل��ظ��ة تعر�س 
ال�سوارع  اأح��د  يف  غا�سبة  بقرة  م��ن  �سر�س  لهجوم  رج��ل 
عاماً(،   38( ب��راغ��اب��ات��ي  ديني�س  ك��ان  بينما  ال��ه��ن��دي��ة.  
لهجوم  تعر�س  الهوائية،  دراجته  على  العمل  من  عائداً 
�سر�س من بقرة غا�سبة، اأ�سقطته على الأر�س واحتجزته 
اأمام جدار.  وجتمعت احل�سود يف �سوارع مدينة �سورات، 
بولية غوجارات الهندية، بعدما تعر�س ديني�س للهجوم 
وبداأ  لإن��ق��اذه.   منهم  البقرة، يف حم��اول��ة  م��ن  ال�ساري 
العديد من الأ�سخا�س بر�سق البقرة باحلجارة، وحاولوا 
الذي  ال��رج��ل  ع��ن  لتبتعد  اإل��ي��ه��م  انتباهها  ي��ج��ذب��وا  اأن 

حا�سرته عند اأحد اجلدران. 

ينفق اآلف الدولرات ليتحول اإىل جّني
م�سابه  اإىل جّني حقيقي  ليتحول  ال��دولرات،  اآلف  وال�سخ�سيات اخليالية  للق�س�س  عا�سق  اأرجنتيني  �ساب  اأنفق 
للطبيعة كاجلان  بالكائنات اخلارقة  اأ�سبح مهوو�ساً  اإن��ه  ب��ادرون )25 عاماً(  لوي�س  الأف��ام. ويقول  ملا يظهر يف 
باقي  املختلف عن  الغريب ومنط ماب�سه  �سعره  لون  وب�سبب  كان طفًا.   للتنمر عندما  تعر�سه  بعد  واملائكة، 
اأوقات فراغه يف قراءة الق�س�س  اأ�سدقاء، وكان مي�سي  اأي  اأقرانه، كان لوي�س يعاين من الوحدة، ومل يكن لديه 
اخليالية وتقليد �سخ�سياتها. ومع نهاية الدرا�سة الثانوية، كان لوي�س قد اأ�سبح مهوو�ساً بال�سخ�سيات اخليالية، 
اأوديتي  الهدف، بح�سب موقع  لهذا  الازمة  التغيريات  الوقت قد حان لإج��راء  اأن  يعي�س حياتها، وقرر  اأن  واأراد 
�سنرتال. وخ�سع لوي�س لعدد من العمليات اجلراحية، من بينها جراحة لاأنف، وعمليات بالليزر لتبيي�س اجللد، 
بالإ�سافة اإىل �سفط الدهون من منطقة الفكني، واأكر من 40 عملية حلقن البوتوك�س، ناهيك عن عملية لتغيري 
لون عينيه من البني اإىل الأزرق الكري�ستايل. ولتحقيق حلمه بالتحول اإىل جّني حقيقي، يخطط لوي�س للخ�سوع 
للمزيد من العمليات اجلراحية، حيث يقول اإنه يريد اأن تكون اأذناه مدببتني مثل �سخ�سيات اجلن يف الأفام، كما 
اأ�ساعه للح�سول على  4 من  واإزال��ة  الع�سات،  باإجراء عملية لزرع  اأي�ساً  يرغب برفع عينيه كالقطط، ويفكر 

خ�سر اأكر نحوًل.
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مطاعم احل�صرات بنكهات خمتلفة
من  ب��ك��ني،  ال�سينية  العا�سمة  يف  احل�����س��رات  م��ط��اع��م  جت���ذب 
اأنظار  واجهاتها،  على  احل�سرات  اأن���واع  من  تعر�سه  ما  خ��ال 
ال�سياح والباحثني عن نكهات ولذات خمتلفة . وتقدم املطاعم 
املنت�سرة ب�سارع فانكفوجينغ يف بكني لزبائنها اأنواعا عديدة من 
احل�سرات التي تطهى باأ�ساليب خمتلفة، بينها عقارب وعناكب 
ال�سياح  وث��ع��اب��ني.   وح��ل��زون��ات  و�سرا�سري  واأرب��ع��ني  اأرب���ع  واأم 
ينق�سمون  املطاعم  ه��ذه  ي��رت��ادون  ال��ذي��ن  والأج��ان��ب  املحليون 
ق�����س��م��ني، م��ن��ه��م م��ن ي��ت��ن��اول ه���ذه احل�����س��رات ف��ع��ا، واآخ����رون 
املطاعم  ه���ذه  وت��ق��دم  ف��ق��ط.  معها  ال�����س��ور  ال��ت��ق��اط  يف�سلون 
اأنها  لزبائنها  لتثبت  حية،  واإم��ا  ميتة  اإم��ا  احل�سرات  لزبائنها 
ح�سرات طازجة فعا. وتختلف اأ�سعار وجبات احل�سرات ح�سب 
على  يحتوي  ال��ذي  منها  الواحد  ال�سيخ  �سعر  يبداأ  اإذ  اأنواعها، 
وحتتل  دولرات.  �ستة  عناكب،  اأو  ع��ق��ارب  اأو  �سرا�سري  ب�سع 
يف�سلها  التي  احل�سرات  قائمة  �سدارة  ال�سامة  غري  العقارب 

