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% ن�سبة امل�ساركة يف االنتخابات الفرن�سية  65

��ستطالعات �لر�أي تتوقع فوز ماكرون بالرئا�سة
•• باري�س-�أ ف ب:

اأعلنت وزارة الداخلية الفرن�شية ان ن�شبة امل�شاركة يف الدورة الثانية 
اميانويل  فيها  يتناف�س  التي  الفرن�شية  الرئا�شية  االنتخابات  من 
ماكرون )و�شط( ومارين لوبن )ميني متطرف( بلغت عند ال�شاعة 
17،00 من ع�شر االحد %65،30. وبذلك، تكون ن�شبة امل�شاركة 
خالل  نف�شه  الوقت  يف  نظريتها  مع  مقارنة  كبريا  تراجعا  �شجلت 
الدورة  وم��ع   )69،42%( ن��ي�����ش��ان/اب��ري��ل   23 يف  االوىل  ال����دورة 

الثانية من االنتخابات الرئا�شية عام 2012 )71،96%(.
وتوقعات ا�شتطالعات الراأي االخرية فوزا كبريا ملاكرون يف الدورة 
الثانية بن�شبة تراوح بني 61،5 و63 يف املئة من اال�شوات مقابل ما 

بني 37 و38،5 يف املئة ملناف�شته لوبن.
ل��ك��ن ال��ت�����ش��وي��ت امل��ف��اج��ىء ت��اأي��ي��دا خل����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد 
االوروبي والفوز غري املتوقع لدونالد ترامب يف االنتخابات الرئا�شية 
االمريكية ي�شتدعيان التحلي باحلذر حيال توقعات اال�شتطالعات، 
وخ�شو�شا ان ثمة �شعوبة يف حتديد تاأثري االق��راع ب��اوراق بي�شاء 

واالمتناع عن امل�شاركة.
وبذلك، ت�شكل ن�شبة امل�شاركة رهانا رئي�شيا يف االنتخابات مع ا�شتبعاد 
منذ  االوىل  للمرة  الثانية  االنتخابية  ال��دورة  من  والي�شار  اليمني 
اكرث من �شتني عاما. ومنذ 1969، كانت امل�شاركة يف الدورة الثانية 

اكرب منها يف الدورة االوىل يف االنتخابات الرئا�شية الفرن�شية.
47،5 مليون ناخب فرن�شي م�شجل لالدالء با�شواتهم  ودعي نحو 
اعتبارا من ال�شاعة ال�شاد�شة حتى ال�شاعة 17،00 ت غ )18،00 ت 

غ يف باري�س وبع�س املدن الكربى(.
ويرى كل من املر�شحة القومية مارين لوبن التي تقدم نف�شها على 
انها �شوت ال�شعب الذي مل يعد يتحمل وخ�شمها الو�شطي اميانويل 
ماكرون ال�شاعي اىل جت�شيد ح�س املغامرة واالنفتاح، م�شتقبل فرن�شا 

على نقي�س من االآخر خ�شو�شا ب�شاأن اوروبا واليورو.
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برعاية ملك املغرب وحممد بن زايد 
تد�سني م�سمار �ل�سيخ ز�يد 

ل�سباق �لهجن يف طانطان 
•• �ملغرب -و�م:

�شهدت فعاليات مو�شم طانطان الثقايف م�شاء اأم�س االول تد�شني م�شمار 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ل�شباقات الهجن وذلك حتت رعاية �شاحب 
اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س عاهل اململكة املغربية و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ميدان  اأول   - طانطان  اإقليم  احت�شنه  ال��ذي   - امل�شمار  ويعد  امل�شلحة. 
ل�شباقات الهجن يف اأفريقيا. �شهد حفل التد�شني .. وفد الدولة امل�شارك يف 
الفعاليات و�شعادة عي�شي �شيف املزروعي نائب رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
مدير  القبي�شي  بطي  وعبداهلل  اأبوظبي  يف  والراثية  الثقافية  والربامج 
اإدارة الفعاليات واالت�شال يف اللجنة وحممد فا�شل بنيعي�س رئي�س موؤ�ش�شة 
و�شيوف  امل��غ��ارب��ة  امل�شئولني  م��ن  وع���دد  للمو�شم  املنظمة  اجل��ه��ة  امل��وك��ار 
ياأتي يف  امل�شمار  تد�شني  اإن  املزروعي  �شيف  �شعادة عي�شي  وقال  املهرجان. 
ال�شقيقني و�شمن اجلهود  البلدين  املميزة بني  التاريخية  العالقات  اإطار 
امل�شركة للحفاظ على التقاليد العربية االأ�شيلة و�شون املوروث امل�شرك 

وتطوير �شباقات الهجن.                  )التفا�شيل �س19(

تنفيذية �أبوظبي تعتمد عدد� من م�ساريع بنية 
حتتية يف �المارة بتكلفة 204 ماليني درهم

•• �أبوظبي-و�م:

اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  التابعة للمجل�س  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
برئا�شة معايل جا�شم بوعتابه الزعابي رئي�س اللجنة التنفيذية حزمة 
درهم  ماليني   204 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  التطويرية  امل�شاريع  م��ن 
اإ�شافة اإىل عدد من القرارات وامل�شاريع احليوية يف االإمارة. )التفا�شيل 

حممد بن زايد يطمئن على اأحد امل�شابني من االأبطال امل�شاركني يف عملية اإعادة الأمل يف اليمن والذين يتلقون العالج مب�شت�شفى زايد الع�شكري )وام(

ثمن �سور ال�سمود وال�سجاعة والبطولة التي يتحلى بها اأبناء قواتنا امل�سلحة 

حممد بن ز�يد يطمئن على م�سابي �لقو�ت �مل�سلحة 
�الإمار�تية و�ل�سود�نية بعملية �إعادة �الأمل يف م�ست�سفى ز�يد

•• �أبوظبي-و�م:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ام�س امل�شابني من قواتنا امل�شلحة 

والقوات امل�شلحة ال�شودانية ال�شقيقة امل�شاركني �شمن قوات التحالف 
ال��ع��الج يف  يتلقون  وال��ذي��ن  اليمن  االأم���ل يف  اإع���ادة  العربي يف عملية 

م�شت�شفى زايد الع�شكري باأبوظبي.
)التفا�شيل �س2(

بدء اإجالء جرحى ومدنيني من خميم الريموك 

قو�ت �لنظام تهاجم حي �لقابون �سرقي دم�سق
•• عو��صم-وكاالت:

دم�شق  �شرقي  القابون  حي  على  وا�شعا  هجوماً  ال�شوري  النظام  ق��وات  �شنت 
قوات  ومهدت  فيه.  امل�شلحة  املعار�شة  مواقع  على  ال�شيطرة  ان��ت��زاع  بهدف 
املدفعية  وق���ذائ���ف  امل��ت��ف��ج��رة  ب��ال��ربام��ي��ل  احل���ي  بق�شف  ه��ج��وم��ه��ا  ال��ن��ظ��ام 

وال�شواريخ، حمدثة دماراً كبريا يف �شوارع احلي ومبانيه ال�شكنية.
املعار�شة  عليها  ت�شيطر  التي  ال�شرقية  واالأح��ي��اء  القابون  حي  وي�شهد  ه��ذا 
امل�شلحة من دم�شق، هجوماً متوا�شال منذ اأيام ت�شنه قوات نظام ب�شار االأ�شد 

بهدف اإخراج املعار�شة امل�شلحة وتاأمني اجلهة ال�شرقية للعا�شمة.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى،  ج����ددت ط���ائ���رات ال��ن��ظ��ام ج����ددت ق�����ش��ف حم��ي��ط مدينة 

اللطامنة يف ريف حماة بالرباميل املتفجرة.
اىل ذلك، بداأت �شباح اأم�س عملية اإجالء جرحى من املدنيني ومن عنا�شر 

هيئة حترير ال�شام يف خميم الريموك لالجئني الفل�شطينيني جنوبي دم�شق، 
م�شادر  ح�شب  ال�شوري،  ال�شمال  يف  امل�شلحة  املعار�شة  �شيطرة  مناطق  اإىل 

للجزيرة.
واأو���ش��ح��ت امل�����ش��ادر اأن ح��اف��الت دخ��ل��ت م��ن��اط��ق ���ش��ي��ط��رة ال��ه��ي��ئ��ة يف خميم 
الريموك الذي كان يقطنه مئات االألوف قبل الثورة ال�شورية ومل يعد فيه 

�شوى ب�شعة اآالف.
ويف �شياق مت�شل، قالت مواقع موالية للنظام ال�شوري اإن عملية اإخالء اجلزء 
اخلا�شع ل�شيطرة حترير ال�شام من خميم الريموك �شت�شتكمل خالل االأيام 

القليلة القادمة.
وتاأتي هذه اخلطوة �شمن ا�شتكمال تنفيذ بنود ما يعرف باتفاق املدن االأربع 
املوقع بني هيئة حترير ال�شام وحركة اأحرار ال�شام من جهة والنظام ال�شوري 

واجلانب االإيراين من جهة اأخرى. 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 
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بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com
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اجلمعية  اإجتماع  حل�شور  امل�شاهمني  ال�شادة  دع��وة  )����س.م.خ(،  للتمويل  م��وارد  �شركة  اإدارة  جمل�س  ي�شر 

العمومية العادية لل�شركة الذي تقرر عقده �شباح يوم  الثالثاء املوافق 23 مايو 2017 يف متام ال�شاعة 

احلادية ع�شرة �شباحا يف فندق �شاينت ريجي�س، مدينة احلبتور ب�شارع ال�شيخ زايد بدبي.

 للنظر يف جدول االأعمال التايل:

1- �شماع تقرير جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية 31/ 12/ 2016 وامل�شادقة عليه .

2- �شماع ومناق�شة تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية عن ال�شنة املالية املنتهية 31/ 12/ 2016.

3- �شماع ومراجعة تقرير مدققي احل�شابات عن امليزانية العمومية عن ال�شنة املالية املنتهية 

31/ 12/ 2016 وامل�شادقة عليه .

4- اإعتماد القوائم املالية املوحدة لل�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية 31/ 12/ 2016 وامل�شادقة عليها. 

5- اإبراء ذمة جمل�س االإدارة وهيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية ومدققي احل�شابات عن اأعمالهم املنتهية 

يف 31/ 12/ 2016.

6- النظر يف مقرح جمل�س االإدارة ب�شاأن توزيع 5% من االأرباح النقدية على امل�شاهمني عن ال�شنة املالية 

املنتهية 2016/12/31. 

7- املوافقة على مقرح مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن ال�شنة املالية املنتهية 2016/12/31. 

8- تعيني / اإعادة تعيني مدققٍي احل�شابات لل�شنة املالية 2017 وحتديد اأتعابهم .

جمل�س االإدارة

دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي 
�سركة موارد للتمويل )�س.م.خ( للت�سعيد  فل�سطيني  �جت���اه 

�مل�سربني �الأ�سرى  مع  ت�سامنًا 
•• ر�م �هلل-وكاالت:

الإ�شناد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ب��ن��ت 
دعوات  والكرامة  احلرية  معركة 
امل�����ش��رب��ني ع��ن الطعام  االأ����ش���رى 
لت�شكيل  االإ�شرائيلية  ال�شجون  يف 
ق�����وة ���ش��اغ��ط��ة ع���ل���ى االح���ت���الل 
لتلبية احتياجاتهم، و�شط توا�شل 
االأ�شرى.  مع  النا�شطني  ت�شامن 
اأم�س  ب��ي��ان��ه��ا  يف  ال��ل��ج��ن��ة  ودع����ت 
البدء  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
ومواجهة  وا���ش��ع،  م��دين  بع�شيان 
التما�س  ن����ق����اط  يف  االح�����ت�����الل 
للتعبري عن غ�شبهم اإزاء �شيا�شاته 

جتاه االأ�شرى امل�شربني.

�ن������ط������الق مت����ري����ن����ات 
�أمريكية �أردن��ي��ة  ع�سكرية 

•• عمان-وكاالت:

االأ�شد  مت��ري��ن��ات  االأردن  يف  ب����داأت 
امل���ت���اأه���ب ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال���ق���وات 
امل�����ش��ل��ح��ة االأردن����ي����ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ومب�شاركة  االأم����ريك����ي،  اجل���ان���ب 
بقوات  واأجنبية،  عربية  دولة   22
وب��ح��ري��ة وج��وي��ة. و�شت�شمل  ب��ري��ة 
هجومية  ع���م���ل���ي���ات  ال����ت����م����اري����ن 
مكافحة  وع���م���ل���ي���ات  ودف����اع����ي����ة 
االإرهاب وعمليات االإنقاذ ومكافحة 
االإرهاب االإلكروين، باالإ�شافة اإىل 
الكيميائية.  للهجمات  اال�شتجابة 
ا����ش���اف���ة اىل م��ك��اف��ح��ة االإره�������اب، 

ومواجهة نزوح الالجئني.

قبيلة �لرت�بني تعلن �حلرب على د�ع�ش يف �سيناء
•• �لعري�س-وكاالت:

قالت قبيلة الرابني يف �شمال �شيناء، �شمال �شرقي م�شر، اإنها تخو�س 
حربا مع تنظيم داع�س االإرهابي الذي يقوم بالذبح والقتل والتدمري، 
وفقا لبيان جديد ن�شره املتحدث با�شمها مو�شى الدلح على �شفحته على 
موقع التوا�شل االجتماعي في�شبوك. واأ�شاف البيان: نعمل حتت مظلة 
امل�شرية  ال��دول��ة  من  ج��زء  ونحن  امل�شلحة  قواتنا  قيادة  ال��دول��ة وحت��ت 
وجزء اليتجزاأ من �شعب م�شر العظيم. ونوه اإىل اأن القبيلة �شوف تعود 
اإىل حياتها الطبيعية بعد انتهاء ما و�شفته بكابو�س التنظيم االرهابي 

الذي اأعلن مبايعة تنظيم داع�س يف نوفمرب 2014.
داع�س  تنظيم  ه��و حم��ارب��ة  االأ���ش��ا���ش��ي  القبيلة  ه��دف  اأن  ال��ب��ي��ان  واأك���د 
االإرهابي، م�شددا على اأن القبيلة ال تكن عداوات الأحد وال تعتدي على 

اأحد ولي�شت لها اأية اأهداف اأخرى.
اأنها تكن كل تقدير واحرام لكل  وختمت القبيلة بيانها بالتاأكيد على 
جرياننا من اأبناء القبائل االأخرى وغريهم ونحرم حق كل النا�س فى 

احلياة فى اأمن و�شالم.



االثنني   8   مايو    2017  م   -   العـدد  12014  
Monday  8   May   2017  -  Issue No   12014

02

اأخبـار الإمـارات
عمال" "�إ�سعاد  فعالية  يف  �القت�سادية" ت�سارك  للمناطق  �لعليا  "�ملوؤ�س�سة 

•• �أبوظبي -و�م: 

فعالية  يف  املتخ�ش�شة  االقت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  �شاركت 
يف  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  نظمتها  التي  عمال"  "اإ�شعاد 
املدينة العمالية بال�شعديات يف اأبوظبي، وذلك برعاية وح�شور معايل 
�شقر غبا�س وزير املوارد الب�شرية والتوطني، ومعايل عهود بنت خلفان 

الرومي وزيرة دولة لل�شعادة .
ت�شمنت الفعالية فقرات فنية وعر�شا خا�شاً لالألعاب النارية، واأن�شطة 
وم�شابقات ترفيهية اأ�شفت اأجواء من البهجة والفرح، واأدخلت ال�شعادة 
للرعاية  وت��ق��دي��ره��م  �شعادتهم  ع��ن  ع���ربوا  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  ق��ل��وب  اإىل 

الكبرية التي يلقونها من قبل القيادة الر�شيدة يف االإم��ارات وحر�شها 
ال�شديد على توفري بيئة عمل اآمنه و�شحية و�شعيدة لهم.