ال�سياح الذين يتناولونها اإما للتجربة واإما للتلذذ بطعمها.

طفل ل ي�صعر بالأمل
تعر�س ال�سبي ال�سغري تايلر ري�سوغان 8 �سنوات للعديد من 
ك�سور العظام ومت حجزه يف امل�ست�سفى حتت املاحظة 27 مرة. 
اأ�سيب ال�سبي بك�سور اجلمجمة والكاحلني والقدمني، وحروق 

من الدرجة الثانية، وكاد يقطع ل�سانه واإ�سبعه باأ�سنانه.
ي�سعر  اأك��ر عر�سة للحوادث لأن��ه ل  تايلر  اأن  الأط��ب��اء  و�سرح 
وهي  ب���الأمل،  اخللقي  الإح�سا�س  ع��دم  من  يعاين  فهو  ب���الأمل، 

حالة نادرة تعني اأن دماغه غري قادر على تف�سري الأمل.
تايلر على فهم حالته  ت�ساعد  اإنها  عاماً،  وتقول اأمه كلري 33 
من خال مقارنته بالأبطال اخلارقني الذين يظهرون وكاأنهم 
غري قابلني للتدمري. واأ�سافت مل اأ�سمع اأبداً عن ذلك املر�س 
واأن  ل��ه،  ع��اج  يوجد  ل  اأن��ه  اكت�سفت  وعندها  ت�سخي�سه،  قبل 

تايلر لن ي�سعر بالأمل لبقية حياته.
رائ��ع، ولكن  اأم��ر  ب��الأمل  ال�سعور  اأن عدم  النا�س  وتابعت يعتقد 
يف ال��واق��ع اإن��ه��ا ح��ال��ة م��روع��ة ت��ه��دد احل��ي��اة. ووف��ق��اً للخرباء 
اأم لثاثة  ن��ادرة للغاية. وتابعت كلري وهي  ُتعترب هذه احلالة 
اأطفال: كان تايلر يبلغ من العمر عاماً واحداً عندما نقلناه اإىل 
وزوجي  اأن��ا  واُتهمت  م��ربرة  غري  مك�سورة  بجمجمة  امل�ست�سفى 
تلقائياً باإ�ساءة معاملة الأطفال وا�ستجوبتنا ال�سرطة والأطباء 
واخلدمات الجتماعية ملدة ثاثة اأ�سابيع، حتى اكت�سف الأطباء 

احلالة عندما كاد تايلر اأن يق�سم اإ�سبعه، ومتت تربئتنا.

جناة ر�صيع �صقط من الطابق الثالث
�سقط طفل ر�سيع من الطابق الثالث لبناية �سكنية باأحد اأحياء 
العا�سمة الرتكية اأنقرة يف حادث مميت، لكن احلظ حالفه، حيث 
تدخل �ساحب متجر جماور بعد اأن راآه يتدىل من �سرفة منزله 
قبل اأن ي�سقط. ووفًقا ل�سحيفة مريور الربيطانية كان الطفل 
املكون من  املبنى  فجاأة من  �سقط  املنزل عندما  �سرفة  يلعب يف 
ثاثة طوابق بعد اأن فقد التوازن ومتكن باأعجوبة من الإم�ساك 
يف  بقاًل  يعمل  ال��ذي  حممد  الرتكي  املواطن  وق��ال  بالق�سبان. 
اأتواجد مبكان عملي وفجاأة  حي باجاربا�سي ماهالي�سي: كنت 
�ساهدت الر�سيع معلًقا على ال�سرفة، فرك�ست على الفور وجاء 
مذعوًرا  كان  ال�سبي  اأن  واأ�ساف   . و�ساعدوين  ا  اأي�سً اأ�سدقائي 

جًدا قبل اأن ينقذه دون اإ�سابات وي�سلمه اإىل عائلته.
عار�سة تقدم زّي�اً من اإبداع امل�سمم الكويتي نادي بو �سهري خال اأ�سبوع املو�سة الكويتية يف مدينة الكويت.)ا ف ب(

اأوباما �صيف �صرف قمة 
حول التغذية يف ميالنو

ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  يقوم 
اليوم  مب���داخ���ل���ة  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك 
القمة  يف  �سرف،  ك�سيف  الثاثاء 
ميانو  يف  التغذية  ح��ول  العاملية 

)�سمال اإيطاليا(.
من  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����دورة  وت�ست�سيف 
الغذائية  ال�سل�سة  يف  البتكار  قمة 
ت�سيب�س - ذي  اآند  “�سيدز  العاملية 
�ساميت”  اإينوفاي�سن  ف��ود  غلوبل 
من  م���ت���ح���دث   200 م����ن  اأك������ر 

اأنحاء العامل اأجمع.
و�سيح�سر عدة وزاء اإيطاليني هذا 
احلدث، ف�سًا عن رئي�س الوزراء 
اأعيد  ال��ذي  رينزي  ماتيو  ال�سابق 
انتخابه قبل اأيام على راأ�س احلزب 
الدميوقراطي احلاكم يف اإيطاليا.

الإثنني  م��ن  ال��ق��م��ة  ه���ذه  وتنعقد 
املعار�س  م��رك��ز  يف  اخل��م��ي�����س  اإىل 
فعالياتها  وتت�سمن  فيريا،  رو  يف 
ولقاءات حول  نقا�سات وموؤمترات 
املجال  هذا  يف  والبتكارات  الغذاء 
لاإنتاج  اجل����دي����دة  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
والأمن  امل�ستقبل  واأغذية  الغذائي 

الغذائي.
موؤمتراً  اأوب���ام���ا  ب����اراك  و�سيحيي 
الطاهي  م��ع  �سيتناق�س  ث��م  فيها 
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س �سام  ال�����س��اب��ق يف 
اأي�ساً م�ست�ساراً يف  كا�س الذي كان 

امل�سائل الغذائية. 
الدميوقراطي  الرئي�س  غادر  وقد 
البيت  55 عاماً  العمر  البالغ من 
بعدما  ي���ن���اي���ر    20 يف  الأب���ي�������س 

اأم�سى فيه ثماين �سنوات.

كارا ديليفيني واآمر 
روز ب�صعر حملوق

ديليفيني  ك��ارا  العار�سة  ح�سرت 
 MTV ت����وزي����ع ج����وائ����ز  ح���ف���ل 
 Movie & TV Awards
يف لو�س اأجنلو�س يوم اأم�س الأول.

من  البالغة  الربيطانية  العار�سة 
بف�ستان  اط��ل��ت  ع��ام��اً   24 ال��ع��م��ر 
خمملي اأ�سود، ولوكها بدون �سعر.

ومل تكن كارا الوحيدة  بهذا اللوك 
التي  اأي�ساً  روز  اآم��رب  النجمة  ب��ل 
الأحمر  ب��ال��ل��ون  بت�سميم  اأط��ل��ت 

.Bao Trinchi بتوقيع
احلفل  فيها  يكون  �سنة  اأول  واإنها 
حت��ت ه���ذا ال���س��م، ح��ي��ث يت�سمن 
اأن كان  ب��ع��د  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  ت��ك��رمي��اً 
وال�سينما،  ب��امل��و���س��ي��ق��ى  اله��ت��م��ام 
اأف�سل  وهناك جوائز جديدة مثل 
ممثل يف م�سل�سل، واأف�سل م�سابقة 
برامج،  وم���ق���دم  واأف�������س���ل  واق������ع، 
واأف�سل  اأم��ريك��ي��ة  ق�سة  واأف�����س��ل 

م�سهد مبٍك.