وقال �شعادة �شعيد عي�شى اخلييلي مدير عام املوؤ�ش�شة العليا للمناطق 
الراعي  تكون  ب��ان  العليا  املوؤ�ش�شة  تت�شرف   : املتخ�ش�شة  االقت�شادية 
اإ�شعاد  نحو  املوجهة  الفعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  الفعالية  لهذه  الر�شمي 
العمال وتوفري بيئة العمل املنا�شبة لهم، مما يعزز من عملية انخراطهم 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف  دوره��م  وتفعيل  املجتمع  يف 

بالدنا احلبيبة يف جميع املجاالت.
العاملية  املعايري  اأف�شل  تاأمني  على  حري�شة  العليا  املوؤ�ش�شة  اأن  واأك��د 
كافة  وتوفري  عليها،  ت�شرف  التي  العمالية  املدن  وال�شالمة يف  لالأمن 

للعاملني،  م�شتقرة  ح��ي��اة  ت�شمن  ال��ت��ي  التحتية  وال��ب��ن��ى  اخل���دم���ات 
وحتفزهم على االإنتاج واالإبداع يف عملهم، م�شرياً اإىل اخلربة الطويلة 
مدن  وت�شغيل  واإدارة  تطوير  جم��ال  يف  العليا  املوؤ�ش�شة  متتلكها  التي 
ت�شم  �شكنية عمالية  30 مدينة  �شملت تطوير  اقت�شادية متخ�ش�شة 

حوايل 450 األف عامل، وذلك بال�شراكة مع القطاع اخلا�س.
املتخ�ش�شة  االقت�شادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  واأ���ش��اد 
راأ�شها  وعلى  االإم���ارات  دول��ة  يف  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  باجلهود 
وزارة املوارد الب�شرية والتوطني من اأجل االرتقاء باالأنظمة الت�شريعية 
والرقابية ومبنظومة ال�شيا�شات واالإجراءات اخلا�شة باإدارة �شوق العمل 

يف الدولة وتهيئة بيئة عمل متميزة وفق املعايري الدولية املعتمدة.

حاكم دبي ي�سدر مر�سوما بنقل مركز حممد 
بن ر��سد الإعد�د �لقادة �إىل �ملكتب �لتنفيذي

•• دبي -و�م:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء رعاه اهلل ب�شفته حاكما الإم��ارة دبي مر�شوما بنقل 
مركز حممد بن را�شد الإعداد القادة اإىل املكتب التنفيذي. ون�س املر�شوم 
دائرة  التنفيذي حمل  املكتب  اأن يحل  - على   2017 ل�شنة    15 رق��م    -
را���ش��د الإعداد  ب��ن  لها يف مركز حممد  دب��ي مب��ا  الب�شرية حلكومة  امل���وارد 
املالية  دائ��رة  تقوم  اأن  على   .. التزامات  عليها من  وم��ا  ال��ق��ادة من حقوق 
بنقل املخ�ش�شات املالية املر�شودة للمركز يف املوازنة ال�شنوية لدائرة املوارد 
الب�شرية اإىل املوازنة ال�شنوية للمكتب التنفيذي. ويعمل بهذا املر�شوم من 

تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ثمن �سور ال�سمود وال�سجاعة والبطولة التي يتحلى بها اأبناء قواتنا امل�سلحة 

حممد بن ز�يد يطمئن على م�سابي �لقو�ت �مل�سلحة �الإمار�تية و�ل�سود�نية بعملية �إعادة �الأمل يف م�ست�سفى ز�يد
•• �أبوظبي-و�م:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
امل�شابني  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
م���ن ق���وات���ن���ا امل�����ش��ل��ح��ة وال���ق���وات 
ال�شقيقة  ال�����ش��ودان��ي��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
التحالف  ق��وات  �شمن  امل�شاركني 
العربي يف عملية اإع��ادة االأم��ل يف 
ال��ي��م��ن وال���ذي���ن ي��ت��ل��ق��ون العالج 

العالج القائمة ..داعيا اهلل العلي 
بال�شفاء  عليهم  مين  اأن  القدير 
اأ�شرهم  اإىل  يردهم  واأن  العاجل 

معافني �شاملني باإذن اهلل.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ث��م��ن  و 
�شور  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
والبطولة  وال�شجاعة  ال�شمود 
اأب���ن���اء قواتنا  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى  ال��ت��ي 
امل�����ش��ل��ح��ة م����ع اإخ����وان����ه����م رف����اق 
ال�شودانية  ال��ق��وات  م��ن  ال�����ش��الح 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق����وات  وب��ق��ي��ة 

الع�شكري  زاي�����د  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
باأبوظبي.

و اطماأن �شموه خالل الزيارة على 
من  املهريي  اأحمد  فا�شل  �شحة 
وثالثة  امل�شلحة  قواتنا  منت�شبي 
ال�شودانية.  القوات  منت�شبي  من 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��ب��ادل  و 
حممد بن زايد اآل نهيان احلديث 
والطاقم  وذوي��ه��م  امل�شابني  م��ع 
ع��ل��ى عالجهم  امل�����ش��رف  ال��ط��ب��ي 
وخطط  وم���راح���ل  طبيعة  ح���ول 

وعزمية  اإ�شرار  من  يبدونه  وما 
واإقدام وكفاءة يف ميادين القتال 
للدفاع  ال��ن��ب��ي��ل��ة  م��ه��م��ت��ه��م  يف 
ال���ي���م���ن. من  اإخ����وان����ه����م يف  ع����ن 
ج��ان��ب��ه��م ع���رب امل�����ش��اب��ون خالل 
تبادلهم االأحاديث مع �شموه عن 
الزيارة موؤكدين  تقديرهم لهذه 
العالج  ا�شتكمال  ينتظرون  اأنهم 
اإىل  جم����دداً  لين�شموا  وال���ع���ودة 
�شفوف قوات التحالف ليوا�شلوا 

مع اإخوانهم واجبهم الوطني.

راف�����ق ���ش��م��وه خ����الل ال����زي����ارة .. 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل 
املجل�س  ل�������ش���وؤون  دول�����ة  وزي������رة 
ال����وط����ن����ي االحت�����������ادي وم���ع���ايل 
الكعبي  �شبيح  ب��ن  علي  املفو�س 
رئي�س الهيئة االحتادية للجمارك 
املزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة 
اأبوظبي  عهد  ويل  دي���وان  وك��ي��ل 
و����ش���ع���ادة ال���ل���واء ال���رك���ن حممد 
مراد ح�شن البلو�شي رئي�س هيئة 

االإمداد.

حمد�ن بن ز�يد: �الإمار�ت ما�سية يف ر�سالتها �لعاملية للحد من وطاأة �ملعاناة وحت�سني �حلياة
•• �أبوظبي-و�م:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ال�شمو  بقيادة �شاحب  االإم���ارات  اأن  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  رئي�س هيئة 
اإرثا  اهلل" متتلك  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
اإن�شانيا غنيا ، و ر�شيدا وافرا من املبادرات التنموية التي اأهلتها لتكون يف 

مقدمة الدول الفاعلة يف ال�شاأن االإن�شاين اإقليميا ودوليا.
االإي��ج��اب��ي على جمريات  ت��اأث��ريه��ا  االإم����ارات تكمن يف  ق��وة  اإن  وق��ال �شموه 
، وتعزيز  م��ن حولنا  ال��ن��زاع��ات واحل����روب  االإن�����ش��ان��ي��ة يف مناطق  االأو����ش���اع 
اأن  على  �شموه  و�شدد   ، العامل  ح��ول  واالإن�شانية  الب�شرية  التنمية  جم��االت 
الدولة ما�شية يف ر�شالتها العاملية للحد من وطاأة املعاناة وحت�شني احلياة 
بخطى ثابتة وعزمية قوية واإرادة ال تلني من اأجل تعزيز قيم اخلري والعطاء 

التي قامت عليها مبادئها وتاأ�ش�س على اإثرها �شرح االإمارات االإن�شاين .
واأ�شاف �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد : ما حققته االإمارات من مكانة متقدمة 
يف اجلانب االإن�شاين والتنموي يعترب نتيجة طبيعية لعمل دوؤوب ومبادرات 
اآل  رائدة جتد الدعم وامل�شاندة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و�شاحب ال�شمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة.
االأحمر والهالل  لل�شليب  العاملي  اليوم  �شموه - يف ت�شريح مبنا�شبة  وقال 
االأحمر الذي ي�شادف الثامن من مايو - " لي�س من باب امل�شادفة اأن حتافظ 

دولة االإم��ارات للعام الرابع على التوايل على مكانتها �شمن اأكرب املانحني 
القومي  بدخلها  قيا�شا  الدولية  التنموية  امل�شاعدات  جم��ال  يف  الدوليني 
االإمارات  احتلت  ، حيث  العامل  االأك��رث عطاء يف  ال��دول  لت�شبح يف مقدمة 
ما  ح�شب   ،2016 املا�شي  العام  خ��الل  ال��دول  تلك  قائمة  يف  االأول  املركز 
و  االقت�شادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  االإمن��ائ��ي��ة  امل�شاعدات  جلنة  اأعلنته 

التنمية موؤخرا".
ونوه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اإىل تطورات االأو�شاع االإن�شانية الراهنة 
املنطقة والناجمة عن ت�شاعد وترية االأح��داث والنزاعات  يف عدد من دول 
وتداعياتها على ال�شكان املدنيني واالأبرياء من االأطفال والن�شاء ، اإىل جانب 
اآخر  ن��وع  من  حتديات  تواجه  التي  االإن�شانية  العمليات  �شري  على  تاأثريها 
تتمثل يف اإعاقة جهود االإغاثة وو�شع العراقيل اأمام التحركات امليدانية من 

خالل ا�شتهداف فرق االإغاثة و املتطوعني والعاملني يف احلقل االإن�شاين .
الهالل  وفد  له  تعر�س  ال��ذي  اال�شتهداف  اإىل  ال�شدد  �شموه يف هذا  واأ�شار 
، وق��ال �شموه : هذا لن يثنينا عن  االأحمر االإم��ارات��ي موؤخرا يف ال�شومال 
قوى  �شموه  وط��ال��ب   ، املتاأثرين  و  ال�شحايا  م�شاندة  جت��اه  ب��دورن��ا  القيام 
اخلري يف العامل باإدانة مثل هذه االأعمال التي تتعار�س مع املواثيق الدولية 
االتفاقيات  عليها يف  املن�شو�س  والبنود  االأع��راف  احلائط  بعر�س  وت�شرب 

االأممية .
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإن ما يجري حاليا من اأزمات و 
نزاعات يف املنطقة ي�شع منظماتنا االإن�شانية وهيئاتنا االإغاثية اأمام حتدي 
كبري ، ي�شتلزم وقفة قوية و جهود جبارة وعمل م�شرك لتوفري ظروف حياة 

اأف�شل للمتاأثرين يف تلك املناطق ، ودعا �شموه اإىل تعزيز اأوجه الت�شامن بني 
مكونات احلركة الدولية لل�شليب االأحمر و الهالل االأحمر يف هذا ال�شدد 
، واإعالء قيم ال�شراكة االإن�شانية و التعاون و التن�شيق من اأجل عمل فاعل و 
موؤثر يواكب حجم التحديات و املخاطر التي حتيط بهوؤالء االأبرياء ، ونا�شد 
�شموه املجتمع الدويل ومنظماته االإن�شانية لبذل املزيد من اجلهود لتنمية 
مباليني  املحدقة  املخاطر  ل��درء  �شويا  والعمل  ه�شا�شة  االأك��رث  املجتمعات 
الب�شر حول العامل . واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن تخ�شي�س 
يوم عاملي للحركة الدولية للهالل االأحمر و ال�شليب االأحمر ميثل فر�شة 
طيبة للحوار و النقا�س وتبادل االأفكار حول املوا�شيع اجلوهرية التي تهم 
احلركة ، خا�شة واأن العامل ي�شهد اأو�شاعا متغرية االأمر الذي يتطلب اإعادة 
اإ�شراتيجية  وتطوير  احلركة  جهود  وتن�شيق  ال�شراكة  مفاهيم  يف  النظر 
املتغريات  بعد  �شمولية  ب�شورة  اإليه  والنظر  واالإن�����ش��اين  التطوعي  العمل 
التي طراأت على ال�شاحة الدولية ، باالإ�شافة اإىل اإيجاد و�شائل اأكرث فاعلية 
الإي�شال امل�شاعدات االإن�شانية مل�شتحقيها يف املناطق امللتهبة وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة دون اأن نتخلى عن مبادئنا االأ�شا�شية .
االأحمر  الهالل  هيئة  يف  لنا  بالن�شبة   : االأح��م��ر  الهالل  رئي�س  �شمو  وق��ال 
اإىل  بها  والدفع  امل�شرية  لتقييم  منا�شبة  مايو  الثامن من  االإم��ارات��ي ميثل 
االأمام و امل�شاهمة ب�شورة اأكرب يف ح�شد التاأييد للربامج وتعزيز ال�شراكات 
مع قطاعات املجتمع كافة ، ون�شر القيم واملبادئ التي ن�شعى لتحقيقها اإىل 
جانب ت�شخري االإمكانات وتفعيل االآليات املتاحة لتحقيق املزيد من التو�شع 
وبراجمنا  اأن�شطتنا  للم�شتهدفني من  واإ�شافة مكت�شبات جديدة  واالنت�شار 

االإن�شانية يف الداخل و اخلارج وتعزيز القدرة على احلركة و التاأهب للكوارث 
اأهداف  و التجاوب ال�شريع مع نداءات الواجب االإن�شاين يف كل مكان وهي 

عليا نعمل من اأجلها ون�شعى لتحقيقها دائما.
واأ�شاف �شموه : يف هذا ال�شياق نعمل بقوة ال�شتغالل قدراتنا ب�شورة اأكرب 
مع  ال�شراكة  وتعزيز   ، درج��ة  الأق�شى  لدينا  املتوفرة  املزايا  من  واال�شتفادة 

االآخرين والعمل �شويا و التن�شيق اجليد داخل امليدان .
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على اأهمية الدور الذي ت�شطلع 
به مكونات احلركة الدولية للهالل االأحمر وال�شليب االأحمر على ال�شاحة 
اكت�شبت  اإن احلركة  وقال   ، امل��وارد  و�شح  التحديات  الدولية رغم  االإن�شانية 
خربة كبرية يف التدخل ال�شريع اأثناء االأزمات والكوارث و احلد من تاأثريها 
على الب�شرية و ح�شد الدعم والتاأييد ل�شحاياها من املدنيني ، ودعا �شموه 
املانحني و املتربعني من الدول و احلكومات و املوؤ�ش�شات و االأفراد لالإيفاء 
بالتزاماتهم املالية جتاه مكونات احلركة الدولية حتى ت�شطلع بدورها على 
الوجه االأكمل وحتقق تطلعاتها يف �شون كرامة االأفراد و تنمية املجتمعات 
. واأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بدور املانحني واملح�شنني يف 
م�شاندة جهود الهالل االأحمر االإماراتي ، موؤكدا اأن مبادراتهم النبيلة عززت 
نفو�س  يف  املتاأ�شلة  والف�شيلة  اخلري  قيم  وعمقت  االإن�شانية  الدولة  مكانة 
و  املتطوعني  و  للعاملني  وتقديره  �شكره  �شموه عن  واأع��رب   ، الوطن  اأبناء 
اأ�شعب الظروف واأخطر  واأ�شاد بت�شحياتهم وعملهم يف   ، املنت�شبني للهيئة 
الر�شالة  وحيوية  يتحملونها  التي  امل�شوؤولية  عظم  على  موؤكدا   . ال�شاحات 

التي يوؤدونها بتجرد ونكران ذات .

�سيف بن ز�يد يكرم 11 من عنا�سر �لدفاع �ملدين
•• �أبوظبي-و�م:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  ك���رم 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئي�س 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
11 من  ، ام�����س مب��ق��ر ال�����وزارة ، 
بينهم  امل�����دين  ال����دف����اع  ع��ن��ا���ش��ر 
�شامي  العقيد  هم  �شباط  ثالثة 
الدفاع  عام  النقبي مدير  خمي�س 
املدين يف ال�شارقة واملقدم �شلطان 
الدفاع  اإدارة  ال�شحي مدير  �شعيد 

�شموه  ب���ت���ك���رمي  امل������دين  ال����دف����اع 
لهم، معترباً التكرمي و�شاماً على 
�شدورهم وحافزاً لهم لال�شتمرار 
يف م�����ش��اع��ف��ة ج���ه���وده���م وب����ذل 
الغايل والنفي�س يف خدمة الوطن، 
تقدمي  يف  بحياتهم  والت�شحية 
الظروف ويف  الواجب يف خمتلف 
حر�س  م���وؤك���داً  االأم���اك���ن،  جميع 
اأداء  على  امل���دين  ال��دف��اع  عنا�شر 
الواجب بحرفية تامة وباإخال�س 
والتي  ال��وط��ن،  خدمة  يف  وتفاين 

املنزل والعثور على الفتاة يف غرفة 
ن��وم��ه��ا م��ل��ق��اة ع��ل��ى ال�����ش��ري��ر اثر 
غاز  من  كبرية  كمية  ا�شتن�شاقها 
يعد  ال��ذي  الكربون  اأك�شيد  ث��اين 
من الغازات ال�شامة والذي ادخلها 
وقدمت   ، ت��ام��ة  غيبوبة  ح��ال��ة  يف 
يف  االأول��ي��ة  االإ�شعافات  لها  الفرق 
اإىل  ، ثم مت نقلها  موقع احل��ادث 
اقرب م�شت�شفى واالطمئنان على 
كما   ، ال�شحية  حالتها  ا�شتقرار 
ل�شيدتني  االإ���ش��ع��اف��ات  ت��ق��دمي  مت 

املدين باملنطقة ال�شرقية باالإنابة 
اإب��راه��ي��م بن  اأول را���ش��د  وامل����الزم 
����ش���اب���ط مركز  ال���ن���ق���ب���ي  اأح����م����د 
ال����دف����اع امل������دين يف خ���ورف���ك���ان ، 
ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م يف اإن��ق��اذ فتاة 
م���واط���ن���ة ت��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 17 
ع��ام��ا م���ن ح��ري��ق ���ش��ب يف منزل 
ذويها اخلمي�س املا�شي ، مبنطقة 

اللوؤلوية يف خورفكان .
واأع���رب مدير ع��ام ال��دف��اع املدين 
وعنا�شر  �شعادته  عن  ال�شارقة  يف 

مناهج  اأرق�����ى  وف����ق  ت��دري��ب��ه��ا  مت 
داخل  املتقدمة  العاملية  التدريب 

وخارج الدولة.
وكانت فرق الدفاع املدين تعاملت 
ب����الغ يف  م���ع احل�����ادث ع��ن��د ورود 
يوم  دقيقة  و11  الثانية  ال�شاعة 
 2017 4 مايو  اخلمي�س املوافق 
، عن ن�شوب حريق يف اأحد املنازل، 
اإىل  الدورية  الفور حتركت  وعلى 
موقع احلريق مبنطقة اللوؤلوؤية ، 
وقامت فرق الدفاع املدين باقتحام 

احلادث  اثر  من  ب�شدمة  ا�شيبتا 
ومت  الطبي  الدعم  لهما  وقدمت 

االطمئنان على �شحتهما.
ح�����ش��ر ال��ت��ك��رمي، ال��ف��ري��ق �شيف 
الداخلية  وزارة  وك��ي��ل  ال�����ش��ع��ف��ار 
ال�شام�شي  م��ب��ارك  ���ش��امل  وال��ل��واء 
م���دي���ر ع�����ام امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات 
حمد  والعميد  الداخلية،  ب���وزارة 
ال��ع��م��ي��م��ي م����دي����ر عام  ع����ج����الن 
ال�����ش��رط��ة اجل��ن��ائ��ي��ة االحت���ادي���ة 

وعدد من ال�شباط.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمعية �الإمار�ت حلقوق �الإن�سان ت�سارك يف ندوة دولية بتون�ش 
•• تون�س-و�م:

الدولية  ال��ن��دوة  بفعاليات  االإن�شان  حلقوق  االإم���ارات  جمعية  �شاركت 
تون�س  اأقيمت يف  التي  والنزاعات  احل��روب  زمن  االإعاقات  ذوي  حماية 
ال��دول العربية واملعهد العربي حلقوق  اإىل جانب ممثلني عن جامعة 
االأمم  ومفو�شية  وال��ب��ح��وث  للتدرب  العربية  امل���راأة  وم��رك��ز  االإن�����ش��ان 
املتحدة ال�شامية حلقوق االإن�شان واملنظمة الدولة للهجرة واملوؤ�ش�شات 
الوطنية حلقوق االإن�شان وجمعيات حقوق االن�شان واجلمعيات العربية 
القانونيني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ن  ف�شال  االإع���اق���ة  ذوي  ب��ح��ق��وق  املعنية 

واخلرباء.
مثلت جمعية االإمارات يف الندوة - التي نظمت بدعوة من جمعة اإب�شار 

لثقافة وترفه ذوي االإعاقة الب�شرة بتون�س وداد بوحميد نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية ومرمي ال�شومي ع�شو جمل�س االإدارة.

وقالت وداد بو حميد يف كلمة لها خالل الندوة اإن العامل رغم حترمي 
ميثاق االأمم املتحدة للحرب مل يزل ي�شهد �شنويا العديد من النزاعات 
امل�شلحة التي ال منتلك كمجتمع مدين القدرة على منعها اأو احليلولة 
الكارثة  ه��ذه  مبواجهة  به  والقيام  فعله  ميكننا  ما  لكن  تفجرها  دون 
املدنيني  على  املدمرة  ونتائجها  اأ�شرارها  تقليل  على  العمل  يف  يتمثل 
والبيئة وحتديدا على الفئات اله�شة وال�شعيفة كذوي االإعاقة وامل�شنني 

واالأطفال والن�شاء.
العام  منذ  تبنت  االإن�����ش��ان  حلقوق  االإم����ارات  جمعية  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  و 
بني  والتعاون  ال�شراكة  على  يعتمد  عمل  ونهج  ا�شراتيجية   2016

مكونات املجتمع املدين يف املنطقة العربية الإمياننا باأن العمل اجلماعي 
هو العمل االأك��رث تاأثريا وفاعلية والأننا جزء من كل يف حركة حقوق 

االإن�شان يف املنطقة العربية والعامل .
و اأ�شافت وداد بوحميد اإن حماية �شحايا النزاعات امل�شلحة يف مناطق 
ال�شراع يجب اأن ال يبعدنا عن التفكري يف كيفية العمل بالبعد الوقائي 
اأي العمل على منع الو�شول لل�شراع امل�شلح يف منطقتنا العربية عرب 
مكافحة وحماربة اأ�شباب اندالع هذه املنازعات وتعزيز العمل على ن�شر 
تبني وو�شع  والعمل على  والتحاور وقبول االختالف  الت�شامح  ثقافة 
جميع اجلمعيات العربية املعنية واملهتمة بحقوق االن�شان ا�شراتيجيات 
توعية وتثقيف وطنية ملكافحة خطاب التطرف والكراهية والعن�شرية 
والركيز على االهتمام بتوعية ال�شابات وال�شباب وا�شتهدافهم بحمالت 

التي  اال�شتهداف  خماطر  من  وحت�شينهم  حلمايتهم  وتثقيف  توعية 
تقوم به اجلماعات املتطرفة واالإرهابية .

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتماد  اإىل  ولفتت 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل مل�شمى  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأ�شحاب الهمم كم�شمى ر�شمي بدال عن ذوي االإعاقة وهو ما و�شفته 
باأنه تعبري عن روؤية �شمولية واإن�شانية وثقافية واجتماعية وحتفيزية 
تتجاوز االنعكا�شات واالأبعاد ال�شلبية لعبارة ذوي االإعاقة الذي متنت اأن 
اإطالقه كا�شطالح عربي لتو�شيف هذه  يتم تداوله وتر�شيخ وتعميم 
من  والرحيب  اال�شتح�شان  القى  التو�شيف  هذا  واأن  خ�شو�شا  الفئة 
قبل امل�شاركني بالندوة لذين اعتربوه روؤية جديدة اإن�شانية واجتماعية 

ومتكينيه لذوي االعاقة.

تنفيذية �أبوظبي تعتمد عدد� من م�ساريع بنية حتتية يف �المارة بتكلفة 204 ماليني درهم
•• �أبوظبي-و�م:

التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  اع���ت���م���دت 
التابعة للمجل�س التنفيذي الإمارة 
اأب��وظ��ب��ي ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل جا�شم 
اللجنة  رئي�س  الزعابي  بوعتابه 
امل�شاريع  م��ن  ح��زم��ة  التنفيذية 
التطويرية بتكلفة اإجمالية تبلغ 
اإىل  اإ�شافة  درهم  ماليني   204
وامل�شاريع  ال����ق����رارات  م���ن  ع����دد 

احليوية يف االإمارة.
واأكدت اللجنة التنفيذية التابعة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم������ارة 
املعتمدة  امل�شاريع  اأهمية  اأبوظبي 
اأه���داف خطة  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  اأ����ش���ول 
واملرافق العامة و�شمان ا�شتدامة 
باملياه والكهرباء  االإم��داد  وكفاءة 
املناطق  من��و  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
على  اللجنة  وواف��ق��ت  بفعالية. 
التطوير  اأع��م��ال  م�شروع  تر�شية 
ال�شعديات  ك���ه���رب���اء  حم��ط��ة  يف 
ت�شل  اإجمالية  بقيمة  الرئي�شية 
دره��������م..  م���ل���ي���ون   47.5 اإىل 
ويهدف امل�شروع اإىل تاأمني تغذية 
اأبوظبي وال�شعديات  اأحمال جزر 
اإطار  وال��رمي. وياأتي ذلك �شمن 
ل��ت��ط��وي��ر مدينة  ال���دائ���م  ال��ع��م��ل 
بامل�شتوى  االرت���ق���اء  يف  اأب��وظ��ب��ي 

لهدف  وتنفيذا  للمدينة  البيئي 
خ���ط���ة اأب���وظ���ب���ي ل���ل���و����ش���ول اىل 
ق��ط��اع ك��ه��رب��اء م�����ش��ت��دام ي�شمن 

اال�شتغالل االأمثل للموارد.
كما وافقت اللجنة التنفيذية على 
ت��ر���ش��ي��ة م�����ش��روع اأع���م���ال حتويل 
 – ال�شاخمة  الهوائية  اخلطوط 
نقطة الربط بالفاية اإىل حمطة 
بقيمة  ال�شاخمة  جنوب  كهرباء 
درهم..  مليون   39.5 تقديرية 
تاأمني  اإىل  امل���������ش����روع  وي����ه����دف 
كهرباء  ملحطة  الالزمة  االأحمال 
ج�����ن�����وب ال���������ش����اخم����ة اجل�����دي�����دة 

وتغذيتها بالطاقة الالزمة.

اإ�شافة  م��ر   4600 االج��م��ايل 
اإىل عملية ا�شتكمال اأعمال اإن�شاء 

بحرية لتجميع مياه االأمطار.
تر�شية  ال��ل��ج��ن��ة  اع���ت���م���دت  ك��م��ا 
وتطوير  ت�شغيل  اأع��م��ال  م�شروع 
و���ش��ي��ان��ة احل���دائ���ق وال����زراع����ات 
التجميلية العامة مبنطقة زاخر 
مدينة  يف  وت��واب��ع��ه��ا  ال���زراع���ي���ة 
مليون   22.7 ب��ق��ي��م��ة  ال���ع���ني 
لتعزيز  امل�شروع  ويهدف  دره��م.. 
يف  اخل�شراء  امل�شاحات  ا�شتدامة 

املدينة والوجه احل�شاري لها .
تر�شية  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  وواف����ق����ت 
الزراعة  و�شيانة  ت�شغيل  م�شروع 

اإن�������ش���اء طرق  ت��ر���ش��ي��ة م�������ش���روع 
ال�شناعية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  داخ��ل��ي��ة 
ليوا  مدينة  يف  اجلفن  مبح�شر 
 20.2 بقيمة  الظفرة  مبنطقة 
امل�شروع  وي��ه��دف  دره���م..  مليون 
اإن�����ش��اء ط���رق داخ��ل��ي��ة بطول  اىل 
اللوحات  ذل���ك  يف  مب��ا  ك��م   10
املرورية وعالمات الطريق داخل 
مع  لتتالءم  ال�شناعية  املنطقة 

اال�شتخدامات ال�شناعية.
اللجنة  اأخ���رى واف��ق��ت  م��ن جهة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ع��ل��ى خ��دم��ة احلجز 
لتح�شني  �شعيا  للمركبات  املنزيل 
ال�شرطية  اخل������دم������ات  ج��������ودة 

ويف ال�شياق ذاته اعتمدت اللجنة 
ت��رك��ي��ب كابالت  اأي�����ش��ا م�����ش��روع 
منطقة  يف  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وم���ع���دات 
 22.5 وق��������دره  مب���ب���ل���غ  ال����ع����ني 
امل�شروع  وي��ه��دف  دره���م..  مليون 
الكهرباء  �شبكة  ك��ف��اءة  رف���ع  اىل 
التو�شع  م��ت��ط��ل��ب��ات  وم����واك����ب����ة 
والتجاري  وال�شكاين  ال��ع��م��راين 

يف املنطقة.
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  وواف�����ق�����ت 
ت�شريف  م�����ش��روع  ت��ر���ش��ي��ة  ع��ل��ى 
االأم����ط����ار يف م��دي��ن��ة زايد  م��ي��اه 
 30.8 بقيمة  الظفرة  مبنطقة 
اخلط  ط��ول  ليبلغ  دره��م  مليون 

التجميلية و�شبكات الري املحلية 
مبدينة خليفة ومدينة �شخبوط 
ب��ن زاي���د بقيمة  وم��دي��ن��ة حممد 

درهم. مليون   20.8
وي��ت�����ش��م��ن امل���������ش����روع االأع����م����ال 
الزراعية من م�شطحات خ�شراء 
ال�شلب  ال���ت���ج���م���ي���ل  واأع�������م�������ال 
الزينة  واأع���م���ال  م���ن جم�����ش��م��ات 
والنوافري واالنارة باالإ�شافة اىل 
�شبكات  و�شيانة  ت�شغيل  اأع��م��ال 
ال����ري امل��ح��ل��ي��ة وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا مما 
ي��ح��اف��ظ وب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر على 

املظهر العام للمدن الثالث.
على  التنفيذية  اللجنة  وواف��ق��ت 

امل�����ق�����دم�����ة ل����ل����ج����م����ه����ور ب���ه���دف 
م�شتويات  الأف�������ش���ل  ال���و����ش���ول 
لهدف  وحتقيقا  املتعاملني  ر�شا 
خطة اأبوظبي يف اإيجاد منظومة 
واجلاهزية  ل��ل��وق��اي��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
ل���������ش����م����ان �����ش����الم����ة امل���ج���ت���م���ع. 
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ع����ددا من 
املرفوعة  وامل����ذك����رات  امل��وا���ش��ي��ع 
م��ن ق��ب��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بتنفيذ  واملرتبطة  اأبوظبي  اإم��ارة 
وتطوير  وامل�����ش��اري��ع  امل��خ��ط��ط��ات 
اخل���دم���ات امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
ب�شاأنها  اتخذت  و  اللجنة  اأع��م��ال 

القرارات املنا�شبة.