اإبراهيم  يف خطوة فريدة، ابتكر رجل الأعمال الرتكي 
�سنجق نظاما جوال لرتبية النحل يف مقطورة �ساحنة 
ت�سم ع�سرات اخلايا، يجول بها املدن الرتكية لإنتاج 

الع�سل الطبيعي اخلال�س.
وعمل �سنجق )37 عاما( يف تربية احليوانات مب�سقط 
ال��رتك��ي��ة، ث��م ق��رر الإقامة  راأ���س��ه يف مدينة ط��راب��زون 
تربية  م�سروع   2010 ع��ام  ليبداأ  اإ�سطنبول  مبدينة 
ال��ن��ح��ل ب�سكل ت��دري��ج��ي ب��ط��رق ت��ق��ل��ي��دي��ة. و����س���ارك يف 
نف�سه  لتطوير  متخ�س�سة  خمتلفة  تدريبية  ب��رام��ج 
واإمكاناته، وخا�س جتارب متعددة مع خرباء ميدانيني 

يف تربية النحل.
وح�سل �سنجق يف نهاية الربامج التدريبية على �سهادة 
تربية النحل، وبداأ اإجراء بحوث من اأجل �سمان حماية 
اخلايا اأثناء عمليات النقل بني املناطق للحيلولة دون 
حتطمها، ف�سا عن خف�س التكاليف. وقد تعرف على 
ن��ظ��ام ت��رب��ي��ة ال��ن��ح��ل اجل����وال ال���ذي ج���رى ت��ط��وي��ره يف 
معهد اأوردو لأبحاث تربية النحل بولية اأوردو الرتكية 
مبنطقة البحر الأ�سود �سمال، وعندما اأراد �سراء النظام 

قوبل بالرف�س.
وع��ل��ى اإث���ر ذل���ك ق���رر اب��ت��ك��ار ن��ظ��ام��ه اجل����وال اخلا�س 

ل��رتب��ي��ة ال��ن��ح��ل ب��ع��د ح�����س��ول��ه ع��ل��ى وع����د م���ن املعهد 
يعاين  قد  التي  وامل�ساكل  التقنية  الأم��ور  يف  بامل�ساعدة 

منها اأثناء تركيب النظام.
مقطورة  يف  م�سروعه  نظام  خمت�س  له  �سمم  وبعدما 
��م �سنجق  ���س��اح��ن��ة ك��ب��رية ت�����س��م خ��اي��ا ���س��خ��م��ة، ق�����سَّ
املقطورة اإىل اأربعة اأق�سام، ثم و�سع يف كل منها خايا 
َت�سُع الواحدة منها 23 اإطارا، ودعمت املقطورة بنظام 
تدفئة خا�س وتقنية عزل حراري بحيث يكون مائما 

للنحل.
املدعوم  اجل���دي���د  ال��ن��ظ��ام  ت�����س��م��ي��م  اأن  ���س��ن��ج��ق  وذك����ر 
وكّلف  �سهور،  �ستة  ح��وايل  ا�ستغرق  متطورة  بتقنيات 
األف   140 )ح���وايل  تركية  ل��رية  األ���ف  خم�سمئة  نحو 

دولر اأمريكي(.
األ��واح �سم�سية لتوليد  كما ُو�سعت على �سقف املقطورة 
الطاقة الكهربائية وت�سغيل نظام التدفئة، بحيث تعمل 
احل���رارة  درج���ة  ان��خ��ف��ا���س  ب��ع��د  وف����وري  تلقائي  ب�سكل 
درج��ة مئوية. ويف  ال�15  دون  م��ا  اإىل  امل��ق��ط��ورة  داخ��ل 
حال اأي م�سكلة يف اإنتاج الطاقة ال�سم�سية تبداأ املولدات 
من  النحل  حماية  ل�سمان  ف���ورا  بالعمل  الكهربائية 

خال املحافظة على حرارة املحيط يف جميع الأحوال.

خلية نحل جوالة لإنتاج الع�صل

اأجنلينا جويل ترغب بالرجوع لراد بيت
ك�سف م�سدر مقرب من النجمة العاملية اأجنلينا جويل اأنها تعاين من الوحدة 
الأخ��ري عن  اإع��ان  بعد  وذل��ك  بيت  ل�رباد  بال�ستياق  وت�سعر  ب�سكل ل ي�سدق 

ندمه ملا فعله وت�سبب يف انف�ساله عن زوجته اأجنلينا جويل.
وبح�سب جملة »Hollywood life«، »اجنلينا” اأ�سبحت تت�سّرف بع�سبية 

وغ�سب، كما انها ل ت�ستطيع التخطيط حلياتها هي واأبنائها مبفردها.
واأ�ساف امل�سدر اأنها اأ�سبحت ل تثق يف اأحد و�سارت كتومة للغاية ول تعرب عن 

حزنها لأحد.
وكان براد بيت قد ك�سف عن اأهم اأ�سباب انف�ساله من اأجنلينا جويل من خال 

حوار �سحفي اأجراه مع اإحدى املجات.