جت�سيدا ملبادرة رئي�س الدولة عام 2017 عام اخلري وم�ساركة يف اليوم العاملي للعمال 

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حفال لتكرم �أكرث من 40 عامال يف �أبوظبي ومدينة خليفة
•• �أبوظبي-�لفجر:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ملبادرة  االإن�شانية  واملبادئ  للقيم  جت�شيدا 
عام  باعتبار  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
للعمال  العاملي  اليوم  يف  منها  وم�شاركة   ، للخري  عاماً   2017
نظمت بلدية مدينة اأبوظبي يف مركزها الرئي�س باأبوظبي وكذلك 
يف مدينة خليفة فعاليتني لتكرمي العمال ا�شتهدفت من خاللهما 
اإدخال ال�شعادة اإىل قلوبهم ، والرفيه عنهم وم�شاعدتهم ، وذلك 

تقديرا لهذه الفئة التي تعد جزءاً ال يتجزاأ من الن�شيج االجتماعي 
املتالحم و التما�شك بف�شل القيم االخالقية التي حتكم املجتمع 

االإماراتي.
وقد �شمل حفل التكرمي يف اأبوظبي 40 عامال وم�شتخدما ،حيث 
قدمت البلدية الهدايا العينية ، كما نظمت اإفطارا جماعيا للعمال 
اإىل  البلدية  ، و قدمت  البلدية وامل�شوؤولون  �شاركهم فيه موظفو 
االجتماعي  التكافل  روح  عن  تعبريا  رمزية  نقدية  هدايا  العمال 

وتقديرا جلهودهم املخل�شة .

على  التقديرية  الهدايا  ع�شرات  بتوزيع  البلدية  قامت  حني  يف 
العمال يف مدينة خليفة تثمينا جلهودهم وخدماتهم املقدمة اإىل 

املجتمع .
ال�شوؤون  دائ��رة  التزام  الفعالية تعرب عن  اأن هذه  البلدية  واأك��دت 
املجتمعية  اأبوظبي مب�شوؤوليتها  – بلدية مدينة  والنقل  البلدية 
االإن�شانية  امل����ب����ادرات  ج��م��ي��ع  دع���م  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ق��ي��م  حتقيق  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  واملجتمعية 
والت�شافر بني اأفراد املجتمع ، وت�شاعد يف تو�شيع خارطة ال�شعادة 

واالأعمال اخلريية .
ونوهت البلدية اأن مبادراتها �شمن )عام اخلري( انعكا�س حقيقي 
التي حتث  قيادتها احلكيمة  روؤي��ة  االإم��ارات��ي ومن  املجتمع  لقيم 
على فعل اخلري وجعله منهاج حياة واأ�شلوبا متينا ي�شهم يف تر�شيخ 
بكافة  االجتماعي  التكافل  اأرك��ان  وتوطيد  االجتماعية  العالقات 
تر�شخ  التي  الفعاليات  تنفيذ  يف  �شت�شتمر  اأنها  مو�شحة   ، �شوره 
الدول حفظه  رئي�س  ال�شمو  وتعك�س معاين وقيم مبادرة �شاحب 

اهلل على امتداد عام اخلري.

�الأر�سيف �لوطني يناق�ش �سيا�سات �لتعاون مع هيئة �لفجرية للثقافة و�الإعالم
•• �بوظبي-�لفجر:

ناق�س االأر�شيف الوطني مع هيئة 
التي  واالإع���الم  للثقافة  الفجرية 
للدرا�شات  م��رك��ز  اإن�������ش���اء  ت��ع��ت��زم 
وال��ت��وث��ي��ق ���ش��ب��ل اال����ش���ت���ف���ادة من 
جتربة االأر�شيف الوطني يف حفظ 
ذاكرة الوطن وتوثيقها واأر�شفتها، 
التي  مقتنياته  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
وتاريخها  الفجرية  اإم���ارة  تخ�ّس 

وتراثها.
ويف ال��ل��ق��اء ال�����ذي ����ش���ّم ك����اًل من 
املدير  امل����ه����ريي  م����اج����د  ����ش���ع���ادة 
مدير  املطريي  وحمد  التنفيذي، 
االأر�شيف  يف  االأر����ش���ي���ف���ات  اإدارة 
ال���وط���ن���ي، و����ش���ع���ادة ح���م���دان كرم 
الفجرية  هيئة  عام  مدير  الكعبي 
ل���ل���ث���ق���اف���ة واالإع�������������الم واأ�����ش����م����اء 
مركز  اإدارة  م��دي��ر  الكعبي  ���ش��امل 
الهيئة-  يف  وال��ت��وث��ي��ق  ال��درا���ش��ات 
اال�شتفادة  اإمكانية  مناق�شة  جرت 
التي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��������دورات  م���ن 
ي���ن���ظ���م���ه���ا االأر������ش�����ي�����ف ال���وط���ن���ي 
الر�شمية  االأر�شيفات  يف  للعاملني 

���ش��وؤون االأر���ش��ف��ة وال��ت��وث��ي��ق التي 
الهيئة  واأكد ممثلو  للمركز،  تعود 
اال�شتفادة  اأه��م��ي��ة  االج���ت���م���اع  يف 
وامل�شادر  وال�شجالت  الوثائق  من 
من  بالفجرية  اخلا�شة  وامل��راج��ع 

جميع النواحي.
وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب ���ش��ع��ادة املدير 
الهيئة،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التنفيذي 
وناق�س معهم فكرة توقيع مذكرة 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
وو�����ش����ع خ���ط���وط وا����ش���ح���ة لكي 
والتوثيق  الدرا�شات  مركز  ي�شري 
ال�������ذي ���ش��ت��ط��ل��ق��ه ال���ه���ي���ئ���ة وف���ق 
يعتمدها  التي  والقوانني  اللوائح 
االأر�شيف الوطني وبالتن�شيق التام 
معه، واأن يكون االأر�شيف الوطني 
همزة و�شل بني املركز واملوؤ�ش�شات 
يخ�س  مب��ا  ال��دول��ة  يف  احلكومية 

تفاهم بني الطرفني تنظم العمل 
والتعاون بينهما.

اجلدير بالذكر اأن مركز الدرا�شات 
الهيئة  ت�شتعد  ال����ذي  وال��ت��وث��ي��ق 
لتد�شينه �شوف يت�شمن اإىل جانب 
بالفعاليات  خا�شة  اأماكن  مهامه 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ك����ال����ن����دوات االأدب����ي����ة 
واملحا�شرات  ال�شعرية،  وامللتقيات 

واالحتفاء باالإ�شدارات املهمة.

ويف ختام الزيارة التي قام بها وفد 
واالإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة 
وبعد  ال���وط���ن���ي  االأر�����ش����ي����ف  اإىل 
�شعادة  اأ���ش��اد  اجل��ول��ة يف م��راف��ق��ه 
ح���م���دان ك���رم ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر عام 
الهيئة مبا �شاهده من تطور تقني 
مت ت�شخريه حلفظ ذاكرة الوطن، 
املقتنيات  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ش���رياً 
مبختلف اأ�شكالها يف ق�شم االأر�شيف 
توثيق  على  يعمل  ال��ذي  الرئا�شي 
وتراثها  االإم��������ارات  دول�����ة  ت���اري���خ 
الفيلم  ويف  ال��وث��ائ��ق��ي��ة،  ب��االأف��الم 
الذي  االأب��ع��اد  الثالثي  الوثائقي 
ي��ق��دم ل��ل��زائ��ر م���وج���زاً ع��ن تاريخ 
واآفاق  وحا�شرها  االإم����ارات  دول��ة 
حممد  ال�شيخ  قاعة  يف  م�شتقبلها 
ويف  االفرا�شي،  للواقع  زاي��د  بن 
�شلطان وما  زايد بن  ال�شيخ  قاعة 
حت��ت��وي��ه م��ن من���اذج م��ن الوثائق 
الفوتوغرافية  وال�شور  املكتوبة، 
التاريخية،  واخلرائط  التاريخية 
ويف مكتبة االإمارات وهي من اأبرز 
املكتبات املتخ�ش�شة بتاريخ وثقافة 

دولة االإمارات، ومنطقة اخلليج.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من د�ئرة �لنيابة �لعامة بر�أ�ش �خليمة يزور و�حة �لكر�مة

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

زار وفد من دائرة النيابة العامة يف راأ�س اخليمة واحة الكرامة التي 
مت ت�شييدها لتخليد ذكرى �شهداء االإمارات االأبرار.

اأم��ام ن�شب ال�شهيد  ب��داأت من  وق��ام الوفد بجولة يف واح��ة الكرامة 
املكون من 31 لوحا من االألواح ال�شخمة التي ي�شتند كل منها على 
االآخر رمزا للوحدة والتكاتف والتالحم بني اأبناء جمتمع االإمارات 
�شعب  متيز  التي  وال�شمود  وال�شجاعة  القوة  �شفات  واإىل  والقيادة 
القوات  ق�شم  نق�س  ال��ذي مت  املعدين  اللوح  وتوقف عند  االإم���ارات.. 

امل�شلحة لدولة االإمارات عليه.

عليها  نق�شت  األواحا  يت�شمن  ال��ذي  ال�شرف  جناح  اأي�شا  الوفد  وزار 
اآيات من القراآن الكرمي وكذلك اأ�شماء �شهداء اأبناء االإمارات البوا�شل 
بوا�شع  ال�شهداء  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  داع��ي��ا  عنهم..  ومعلومات 

رحمته واأن يجعل مقامهم مع ال�شديقني وال�شاحلني.
اأن  راأ���س اخليمة  العام الإم��ارة  النائب  امل�شت�شار ح�شن حميمد  واأك��د 
االإم���ارات ودوره��م يف حماية  ب�شهداء  الفخر  الزيارة هي تعبري عن 
ت��راب ال��وط��ن وال���ذود عنه وت��ق��دمي اأرواح��ه��م الطاهرة الإب��ق��اء راية 
ال��والء والوفاء  اأنها تعبري عن ق�شم  االإم��ارات عالية �شاخمة .. كما 

للوطن وقيادته الر�شيدة.
و�شم الوفد عددا من اأع�شاء النيابة العامة وموظفي الدائرة.

�ملو�رد �لب�سرية بر�أ�ش �خليمة تنظم رحلة ترفيهية للعمال يف يومهم يف �إطار عام �خلري 
•• ر�أ�س �خليمة- و�م: 

نظمت دائرة املوارد الب�شرية براأ�س اخليمة اأم�س االول ال�شبت رحلة ترفيهية 
باأم القيوين مل�شتخدمي وعمال حكومة راأ�س  املائية  اإىل حديقة درمي الند 
االأول من مايو  ي�شادف  ال��ذي  العاملي  العمال  يوم  وذل��ك مبنا�شبة  اخليمة 

من كل عام.
ت�شمنت الزيارة - التي تاأتي تقديرا جلهود العمال وم�شاهمتهم املخل�شة يف 
العملية التنموية واالقت�شادية امل�شتمرة بالدولة - جولة مبرافق احلديقة 
كوبونات  وتوزيع  جماعية  غداء  وجبة  تخللها  املائية  باالألعاب  واال�شتمتاع 

�شحب على اجلائزة الكربى املخ�ش�شة من قبل اإدارة احلديقة.

وقالت بدرية املزروعي نائب مدير دائرة املوارد الب�شرية براأ�س اخليمة اإن 
العامل  اأعز  الذي  اأق��ره ديننا اال�شالمي احلنيف  الفئة حق  االهتمام بهذه 
اأن االحتفال بهذه املنا�شبة يف اإطار مبادرات عام  ورعاه وكرمه .. مو�شحة 
2017 جزء ب�شيط من العرفان باجلميل ملن يقدمون خدمات يف  اخلري 
املوؤ�ش�شات وال�شركات  اأو  مواقع عملهم ت�شهم يف حتقيق الدوائر احلكومية 

الأهدافها .
الند  درمي  بحديقة  ب��اإدارة  تنفيذي  م�شوؤول  را�شد  حممد  اأ�شار  جانبه  من 
املائية اإىل اأن احلديقة تعترب �شريكا اإ�شراتيجيا يف مبادرة مزايا بحكومة 
راأ�س اخليمة واخلا�شة بتقدمي خ�شومات خا�شة ملوظفي احلكومة واأ�شرهم 

.. واأكد ا�شتعداد االإدارة للتعاون يف دعم فعاليات الدائرة .

�سعيد بن حممد: قو�تنا �مل�سلحة مفخرة ت�ساف �ىل �ملفاخر �لعديدة �لتي حتققها �المار�ت
•• �لعني -و�م:

القوات  توحيد  ق��رار  ان  نهيان  اآل  بن حممد  �شعيد  الدكتور  ال�شيخ  اك��د 
امل�شلحة ج���اء ادراك�����ا م��ن ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه واخوانه حكام االم��ارات الذين بقيمته  �شلطان 
له  ت�شول  من  كل  من  الوطن  حلماية  واهميته  الكبرية  اال�شراتيجية 

نف�شه العبث باأمنه و�شالمته.
وقال يف كلمة مبنا�شبة الذكرى ال�41 لتوحيد القوات امل�شلحة ان قواتنا 
امل�شلحة ا�شبحت اليوم مفخرة ت�شاف اىل املفاخر العديدة التي حتققها 
الدولة على ال�شعيدين االقليمي والدويل ودرعا و�شيفا يحمي مكت�شباتنا 
الوطنية وي�شون م�شريتنا االحتادية املباركة يف ظل املتغريات وامل�شتجدات 

التي ميوج بها العامل من حولنا.
اآل نهيان طيب اهلل  اآمن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان  وا�شاف لقد 
ال��ق��وة يف خمتلف  امل��ظ��ف��رة ان ام��ت��الك  امل�����ش��رية  ث���راه منذ توليه ق��ي��ادة 
املتحدة  العربية  االم��ارات  اال�شا�شية لنه�شة دولة  ال�شمانة  املجاالت هو 

ك��ان تطوير  ولذلك  ع��دوان  او  تهديد  خ��وف من  دون  ل��الأم��ام  وتقدمها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شار  وق��د  لديه  ق�شوى  اول��وي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
امل�شلحة  للقوات  االعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة 
امل�شلحة  قواتنا  وتقوية  حتديث  يف  اخلالد  القائد  نهج  على  اهلل  حفظه 
به  ا�شتحقت  واالحرافية  التقدم  من  متميز  م�شتوى  اىل  و�شلت  حتى 

ا�شادة وتقدير العامل .
ور�شالتها  لدورها  تقديرا  امل�شلحة  قواته  ح��ول  �شعبنا  التفاف  ان  وق��ال 
ال�شامية يف حماية الوطن ومكت�شباته واجنازاته ال�شاخمة يوؤكد ان ابناء 
وروؤيتها  وامكانياتها  بقدراتها  ويوؤمنون  قيادتهم  يلتفون حول  االمارات 
الثاقبة للتعامل مع املخاطر والتحديات وا�شعني ن�شب اعينهم طبيعة 
االو�شاع االقليمية والدولية املحيطة بوطنهم وم�شوؤولياتهم التاريخية 

يف �شيانة امانة االباء واالجداد.
وا�شاف لقد برهن ابناءنا يف القوات امل�شلحة ان االباء املوؤ�ش�شني لالحتاد 
قد جنحوا بجدارة وا�شتحقاق بخلق جمتمع متما�شك ومتالحم ذو هوية 
وطنية �شعارها االنتماء اىل االر�س الواحدة وال�شعب الواحد يف مواجهه 

التحديات الراهنة حيث كان ادائهم يف خمتلف املهام االن�شانية واالغاثية 
والقتالية رمزا للقيم و املبادئ االن�شانية للدفاع عن احلق وغر�س االمن 
ورف�س  العدل  وحتقيق  احلقوق  وحفظ  وال�شالم  واال�شتقرار  واالم���ان 
الظلم وع���ون اال���ش��ق��اء واال���ش��دق��اء يف اوق���ات االزم����ات وامل��ح��ن وتقدمي 
ق��در ع��ال من االح���راف واملهنية  اينما وج��دوا وعلى  وال��دع��م  امل�شاعدة 
الوطن  الهائل من حب  املخزون  م�شتمدين قوتهم و�شجاعتهم من هذا 

والقيادة الر�شيدة ومن مبادئ وقيم ديننا اال�شالمي احلنيف .
الغالية على  الذكرى  انه يف هذه  الدكتور �شعيد بن حممد  ال�شيخ  واكد 
الذين  االبطال  �شهدائنا  واكبار الأرواح  قلوبنا جميعا نقف وقفة اجالل 
وتقدم  وم�شتقبلنا  حا�شرنا  تنري  م�شاعل  وت�شحياتهم  عطائهم  �شيظل 
للوطن  واالنتماء  ال��والء  يف  والنموذج  القدوة  واملقبلة  احلالية  الأجيالنا 
مفهوم  تعريف  االب���رار  �شهدائنا  دم��اء  اع���ادت  حيث  الر�شيدة  وللقيادة 
الوطنية  �شجل  يف  نور  من  بحروف  ا�شمائهم  �شطروا  ان  بعد  الت�شحية 
االمل  دروب  ال��ق��ادم��ة  والأج��ي��ال��ن��ا  لنا  ي�شيء  ن��ربا���ش��ا  بطوالتهم  لتظل 
النادرة درو�شا فى  وامل�شتقبل لن�شتقى من �شريتهم العطرة و بطوالتهم 

حب الوطن والدفاع عن �شالمته وامنه وا�شتقراره.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقرار  وا�شاد 
التذكاري  الن�شب  باإن�شاء  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ل�شهدائنا االبرار يف واحة الكرامة يف ابوظبي تكرميا الأ�شمائهم وتخليدا 
للدفاع  وت�شحياتهم  بطوالتهم  على  �شاهدا  وليكون  اخلالدة  لذكراهم 
عن اخوانهم وا�شقائهم وا�شدقائهم يف العامل.. كما ا�شاد بقرار اخلدمة 
الوطنية الذي ا�شهم يف تدعيم وتعزيز قيم الوالء وروح االنتماء يف نفو�س 

ابناء الوطن وعزز فيهم الروح الوطنية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  ا�شمى  ورف��ع 
امل�شلحة  للقوات  االعلى  القائد  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  حفظه اهلل واىل اخيه �شاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واىل �شاحب 
القائد  نائب  ابوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
املجل�س  اع�شاء  ال�شمو  ا�شحاب  اخوانهم  واىل  امل�شلحة  للقوات  االعلى 

االعلى لالحتاد حكام االمارات واىل �شعب االمارات بهذه املنا�شبة.

قائد عام �سرطة ر�أ�ش �خليمة ي�سيد بنتائج جائزة وزير �لد�خلية 
•• ر�أ�س �خليمة - �لفجر

راأ�س اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، 
اج��ت��م��اع ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ال�����دوري اخل��ام�����س ل��ل��ع��ام 2017م، وف���ق���اً خلطة 
اهلل  عبد  العميد  بح�شور  والتوا�شل،  االت�شال  منهجية  �شمن  االت�شال 
العاّمون  وامل���دراء  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�س 
وذلك  اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  ال�شرطة  م��راك��ز  وروؤ���ش��اء  االإدارات،  وم���دراء 
واخلطة  الداخلية  وزارة  ا�شراتيجية  مبادرات  وتنفيذ  تطبيقات  ملناق�شة 

اال�شراتيجية للقيادة العليا لذات الفرة.
بال�شباط، وجميع  راأ���س اخليمة،  يف بدء االجتماع، رّحب قائد عام �شرطة 
االأع�شاء واحل�شور، م�شيداً باإجنازات كادر �شرطة راأ�س اخليمة، خالل هذه 
الفرة، عقب تكرمي الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية، القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، بدرع 
اأف�شل جهة م�شاركة يف تقدمي البحوث العلمية �شمن جائزة وزير  جائزة 
2017، ف�شاًل عن جهود �شرطة  الداخلية للبحث العلمي الدورة الثالثة 
راأ�س اخليمة يف تد�شني وتفعيل م�شروع البوابة الذكية ل�شرطة راأ�س اخليمة 
اأن جميع هذه االجن��ازات ت�شب يف  الذكي، موؤكداً  اأوىل للرا�شل  كمرحلة 

حتقيق اأهداف االبداع واالبتكار الذي تطمح له وزارة الداخلية، ف�شاًل عن 
اأنها تدعم كافة متطلبات احلكومة الذكية وفقاً ملنظومة التميز احلكومي 

الرابع.  – اجليل 
كما تطرق االجتماع اإىل �شرح قيمة ) ُح�شن التعامل ( والتاأكيد على موظفي 
ال�شرطة ب�شرورة التعامل على امل�شتوى الداخلي بني املوظفني اأو اخلارجي 
على  احلر�س  خالل  من  احل�ُشن  واال�شلوب  اجليد  بالتعامل  اجلمهور  مع 
مراعاة ظروف واأحوال النا�س، بتوقري الكبار واحرام ال�شغار، االأمر الذي 
يعزز بدوره ن�شر ثقافة فن التعامل والرقي االأخالقي يف املجتمع مما يكفل 

�شمو املبادئ والقيم االإيجابية.
الوطنية  امل��وؤ���ش��رات  نتائج  امل��ح��اور، �شملت  ال��ع��دي��د م��ن  ون��اق�����س االج��ت��م��اع 
نظام  تطبيق  نتائج  ومناق�شة  2017م،  االأول  الربع  عن  واال�شراتيجية 
اجلودة عن العام 2016م مع مناق�شة م�شتهدفاتها للعام اجلاري 2017م، 
االإح�شائي  والتقرير  ال����راأي،  ا�شتطالعات  نتائج  ا�شتعرا�س  ع��ن  ف�شاًل 
نتائج  اإدراج  نتائج  مناق�شة  ثم  2017م،  العام  من  االأول  الربع  االأمنيعن 
يف  2017م،  االأول  للربع  والت�شغيلية  واال�شراتيجية  الوطنية  املوؤ�شرات 
نظام التميز املوؤ�ش�شي، واإدراج اأعمال اللجان وفرق العمل يف برنامج التميز 

املوؤ�ش�شي.

�الأقمار �ل�سناعية تر�قب �سالحف ر�أ�ش �خليمة
•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر 

تعكف هيئة حماية البيئة والتنمية 
ترقيم  ع���ل���ى  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  يف 
ال�����ش��الح��ف يف ���ش��واح��ل االإم������ارة، 
مياه  يف  حركتها  ملراقبة  ت�شهيال 
البحر، وتكاثرها مما ي�شاعد على 

حمايتها من خطر االنقرا�س. 
املدير  الغي�س،  �شيف  د.  وبح�شب 
البيئة:  حماية  لهيئة  التنفيذي 
ال�شالحف  ت���رق���ي���م  ج����ان����ب  اىل 
اأجهزة  ت��رك��ي��ب  امل�����ش��روع  يت�شمن 
تعمل  عليها،  حديثة  وتتبع  رقابة 
بوا�شطة االأقمار ال�شناعية ، ملتابعة 
على  واالط��الع  خطوط رحالتها، 
وجهاتها يف البحر، اإن كانت تبقى 
يف ن��ط��اق اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، حيث 
ميكن اأن تتجه اإىل �شمال اخلليج، 
اإىل خارجه، حيث بحر  التوجه  اأو 

عمان وبحر العرب.
واأث��ن��اء ج��ول��ة ق��ام بها ف��ري��ق تابع 
�شواحل  يف  البيئة  ح��م��اي��ة  لهيئة 
االإم�������ارة، مت��ك��ن م���ن ا���ش��ط��ي��اد 5 
تبني  االأول،  ال���ي���وم  يف  ���ش��الح��ف 
اأنها يف مرحلة عدم ن�شج جن�شي ، 
بينما ا�شطاد جمموعة ت�شم 20 
اأن  تبني  الثاين،  اليوم  يف  �شلحفاة 
وقادرة  جن�شيا،  نا�شجة  جميعها 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ا���ش��ل و ال��ت��ك��اث��ر خالل 

املو�شم احلايل.

اأن فريق  الغي�س  د.  ذكر  ملا  ووفقا 
جميع  ترقيم  مهمة  اأجن��ز  الهيئة 
ال���������ش����الح����ف، ال�����ت�����ي مت����ك����ن من 
الو�شول اإليها، على مدار اليومني 
مياه  اإطالقها يف  واأع��اد  املا�شيني، 

�شواحل  ع����رب  ال���ع���رب���ي،  اخل���ل���ي���ج 
اأن عمليات  راأ�س اخليمة، مو�شحا 
الرقيم تهدف حتديدا اإىل معرفة 
م���ا ي���ح���دث ل��ت��ل��ك امل��ج��ام��ي��ع من 

ال�شالحف بعد مو�شم التكاثر.

ت�سدرها  بناء  رخ�سة   8205
بلدية ر�أ�ش �خليمة 2016 

•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر:

دائ����رة  يف  امل���ب���اين  اإدارة  اأ�����ش����درت 
 8205 اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ب���ل���دي���ة 
رخ�شة بناء ملختلف املجاالت العام 
املا�شي 2016 .  وقال مدير عام 
اإن  �شكر  بن  حممد  منذر  البلدية 
وفق  يتم  البناء  تراخي�س  ا���ش��دار 
واال�شراطات  باملعايري  االل��ت��زام 
والت�شريعات  ال��ب��ن��اء  و���ش��ي��ا���ش��ات 
والتدقيق  ب���ال���رق���اب���ة  م���ت���ب���وع���ة 
املباين  خمططات  على  الهند�شي 
النواحي  مع االأخ��ذ بعني االعتبار 
ال�شالمة  وا���ش��راط��ات  اجلمالية 
: تندرج �شمن  .  وتابع  املواقع  يف 
االإعالنات  مراقبة  االإدارة  جهود 
واملوا�شفات  ال��ق��وان��ني  وحت��دي��ث 
التقدم  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
احل�����ش��اري الإم�����ارة راأ�����س اخليمة 
الع�شري  ال��ع��م��راين  ال��ن��ه��ج  وف���ق 

الذي ت�شهده امارات الدولة . 
اخليمة  راأ����س  ام���ارة  االن  وت�شهد 
طفرة عمرانية متطورة مت�شارعة 
خليفة  م��دي��ن��ة  �شماتها  اأب����رز  م��ن 
اجلنوبي  الظيت  ملنطقة  امل��ج��اورة 
���ش��اب��ق مت االع�����الن عن  ويف وق���ت 
اخليمة  راأ���������س  مل���دي���ن���ة  خم���ط���ط 
منطقة  م�����ن  ي���ت���خ���ذ  احل����دي����ث����ة 
الرفاعة موقعا لها وهي عبارة عن 
 1500 ت�شم  �شكنيني  جممعني 
املرافق  اىل  ب���االإ����ش���اف���ة  م�����ش��ك��ن��ا 
وال�شحية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اخل��دم��ي��ة 
وال���ت���ج���اري���ة وع�������الوة ع���ل���ى ذلك 
�شكنية �شغرية يف  ان�شاء جممعات 

منطقتي �شوكة واملنيعي .

�ل�سارقة لل�سحافة يطرح مبادرة 
جديدة لدعم ذوي �الإعاقة �ل�سمعية

•• �ل�صارقة -و�م: 

اأعلن نادي ال�شارقة لل�شحافة التابع للمكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة 
تبنيه مبادرة جديدة تتمثل يف دعم الطلبة من ذوي االإعاقة ال�شمعية بن�شخ 
الفئة من طلبة مدر�شة  ه��ذه  ت�شتهدف  " ك�شر احلاجز" التي  من جملة 
ورو�شة االأمل لل�شم يف مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية وذلك توافقا 
اإىل تعزيز  "عام اخلري" وفق برامج وخطط النادي الرامية  مع مبادرات 

براجمه املجتمعية واخلريية .
كانت " مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية " قد اأ�شدرت املجلة التي تقع 
ال�شارقة  وجمل�س  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  برعاية  �شفحة   52 يف 
الريا�شي لي�شتفيد منها طلبة ال�شم يف خمتلف ال�شفوف الدرا�شية كونها 
تروي "ق�شة جناح" اإحدى طالبات مدر�شة االأمل لل�شم "فرحانة" حتى 
حاليا  وتعمل  ال�شارقة  بجامعة  اجلرافيكي  الت�شميم  ق�شم  من  تخرجها 

م�شممة جرافيك يف مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية .
ويعود ريع املجلة التي حتتوي على ق�شة مر�شومة يلونها الطالب مل�شاندة 
لدعم  واالأف��راد  املوؤ�ش�شات  على  لتوزيعها  الهمم  اأ�شحاب  واحتواء  ومتكني 
مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية وفئاتها امل�شتهدفة والتعريف باأن�شطتها 
وجهودها االإن�شانية الكبرية وت�شليط ال�شوء من خالل ما حتتويه املجلة 
التي  والطاقات  ال��ق��درات  على   .. واالأم��ل  االإرادة  تعك�س عمق  ق�ش�س  من 

ميتلكها اأ�شحاب الهمم .
تاأتي �شمن  املبادرة  اإن  ال�شارقة لل�شحافة  الدح مديرة نادي  وقالت هدى 
مدار  على  تنفيذها  النادي  يعتزم  التي  واالإن�شاين  املجتمعي  العمل  خطة 
ال��ع��ام وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ب���ادرات االإن�شانية 
واملجتمعية وذلك ان�شجاما مع اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 2017 عام اخلري بدولة االإمارات .
املبادرة ت�شاهم يف دعم اجلهود الكبرية التي تقوم بها  اأن هذه  اإىل  ولفتت 
واأندية  االإعالم  دور  اإبراز  اإىل جانب  االإن�شانية  ال�شارقة للخدمات  مدينة 
امل��ب��ادرات اخلريية وف��ق نهج دول��ة االإم���ارات يف العطاء  ال�شحافة يف دع��م 
االإن�شاين ومنذ تاأ�شي�شها على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

- طيب اهلل ثراه - التي باتت مثاال يحتذى به يف خمتلف اأنحاء العامل .
500 ن�شخة من جملة  ودعم نادي ال�شارقة لل�شحافة املبادرة عرب �شراء 
"ك�شر احلاجز" التي تتيح للطلبة اال�شتمتاع بفهمها ور�شمها يف اآن واحد .

مركز حمد�ن بن حممد الإحياء 
�لرت�ث يحيي حق �لليلة 10 مايو

•• دبي -و�م:

برعاية �شمو ال�شيخة �شالمة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخة 
�شما بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم كرميتي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
رعاه اهلل - ينظم مركز حمدان بن حممد الإحياء الراث للعام الرابع على 
التوايل احتفالية نابعة من �شميم عادات املجتمع االإماراتي مبنا�شبة "حق 

الليلة" والتي تعرف بليلة الن�شف من �شعبان .
تت�شمن االحتفالية التي تقام هذا العام يف املركزين التجاريني �شيتي ووك 
و�شيتي �شنر مردف يوم 10 مايو اجلاري - تنظيم جمموعة من الفقرات 
الفنون  من  تلحينها  اأعيد  التي  اخلا�شة  واالأنا�شيد  الراثية  واالأن�شطة 

ال�شعبية القدمية.
بن  حمدان  مركز  �شممه  �شعارا  حتمل  تذكارية  هدايا  االأط��ف��ال  وينتظر 
حممد الإحياء الراث خ�شي�شا لهذه املنا�شبة املتاأ�شلة يف املجتمع االإماراتي 
واأكيا�س احللوى امل�شاحبة لهذه االإحتفالية ال�شعبية التي كانت وما زالت 
قال  بالدولة. من جهته  املتوارثة  ال�شعبية  العادات  رم��وز  اأه��م  اأح��د  متثل 
الإحياء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  مركز  يف  الفعاليات  مدير  ال��ع��ام��ري  من�شور 
االإحتفال  املتحدة على  العربية  االإم��ارات  اأعتدنا يف  الليلة  اإن حق  ال��راث 
ب��ه��ا ا���ش��ت��ع��دادا حل��ل��ول �شهر رم�����ش��ان ال���ك���رمي.. ف��ف��ي امل��ا���ش��ي ك��ان��ت تقام 
االإحتفاالت يف الفريج من خالل االأنا�شيد ومعاين االإبتهال وتوزع احللوى 
الليلة  باإن�شودة  احلي  اأهل  �شائلني  ال�شوارع  يجوبون  الذين  االأطفال  على 
�شائلني اإياهم اأن يقدموا لهم املزيد من احللوى وبالتايل فاإن احياء تلك 
الليلة ا�شتعادة للذكريات وحتفيز االأبناء على االإحتفاظ بهويتهم وتقوية 

الروابط االأ�شرية بني اأفراد املجتمع الواحد.
نحر�س يف   : م��ردف  �شنر  �شيتي  اجل�شمي مدير  ق��ال حممد  من جانبه 
تب�شرنا  الأنها  �شعبان  من  الن�شف  ليلة  اإحياء  على  الفطيم  ماجد  �شركة 
بقرب �شهر رم�شان الف�شيل وتذكرنا بعاداتنا االأ�شيلة املتوارثة.. ويف اطار 
�شعينا لتوفري اأ�شعد اللحظات لزوارنا فاإننا نتطلع للرحيب بهم يف �شيتي 
�شنر مردف للم�شاركة واال�شتمتاع يف االحتفال بهذه املنا�شبة العزيزة على 
قلوبنا. وي�شارك مركز حمدان بن حممد الإحياء الراث �شمن م�شوؤوليته 
املجتمعية باإدخال البهجة اإىل نفو�س ال�شغار يف م�شت�شفى - دبي من خالل 

تقدمي الهدايا واحللوى مبنا�شبة حق الليلة.

فريق هويتي يف مطار�ت دبي يبحث �سبل تعزيز خدمات �أ�سحاب �لهمم يف مركز ر��سد
•• دبي –�لفجر:

دبي  قام فريق هويتي يف مطارات 
را�شد للمعاقني،  بزيارة اىل مركز 
طلبته  ق���������درات  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف 
املركز  حققها  ال��ت��ي  واالإجن�������ازات 
على طريق توفري اأف�شل اخلدمات 

وم�شتويات الرعاية لطلبته.
مدير  ع���ث���م���ان  م������رمي  وراف�����ق�����ت 
ع��ام امل��رك��ز اأع�����ش��اء ف��ري��ق هويتي 
خمتلف  ع��ن  ممثلني  ي�شم  ال���ذي 
ال�شركاء اال�شراتيجيني يف مطار 
دبي الدويل، بجولة يف اأبرز اق�شام 
اخلدمات  ل��ه��م  و����ش���رح���ت  امل���رك���ز 
الأكرث  املركز  خ��رباء  يقدمها  التي 
يتلقون  وطالبا  طالبا   250 م��ن 

يعملون  وه��م  الطلبة  من  العديد 
و�شركات  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف  ح���ال���ي���ا 
اإطالق  ان  اىل  م�����ش��رية  خمتلفة. 
الهمم عليهم من  اأ�شحاب  ت�شمية 
قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  ال  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، تعترب اإ�شافة 
االم���ارات يف  دول��ة  لر�شيد  نوعية 
العزيزة من  ال�شريحة  رعاية هذه 
جم��ت��م��ع��ن��ا وه����ذا ���ش��ي��ك��ون حمفزا 
لتقوم دول اأخرى بنف�س اخلطوة، 
املزيد  �شتمنحهم  ان��ه��ا  ع���ن  ع����دا 
واإمكانياتهم  باأنف�شهم  الثقة  من 
واإط�������������الق ال�����ع�����ن�����ان الأف�����ك�����اره�����م 
االإب��داع��ي��ة.  و اع���رب ال��ف��ري��ق عن 

تعليمهم وفق اعلى املعايري العاملية 
يف جمال رعاية اأ�شحاب الهمم.

وبحث اأع�شاء فريق هويتي بقيادة 
االجندة  رئ��ي�����س  ال�شميطي  ع��ل��ي��ا 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
م��ط��ارات دب��ي التي ق��ادت الفريق، 
م��ع م��دي��رة امل��رك��ز م���رمي عثمان، 
�شبيل  يف  امل�����ش��رك  ال��ت��ع��اون  �شبل 
االرت�����ق�����اء ب���خ���دم���ات م���ط���ار دبي 
الهمم،  اأ�شحاب  م��ن  للم�شافرين 
على  ال����ت����ع����رف  اىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
امل���رك���ز وب��ح��ث كيفية  اح��ت��ي��اج��ات 
تلبيتها يف امل�شتقبل لتمكني املركز 

من لعب دوره ب�شكل اف�شل. 
لفريق  ع���ث���م���ان  م������رمي  واأك����������دت 
بتخريج  ق����ام  امل���رك���ز  ان  ه��وي��ت��ي 

التي  واجل��ه��ود  را���ش��د  ملركز  �شكره 
الإدارة  متمنيا  لطلبته  ي��ق��دم��ه��ا 
املركز املزيد من التوفيق والنجاح 
ب����داأت م��ن العام  يف ج��ه��وده ال��ت��ي 
اأ�شحاب  رعاية  اجل  من   1994
م�شتويات  اأف�����ش��ل  وت��وف��ري  الهمم 
ال����رع����اي����ة ل���ه���م ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
االعتماد على قدراتهم واأنف�شهم. 

فريق  الأع�شاء  املركز  طلبة  وق��دم 
الفنية  ال��ف��ق��رات  بع�س  )ه��وي��ت��ي( 
العيالة  رق�����ش��ة  واأدوا  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال���ي���ول���ة ب�����ش��ك��ل رائ������ع ع�����دا عن 
اظهروا  االأغ������اين،  ب��ع�����س  ت��ق��دمي 
اال�شتفادة  ح���ج���م  خ���الل���ه���ا  م����ن 
قدراتهم  بتطوير  حققوها  ال��ت��ي 

واكت�شاف ابداعاتهم.
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اأخبـار الإمـارات

م�سرع �سائق �أ�سيوي بعمود �إنارة بر�أ�ش �خليمة 

م�ست�سفى ر��سد ي�سارك يف موؤمتر عاملي حول �لق�سطرة و�الأ�سعة �لتد�خلية بلدية �ل�سارقة تطلع وفد هيئة �العتماد 
�لربيطانية على �جر�ء�تها �ملتبعة يف خمترب �الأغذية

حاكم �ل�سارقة ي�سهد حفل تكرمي �لفائزين بالدورة �الأوىل جلائزة �ل�سارقة ملنا�سرة ودعم �لالجئني 

املركزية  املختربات  اإدارة  مدير  املعال  علي  جن��الء  ال�شيخة  قالت  جانبها  من 
ببلدية ال�شارقة اأن خرباء الهيئة الربيطانية العتماد اخلدمات املخربية على 
املركزي  للمخترب  ال���دويل  االعتماد  جتديد  يف  ثقتهم  اأك���دوا  ال��ع��امل  م�شتوى 
باإجراء  قيامهم  بعد  ال�شارقة  مدينة  بلدية  يف  الغذائية  واال�شت�شارات  للرقابة 
تقومي �شامل لالأنظمة املعمول بها يف املخترب واالطالع على املعايري التي يتم 
على  والتدقيق  العينات  اأخ��ذ  وط��رق  امل�شتخدمة  وامل��ع��دات  واالأج��ه��زة  تطبيقها 

الكوادر الفنية داخل املخترب.
واأ�شافت اأن الوفد اأثنى على اجلهود التي يبذلها املخترب وتفرده بني املختربات 
يف املنطقة وجناحه يف احل�شول على العديد من ال�شهادات واالعرافات العلمية 
الدولية والتي جاءت نتيجة اجلهود الكبرية التي تبذلها البلدية يف هذا اجلانب 
لالرتقاء باأداء خمترباتها .. الفتة اإىل اأن خمترب بلدية ال�شارقة اأ�شبح منوذجا 
مميزا يف املنطقة واأن احل�شول على االعرافات الدولية خا�شة �شهادة اليوكا�س 
متنح خمترب بلدية ال�شارقة العديد من املزايا وامل�شاهمة يف تطوير ال�شناعات 

الغذائية و�شبط اجلودة مبا يتوافق مع املعايري العاملية.
يذكر اأن خمتربات بلدية ال�شارقة من املختربات الرائدة على م�شتوى املنطقة 
االوىل  املراكز  على  ح�شل  حيث  بها  تقوم  التي  التحاليل  و�شرعة  دق��ة  بف�شل 
عامليا من بني اأكرث من 200 خمترب يف دقة طرق التحليل االأمر الذي يعود 
�شببه اإىل كفاءة املحللني و دقة الطرق و االجهزة امل�شتخدمة لهذا الغر�س كما 
اأنها من املختربات العربية القليلة التي تتمتع بع�شوية يف املفو�شية االأوروبية 
لت�شدير االأ�شماك فال�شهادة ال�شادرة عنه يتم اعتمادها يف دول اأوروبا كما كان 

اأول خمترب يف املنطقة يح�شل على �شهادة االعتماد الدولية عام 1999.

•• �ل�صارقة -و�م:

اطلع وفد من هيئة االعتماد الربيطانية اليوكا�س - خالل زيارته للمختربات 
خمترب  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  االإج�����راءات  على   - ال�شارقة  لبلدية  التابعة  امل��رك��زي��ة 
�شهادات  جتديد  اإج����راءات  �شمن  وذل��ك  املختلفة  العينات  حتليل  يف  االأغ��ذي��ة 

االعتماد الدويل ال�شنوية للمخترب منذ اأكرث من 18 عاما.
وقالت �شعادة ال�شيخة الدكتورة ر�شا القا�شمي م�شاعد املدير العام لقطاع ال�شحة 
مدار  على  زار  الوفد  اأن  ال�شارقة  بلدية مدينة  املركزية يف  واملختربات  العامة 
والتقنيات  احلديثة  االأجهزة  على  واطلع  بالبلدية  املركزية  املختربات  يومني 
اإىل  م�شرية   .. النتائج  اأدق  اإىل  للو�شول  العينات  حتليل  يف  املعتمدة  املتطورة 
اأن الوفد اأ�شاد مبا حققته البلدية من تطور ودقة يف التحليل وتطبيق اأحدث 
املخترب  جعل  مما  عالية  بدقة  الغذائية  امللوثات  عن  للك�شف  العاملية  الطرق 

يتمتع بدرجة كبرية من ال�شفافية وامل�شداقية على م�شتوى العامل.
الهيئة  م��ن اخل���رباء يف  ال���ذي ي�شم جمموعة  ال��زائ��ر  ال��وف��د  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
حول  مف�شل  �شرح  اإىل  ا�شتمع  عامليا  املخربية  اخلدمات  العتماد  الربيطانية 
املختربات  يف  العمل  ومراحل  البلدية  قبل  من  املطبقة  الرقابة  وط��رق  اآليات 
قام  ال��وف��د  اأن  واأ���ش��اف��ت  النتائج.  ا�شتخراج  اإىل  و���ش��وال  العينات  ا�شتالم  منذ 
بتجربة عدد من اأنظمة التقنية احلديثة اجلديدة التي مت اعتمادها باملخترب 
التي  التقدم والدقة  التي تعك�س مدى  املتطورة  املتعددة واالآليات  واالإمكانيات 
و�شل اإليها خمترب بلدية ال�شارقة باالإ�شافة اإىل وجود املوارد الب�شرية املدربة 

واملوؤهلة واحلا�شلة على اأرفع ال�شهادات العلمية يف هذا املجال.

اآالم  م���واج���ه���ة  يف  ����ش���م���وده���م  م����ن 
احل���رب وق�����ش��وة احل��ي��اة م��ع حر�شها 
املتاحة  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  ا�شتثمار  على 
واهتمامها  و�شفافية  وعدالة  بكفاءة 
املت�شررين  اأ���ش��وات  اإىل  باال�شتماع 
االإن�شانية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة 

ومنحهم االأمل والثقة بامل�شتقبل.
 2003 ال��ع��ام  يف  املوؤ�ش�شة  اأن�شئت  و 
املتطوعني  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��ج��ه��ود 
يجمعهم  ال��ذي��ن  االأف�����راد  اليمنيني 
اأهداف  حتقيق  على  بالعمل  ال�شغف 
واال�شتجابة  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
االإن�شانية  ل��الح��ت��ي��اج��ات  ال�����ش��ري��ع��ة 
�شحي  جمتمع  اإىل  الو�شول  بهدف 
وتعزيز  ب����ن����اء  خ������الل  م����ن  وع��������ادل 
ا�شتدامة االأ�شر واالأفراد ودعم القدرة 
�شبل  وتوفري  املجتمعات  �شمود  على 
املجتمعية  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ك��رمي  ال��ع��ي�����س 

االأكرث ت�شررا يف اليمن .
العامني  خ����الل  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ون���ف���ذت 
امل���ا����ش���ي���ني ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات 
حت�شني  يف  اأ�شهمت  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
االأف�����راد  م���ن  االآالف  ع�����ش��رات  ح��ي��اة 
ت�شع  والن�شاء يف  االأطفال  وخ�شو�شا 
حمافظات مينية وركزت من خاللها 
على توفري الغذاء واحلماية والتعليم 
�شبل  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ط��اق��ة 
املعي�شة وحتقيق التمكني االقت�شادي 
متجاوزة  ال�شالم  بناء  على  والعمل 
عن  الناجمة  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ك��ل 

اال�شطرابات التي مير بها بلدهم .
جانب  اإىل  ال���ت���ك���رمي  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة كل من 
القا�شمي  حميد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
والتنمية  االإح�������ش���اء  دائ������رة  م���دي���ر 
رئي�شة  املال  و�شعادة خولة  املجتمعية 
ال�شارقة  الإم��ارة  اال�شت�شاري  املجل�س 
و����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ط�����ارق ب���ن خ���ادم 
الب�شرية و�شعادة  امل��وارد  دائرة  رئي�س 
الدكتور �شعيد م�شبح الكعبي رئي�س 
و�شعادة  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س 
هيئة مطار  رئي�س  املدفع  �شامل  علي 
ال�شارقة الدويل و�شعادة حممد عبيد 
الت�شريفات  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
يو�شف  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة  وال�����ش��ي��اف��ة 
الق�شري رئي�س هيئة تطوير معايري 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د عمر  العمل و���ش��ع��ادة 
املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم 
وعدد من امل�شوؤولني وممثلي اجلهات 

واملنظمات االإن�شانية االإقليمية .

•• �ل�صارقة -و�م:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة اأهمية 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
ملنا�شرة  املعنية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 
والتي  العامل  ح��ول  الالجئني  ودع��م 
تعك�س اجلانب االإن�شاين املهم وحتقق 

مبادئ االأخوة االإن�شانية .
األ��ق��اه��ا �شباح  كلمة  ���ش��م��وه يف  وق���ال 
ام�س يف حفل تكرمي الفائزين الدورة 
الدولية  ال�����ش��ارق��ة  جل���ائ���زة  االأوىل 
اأقيم  الذي  الالجئني  ودعم  ملنا�شرة 
القا�شمية  اجل���ام���ع���ة  م�������ش���رح  ع���ل���ى 
بح�شور قرينته �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة 
ال���ق���ل���ب ال���ك���ب���ري امل���ن���ا����ش���رة ال����ب����ارزة 
ال�شامية  املفو�شية  ل���دى  ل��الج��ئ��ني 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
ال��ذي نعي�س فيه مل يعد  اإن عاملنا   ..
فانت�شرت  االإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  ي��ه��ت��م 
والظالمية  واالق��ت��ت��ال  ال�����ش��راع��ات 
واأ���ش��ب��ح امل����وت يف ق��ارع��ة ال��ط��رق .. 
اأم�����ا يف ع��امل��ن��ا ال���ع���رب���ي ف���ح���دث وال 
حرج هل اأذكركم ببع�س االإح�شاءات 
القلب  موؤ�ش�شة  منت�شبي  تقلق  التي 
بني  م��ن  امل��الي��ني  اأن  ب�شبب  ال��ك��ب��ري 
اأكرث   .. وم�����ش��غ��ب��ة  ع����ذاب  ال��ب�����ش��ر يف 
م���ن 65 م��ل��ي��ون ���ش��خ�����س ف����روا من 
الثامنة  ���ش��ن  دون  ث��ل��ث��ه��م  دي����اره����م 
نزحوا  ي���زي���د  اأو  ون�����ش��ف��ه��م  ع�����ش��رة 
ال�شراعات  ب�����ش��ب��ب  ب��ل��دان��ه��م  داخ����ل 
العباد  على  ح�شرة  فيا  واال���ش��ط��ه��اد 
يف املنطقة العربية حيث اأن اأكرث من 
بيننا  خم�شة ماليني الجئ م�شتتون 
واأكرث من 25 مليون نازح فروا من 
ديارهم يف �شوريا والعراق وفل�شطني 

وليبيا وال�شودان وغريها .
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأ�������ش������اف 
االأخوة  اأيها  اليوم  ال�شارقة : جنتمع 
ورعاية  وت��اأي��ي��دا  ت�شامنا  واالأخ����وات 
يف  بال�شارقة  الكبري  القلب  ملوؤ�ش�شة 
مربة من مربات العمل االإن�شاين ويف 
ال�شارقة  االأوىل جلائزة  الدورة  اإطار 
مل��ن��ا���ش��رة ودع����م الالجئني  ال��دول��ي��ة 
التنمية  ب��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة  ف����ازت  وال��ت��ي 
امل�شتدامة يف اليمن والتي اأ�ش�شت عام 
موؤمنني  متطوعني  بجهود   2003
ب�����امل�����ب�����ادرة ل���ف���ع���ل اخل������ري وال����دع����م 

اإحدى  بتعر�س  يفيد  اليوم  �شباح 
امل���رك���ب���ات حل������ادث م�������روري على 
الفور  وع���ل���ى   ، ال�����ش��ه��داء  ط���ري���ق 
حتركت دوريات ال�شرطة و�شيارات 
االإ�شعاف ملكان البالغ ، وتبني من 
خ����الل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات االأول����ي����ة مع 
ال�����ش��ائ��ق اأن���ه ك���ان ب��رف��ق��ه �شديقه 
اأن  اإال  مب��رك��ب��ت��ه  ي�����ش��ري  امل����ت����ويف 
بطريقة  املركبات جتاوزته  اإح��دى 
ارتباكه  اإىل  اأدى  مم���ا   ، خ��اط��ئ��ة 
وحاول تفاديه اإال اأنه فقد التحكم 

جتربة  اإىل  خاللهما  تطرقت  را�شد 
املجاالت  ه���ذه  يف  را����ش���د  م�شت�شفى 
ال��ت��ي حققتها  االإي��ج��اب��ي��ة  وال��ن��ت��ائ��ج 
الدول  العديد من  الن�شب يف  وفاقت 
االأعرا�س  املتقدمة من حيث خف�س 
ب��ع��د عملية  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  وامل�����ش��اع��ف��ات 

الق�شطرة العالجية لل�شرايني.
م�شت�شفى  اخ���ت���ي���ار  اأن  واأو����ش���ح���ت 

ل�شرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
اآ�شيوياً  �شخ�شاً  اإن  اخليمة  راأ����س 
متاأثراً  اليوم  �شباح  م�شرعه  لقي 
حادث  نتيجة  ال��ب��ل��ي��غ��ة  ب��ج��روح��ه 
ان������ح������راف م���رك���ب���ت���ه ال����ت����ي ك����ان 
ي�شتقلها مع �شديقه ال�شائق الذي 
يبلغ 27 عاماً – اآ�شيوي اجلن�شية 
- وا����ش���ط���دام���ه���ا ب��ع��م��ود اإن�������ارة ، 
مو�شحاً اأن تفا�شيل احلادث تعود 
اإىل تلقي غرفة العمليات بالقيادة 
 )8:00( ال�شاعة  يف  ب��الغ  العامة 

لعالج  امل���ب���ك���ر  ال����ت����دخ����ل  واأه����م����ي����ة 
االأوردة  الدماغية وجلطات  ال�شكتات 

الطرفية.
خالل   - ال���ف���الح���ي  وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
ج��ل�����ش��ات امل���وؤمت���ر - ورق��ت��ي ع��م��ل مت 
الدكتور  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اإع���داده���م���ا 
االأ�شعة  ا���ش��ت�����ش��اري  ال�����ش��ب��اع��ي  اأمي���ن 
م�شت�شفى  يف  والق�شطرة  التداخلية 

على  امل��ح��ددة  بال�شرعة  واالل��ت��زام 
الطرق ، واحرام حقوق االآخرين 
وعدم القيام بحركات ا�شتعرا�شية 
اأنف�شهم  ليجنبوا  م�شايقتهم  اأو 
وغ������ريه������م خم�����اط�����ر ال���ت���ع���ر����س 
للحوادث املرورية وما ينجم عنها 
موؤكداً   ، وخ�����ش��ائ��ر  اإ����ش���اب���ات  م���ن 
املرور  بتعليمات  االل���ت���زام  اأه��م��ي��ة 
واأخذ   ، وت����اأٍن  بحر�س  وال��ق��ي��ادة   ،
اأخطاء  وت��وق��ع  احل��ي��ط��ة واحل����ذر 

االآخرين .

•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر

لقي �شخ�س اآ�شيوي اجلن�شية 37 
بجروحه  م��ت��اأث��راً  م�شرعه  ع��ام��اً 
ال���ب���ل���ي���غ���ة ب���ع���د ت���ع���ر����ش���ه حل����ادث 
ان���ح���راف وا���ش��ط��دام ع��م��ود اإن����ارة 
ا���ش��ت��ق��الل��ه م��رك��ب��ة برفقة  اأث���ن���اء 
براأ�س  ال��ط��رق  اإح���دى  يف  �شديقه 

اخليمة .
اإبراهيم  ح�����ش��ن  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال   
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ع��ل��ي 

•• دبي -و�م:

لهيئة  التابع  را�شد  م�شت�شفى  �شارك 
ال�����ش��ح��ة يف دب���ي ب��ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
للق�شطرة  ال��ع��امل��ي  للموؤمتر   39 ال��� 
ا�شت�شافته  التداخلية الذي  واالأ�شعة 
اآالف  اأربعة  من  اأك��رث  بح�شور  لندن 
طبيب ومتخ�ش�س من خمتلف دول 

العامل.
الفالحي  ع���ف���راء  ال��دك��ت��ور  واأك������دت 
يف  االأ�شعة  ق�شم  يف  املقيمة  الطبيبة 
يف  امل�شاركة  اأهمية  را���ش��د  م�شت�شفى 
هذا املوؤمتر العاملي الذي يعد االأكرب 
التداخلية  االأ�شعة  واالأه��م يف جم��ال 
هامة  فر�شة  ي�شكل  م��ا  والق�شطرة 
ل���الأط���ب���اء ل����الإط����الع ع���ل���ى خ����ربات 
وجت����ارب ال����دول امل��ت��ق��دم��ة يف جمال 
من  واالإ���ش��ت��ف��ادة  التداخلية  االأ���ش��ع��ة 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
امل���ج���ال ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ا على 
املقدمة  اخل��دم��ات  وج����ودة  م�شتوى 

للمر�شى.
العديد من  ناق�س  املوؤمتر  اإن  وقالت 
ال�شرايني  بق�شطرة  املتعلقة  امل��ح��اور 
الدماغية  واجل����ل����ط����ات  واالأوردة 

باملركبة و انحرفت ثم ا�شطدمت 
اجلثة  ن��ق��ل  ومت   ، اإن�������ارة  ب��ع��م��ود 
لت�شليمها  متهيداً  امل�شت�شفى  اإىل 
الدفن  م���را����ش���م  الإمت������ام  ل���ذوي���ه���ا 
نقل  ، فيما  املتبعة  االأ�شول  ح�شب 
ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�شة 
القانونية  االإج�����راءات  ال�شتكمال 

الالزمة .
اإبراهيم  ح�����ش��ن  ال��ع��م��ي��د  ودع������ا   
التام  التقيد  اإىل  املركبات  قائدي 
 ، وامل���رور  ال�شري  واأن��ظ��م��ة  بقواعد 

م�شت�شفيات  م���ن  غ���ريه  دون  را����ش���د 
دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
ال�شمعة  يعك�س  العاملي  احل��دث  ه��ذا 
ال��ط��ب��ي��ة وامل�����ش��ت��وى امل���ت���ط���ور ال���ذي 
يف  ال�شحية  اخل��دم��ات  اإل��ي��ه  و�شلت 
دبي واملكانة املرموقة التي حتظى بها 
دولة االإمارات ب�شكل عام ودبي ب�شكل 

خا�س على خارطة ال�شحة العاملية.

والنازحني  ال��الج��ئ��ني  م��ن  وال��ن�����ش��اء 
وامل���ج���ت���م���ع���ات امل�������ش���ي���ف���ة ل���ه���م من 
م�شاريع  م��ن  �شل�شلة  ت��ق��دمي  خ���الل 
احلماية والتعليم والتنمية واالإغاثة 
االإن�شانية . و توجهت امل�شرقي بال�شكر 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
للموؤ�ش�شة  وم�شاندتها  دعمها  على 
من اأجل االرتقاء مب�شتوى اخلدمات 
امل���ق���دم���ة ل���الج���ئ���ني وال����ن����ازح����ني يف 
املوؤ�ش�شة  عمل  فريق  و�شكرت  اليمن 
وال�������ذي�������ن ب����ج����ده����م واج����ت����ه����اده����م 
وحما�شهم وتفانيهم يف اأداء واجباتهم 
ترتقي  اأن  ا�شتطاعت  وم�شوؤولياتهم 
�شكرت  ك��م��ا   .. امل�����ش��ت��وى  ه����ذا  اإىل 
اجلائزة  على  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة 
اإىل بذل  ي��دف��ع��ه��م  ال����ذي  وال��ت��ك��رمي 
امل�شوؤولية  وحتمل  اجلهد  من  مزيد 
يخلو من  ع��امل  اأج��ل  م��ن  االإن�شانية 

املعاناة ويعمه ال�شالم .
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���دي���رة  واأع��ل��ن��ت 
املكافاأة  تخ�شي�س  ع���ن  امل�����ش��ت��دام��ة 
دوالر  األ����ف   100 ل��ل��ج��ائ��زة  امل��ال��ي��ة 
اأمريكي الإعادة االأمل لبع�س مر�شى 
خالل  م��ن  اليمن  يف  الكلوي  الف�شل 
�شراء وحدات لغ�شيل الكلى لتخفيف 
من  واإن��ق��اذه��م  املر�شى  اآالف  معاناة 
املوت لتكون هذه اجلائزة التي حتمل 
ا�شم ال�شارقة جائزة لالأمل واحلياة .

و���ش��ه��د احل��ف��ل ع��ر���س م����ادة مرئية 
التي  ل����روؤي����ة اجل����ائ����زة واالأه���������داف 
جهود  اأب���رز  ت�شمنت  منها  انطلقت 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 

م�شبوقة  غ����ري  م�����ش��ت��وي��ات  ب���ل���ده���م 
م��ن ان��ع��دام االأم���ن وع��دم اال�شتقرار 
�شجاعة  اأن  واأك���������دت   .. وامل����ع����ان����اة 
موؤ�ش�شة التنمية امل�شتدامة والتزامها 
االإن�شاين يف ظل التحديات امل�شتمرة 
ال��ت��ي مي��ر ب��ه��ا ال��ي��م��ن ه��و اأم���ر رائع 
يحذوا  ب��اأن  االآخ��ري��ن  و�شيلهم  حقا، 

حذوهم .
مديرة  امل�شرقي  اآ�شيا  قالت  ب��دوره��ا 
قدمنا   : امل�شتدامة  التنمية  موؤ�ش�شة 
يعاين  ال��ذي  البلد  اليمن  من  اإليكم 
مليون   27.4 عددهم  البالغ  �شكانه 
ن�����ش��م��ة م���ن ك���ارث���ة اإن�����ش��ان��ي��ة ح�شب 
تقارير مكتب االأمم املتحدة لتن�شيق 
يواجه  ح��ي��ث  االإن�����ش��ان��ي��ة  ال�������ش���وؤون 
النازحني  ال��ي��م��ن��ي��ني  م���ن  ال���ع���دي���د 
فالغذاء  ال��ب��ق��اء  اأج����ل  م���ن  ���ش��راع��ا 
االأولوية  اأ���ش��ب��ح��ت  وامل������اأوى  وامل���ي���اه 
الفرار  اأج����ربوا على  ال��ذي��ن  ل��ه��وؤالء 
من مناطق اآخرى يف اليمن بحثا عن 
االأم���ان وق��د نتج عن ذل��ك ما يقارب 
اإىل  ب��ح��اج��ة  �شخ�س  م��ل��ي��ون   18.8
وح��م��اي��ة مب��ا يف  اإن�شانية  م�����ش��اع��دات 
حاجة  يف  �شخ�س  ماليني   10 ذل��ك 

ما�شة اإىل امل�شاعدة والدعم .
واأ����ش���اف���ت م���دي���رة امل��وؤ���ش�����ش��ة اإن����ه يف 
خ�شم هذه التحديات املهولة حتاول 
املنظمات  م��ن  و���ش��رك��اوؤه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املتوا�شعة  اال���ش��ت��ج��اب��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
والنازحني  ال��الج��ئ��ني  الح��ت��ي��اج��ات 
ي��ع��ان��ون م���ن ظ�����روف �شيئة  ال���ذي���ن 
ب�شمة  ر�شم  على  عملت  حيث  للغاية 
االأطفال  م��الم��ح  على  وت��ف��اوؤل  اأم���ل 

يليق  اآم���ن  م�شتقبل  وب��ن��اء  وال�����ش��الم 
باالأجيال املقبلة وعقولها .

واأ�شافت توؤكد اجلائزة عالقة العمل 
القلب  موؤ�ش�شة  تربط  التي  امل�شرك 
املتحدة  االأمم  مب��ف��و���ش��ي��ة  ال��ك��ب��ري 
ل�شوؤون الالجئني حيث ت�شاهم جهود 
�شري  تنظيم  يف  ال���رائ���دة  امل��ف��و���ش��ي��ة 
وتوؤكد  اخل��ري  واإم����دادات  امل�شاعدات 
م���د ج�شور  ال��ك��ب��ري يف  ع��ل��ى دوره������ا 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ت��وا���ش��ل 
اأعلى  لتحقيق  ال��دول��ي��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 

درجة من العطاء والعمل امل�شرك .
الدولية  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  و حت��ظ��ى 
برعاية  ال��الج��ئ��ني  ودع����م  مل��ن��ا���ش��رة 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
و�شمو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي 
الكبري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ن��ظ��م��ه��ا 
املعنية  العاملية  االإن�شانية  املوؤ�ش�شة 
واملحتاجني  ال���الج���ئ���ني  مب�����ش��اع��دة 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
املوؤ�ش�شات  اأو  ل���الأف���راد  مت��ن��ح  ح��ي��ث 
ممن يقومون بتنفيذ مبادرات فاعلة 
يف  الالجئني  ودعم  ملنا�شرة  وموؤثرة 
االأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  اآ�شيا  ق��ارة 

و�شمال اأفريقيا .
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  اخ���ت���ي���ار  ج����اء  و 
امل�شتدامة لنيل هذه اجلائزة العاملية 
ت��ق��دي��را مل��ا اأب��دت��ه م��ن ت��ف��ان والتزام 
الالجئني  م����ع����ان����اة  م�����ن  احل������د  يف 
وامل���ه���ج���ري���ن واإط����الق����ه����ا م����ب����ادرات 
اأ�شهمت يف حت�شني ظروفهم وعززت 

 2017 ل���ع���ام  ب���اجل���ائ���زة  ال���ف���ائ���زة 
اإن�شانية  موؤ�ش�شة  اأف�شل  باعتبارها 
االأو�شط  وال�����ش��رق  اآ���ش��ي��ا  منطقة  يف 
و�شمال اأفريقيا تقدم خدمات الدعم 
واملهجرين  ل���الج���ئ���ني  وامل���ن���ا����ش���رة 
ال�شعبة  ال��ظ��روف  خ���الل  اليمنيني 

التي متر بها بلدهم .
كليمنت�س  كيلي  ثمنت  جانبها  م��ن 
نائب املفو�س ال�شامي لالأمم املتحدة 
يف  كلمتها  خ��الل  الالجئني  ل�����ش��وؤون 
اأطلقها  التي  الرائدة  املبادرة  احلفل 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي وقرينته 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�شيخة  ���ش��م��و 
القا�شمي .. موؤكدة اأنه يف ظل الروؤية 
ال��ق��ل��ب الكبري  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االإن�����ش��ان��ي��ة 
القا�شمي  ج��واه��ر  ال�����ش��ي��خ��ة  ب��ق��ي��ادة 
البذل  قيم  م��ن  امل�شتمدة  واأه��داف��ه��ا 
واخلري والعطاء توفر جائزة ال�شارقة 
مل��ن��ا���ش��رة ودع���م الالجئني  ال��دول��ي��ة 
لالإ�شادة  م��ه��م��ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
يف  املجهولني  االإن�شانيني  ب��االأب��ط��ال 
يعملون  الذين  املنطقة  اأنحاء  جميع 
النازحني  ل��دع��م وح��م��اي��ة  ك��ل��ل  ب���ال 

واملهجرين ق�شرا .
الالجئني  مفو�شية  ع��ن  وب��ال��ن��ي��اب��ة 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  كليمنت�س  ب��ارك��ت 
امل�شتدامة كونها اأول من يح�شل على 
ه���ذه اجل��ائ��زة وال��ت��ي ج���اءت تتويجا 
يف  اأف��راده��ا  وتفاين  املوؤ�ش�شة  جلهود 
تعزيز �شمود الالجئني يف اليمن من 
ال�شرورية  امل�����ش��اع��دة  ت��وف��ري  خ���الل 
فيه  ت�شهد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  للحياة 

بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته 
االإن�شاين  العمل  يف  القا�شمي  حممد 
حول  اآخ��ر  مرئي  عر�س  اإىل  اإ�شافة 
امل�شتدامة  التنمية  موؤ�ش�شة  اإجن��ازات 
 . نالت عليها اجلائزة  التي  واجلهود 
مو�شيقية  مبقطوعة  احلفل  واختتم 
اأحمد  االإم����ارات����ي  امل��و���ش��ي��ق��ي  اأداه������ا 

الطائي.
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ك��ان 
الدورة  تكرمي  حفل  قبيل  التقى  قد 
الدولية  ال�����ش��ارق��ة  جل���ائ���زة  االأوىل 
ال��الج��ئ��ني بح�شور  مل��ن��ا���ش��رة ودع���م 
كيلي  من  كال  جواهر  ال�شيخة  �شمو 
ال�شامي  امل��ف��و���س  ن��ائ��ب  كليمنت�س 
الالجئني  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم 
امل�شرقي  واآ���ش��ي��ا  لها  امل��راف��ق  وال��وف��د 
امل�شتدامة  التنمية  موؤ�ش�شة  م��دي��رة 
والوفد املرافق لها اللتني ا�شتعر�شتا 
اأو�شاع الالجئني يف العامل ب�شكل عام 
وال�شرق  اآ�شيا  منطقة  يف  والالجئني 
واليمن  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط 

ب�شكل خا�س .
حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة  وقالت 
القا�شمي اإن جائزة ال�شارقة الدولية 
مل��ن��ا���ش��رة ال��الج��ئ��ني ت��ت��ج��اوز دوره���ا 
كجائزة تكرم جهود العمل االإن�شاين 
دور  اإىل  ل��ت�����ش��ل  م�����ش��ريت��ه  وت���دع���م 
الت�شامن  خطط  يف  الفاعل  ال���ذراع 
ال�شارقة  بها  مت�شي  التي  االإن�شاين 
بروؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
يعد  اإذ  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
وم�شاندتها  االإن�شانية  اجلهود  دع��م 
واملحبة  اخل��ري  قيم  لتكري�س  خطوة 

االإن�شاين لتوفري بيئة اآمنة و�شحية 
واأك�����رث رح��م��ة وت���وف���ري ���ش��ب��ل عي�س 
كرمي الأك��رث من مليوين ن��ازح ميني 
العاجلة  ل��ل��م�����ش��اع��دة  ح��اج��ة  يف  ه���م 
الدعم  ا�شتحقت  التي  املوؤ�ش�شة  ه��ذه 

واال�شتجابة لندائها .
واأ�شار �شموه اإىل التعاون الوثيق بني 
واملفو�شية  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  موؤ�ش�شة 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  ال�����ش��ام��ي��ة 
ال��الج��ئ��ني يف ال�����ش��ع��ي ل��ع��م��ل اخلري 
والت�شابق عليه .. موؤكدا م�شاندة هذه 
ال�شارقة  م�شروع  يدعم  مبا  اجلهود 
االإن�شاين  جانبه  يف  فهو  احل�����ش��اري 
كله مربات و�شباق اإىل اخلري وحتقيق 

ملبادئ االأخوة االإن�شانية.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ودع��ا 
اأه�������ل اخل������ري ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف دع���م 
االأعمال اخلريية واالإن�شانية .. وقال 
: ع��امل��ن��ا ال���ي���وم اأح�����وج م���ا ي��ك��ون اإىل 
وللموؤ�ش�شة  وال��راح��م  وال��ت��واد  ال��رب 
التطوع  ع��ل��ى  ت���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ي��م��ن��ي��ة 
كال�شم�س  االأم�����ل  اأن  ن���وؤك���د  ال��ن��ب��ي��ل 
ي�شرق كل يوم وملوؤ�ش�شة القلب الكبري 
الدائم  ووقوفنا  ال��الحم��دود  دعمنا 
يفخر  ال��ت��ي  م�شاريعهم  ج��ان��ب  اإىل 
بها اأه��ل ال�شارقة وي��ا اأه��ل اخل��ري اإن 
تبخلوا  فال  كفاعله  للخري  ال�شاعي 
ال��ع��ام��ل��ني يف جم���ال اخلدمات  ع��ل��ى 
املحقق  ودع��م��ك��م  بعونكم  االإن�شانية 

للخري .
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ك����رم  ق���د  و 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
موؤ�ش�شة التنمية امل�شتدامة يف اليمن 

�سلطان �لقا�سمي ي�سدر مر�سوما باعتماد
 �لهيكل �لتنظيمي �لعام للمالية �ملركزية يف �ل�سارقة

حاكم �ل�سارقة ي�سدر قانونا باإلغاء �لقانون 
رقم 2 ل�سنة 1981 ب�ساأن رخ�ش �ملهن

•• �ل�صارقة-و�م:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة القانون رقم 5 ل�شنة 2017 

باإلغاء القانون رقم 2 ل�شنة 1981 ب�شاأن رخ�س املهن.
ب�شاأن   1981 ل�شنة   2 رقم  القانون  يلغى  اأن  القانون على  ون�س 
وال�شادرة  ل��ه  املنظمة  ال���ق���رارات  جميع  تلغى  ك��م��ا  امل��ه��ن  رخ�����س 

مبوجبه.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ �شدوره ويلغى كل حكم يتعار�س مع 

�سلطان �لقا�سمي ي�سدر مر�سوما �أمرييا ب�ساأن ت�سكيل جمل�ش �ل�سارقة لالإعالم
•• �ل�صارقة -و�م:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم االأمريي رقم 
21 ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شكيل جمل�س ال�شارقة لالإعالم.

ون�س املر�شوم على اأن ي�شكل جمل�س ال�شارقة لالإعالم برئا�شة ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي وع�شوية كل من 
الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم وال�شيد حممد ح�شن خلف مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم 

وال�شيد طارق �شعيد عالي مدير املكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة.
وبح�شب مواد املر�شوم تكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات يجوز متديدها ملدة اأو مدد مماثلة تبداأ من اأول اجتماع 
له وي�شتمر املجل�س يف ت�شريف اأعماله لدى انتهاء مدته اإىل اأن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز اإعادة تعيني من انتهت 

مدة ع�شويتهم.
ويعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ون�س املر�شوم - رقم 22 ل�شنة 2017 - على 
اأن ي�شتبدل الهيكل التنظيمي املرفق باملر�شوم 
بالهيكل   2014 ل�����ش��ن��ة   42 رق���م  االأم�����ريي 

التنظيمي املرفق باملر�شوم اجلديد.
ت���اري���خ �شدوره  امل���ر����ش���وم م���ن  ب���ه���ذا  وي��ع��م��ل 
احلد  اإىل  واأحكامه  يتعار�س  حكم  كل  ويلغى 
وين�شر يف اجلريدة  التعار�س  يزيل هذا  الذي 

الر�شمية.

•• �ل�صارقة-و�م:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س االأعلى 
تعديل  ب�شاأن  اأمرييا  مر�شوما  ال�شارقة  حاكم 
 2014 ل�����ش��ن��ة   42 امل��ر���ش��وم االأم������ريي رق���م 
باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة املالية 

املركزية يف اإمارة ال�شارقة.
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حممد �ل�سرقي ي�سدر قر�ر� بت�سكيل جمل�ش �أمناء �أكادميية �لفجرية للفنون �جلميلة
•• �لفجرية-و�م:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
اأكادميية  اأمناء  بت�شكيل جمل�س  والقا�شي   2017 ل�شنة   3 رقم  القرار 
الفجرية للفنون اجلميلة بناء على القانون رقم 2 ل�شنة 2017 ال�شادر 
عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س االأعلى 
حاكم الفجرية ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة.

ومبوجب القرار يراأ�س �شمو ويل العهد جمل�س اأمناء اأكادميية الفجرية 
كرم  حمدان  من  كال  ع�شويته  يف  املجل�س  ي�شم  فيما  اجلميلة  للفنون 
فنيا  ع�شوا  احلفيتي  را�شد  عبيد  وعلي  الهامور  �شعيد  وحممد  الكعبي 
وح�شة خليفة عبيد الكندي ع�شوا ماليا و�شيخه حممد عبيد الطنيجي 

ع�شوا تربويا وح�شة حميد عبد اهلل ال�شرع ع�شوا قانونيا .
واالأغرا�س  االأه��داف  بتنفيذ  االأمناء  جمل�س  اخت�شا�س  القانون  وحدد 
االأ�شا�شي  النظام  م�شروع  واإع����داد  االأك��ادمي��ي��ة  اأن�����ش��اأت  اأجلها  م��ن  ال��ت��ي 
مع  االأكادميية  تعقدها  التي  االتفاقيات  اإق��رار  اإىل  اإ�شافة  لالأكادميية 
اجلامعات والهيئات واملوؤ�ش�شات واجلهات االأخرى العاملة داخل الدولة 
والبيانات  ال�شنوي  التقرير  باعتماد  االأم��ن��اء  جمل�س  ويقوم  وخارجها. 
املالية ال�شنوية ومناق�شة م�شروع موازنة االأكادميية ف�شال عن مناق�شة 

واإقرار اأي مو�شوعات اأخرى حتال من قبل رئي�س املجل�س.
�شنوات  ث��الث  م��دة  منا�شبهم  �شغل  االأم��ن��اء يف  اأع�شاء جمل�س  وي�شتمر 
�شمو  ق��رار بخالفه من  اأخ��رى مماثلة مامل ي�شدر  ملدد  تعيينهم  ويعاد 

ويل العهد.

�لفلبني " �لعقائق" يف  م�سروع  " تنفذ  �ل�سارقة  "خريية 
•• مانيال -و�م:

اأنهت جمعية ال�شارقة اخلريية - ممثلة يف اإدارة امل�شاريع اخلارجية 
املناطق  م��ن  ع��دد  امل�شتحقة يف  االأ���ش��ر  على  اللحوم  ت��وزي��ع  عملية   -
 " اخل��ريي  م�شروعها  ع��رب  الفلبني  جمهورية  يف  ف��غ��ادي��ان  مبدينة 
االإ�شالمية -  التنمية  بالتن�شيق مع جمعية  " وذل��ك  العقائق  ذبائح 

اجلهة املنفذة مل�شاريع اجلمعية يف الفلبني - .
وقال حممد حمدان الزري مدير اإدارة امل�شاريع والكفاالت يف اجلمعية 
اإنه مت توزيع 35 ذبيحة من حلوم االأغنام يف مناطق بنايل ومييفوال 
وال�شرقي ومهاياغ وماما دومالياو ونبنتاد دينا�س وميغوما.. وذلك 
ا�شتمرارا ملبادرات واأعمال اجلمعية لعام اخلري. واأ�شاف اإن اجلمعية 
برئا�شة ال�شيخ ع�شام ن �شقر القا�شمي رئي�س جمل�س االإدارة ت�شعى 

العمل  خطة  لتنفيذ  الفلبني  يف  املتعددة  باأعمالها  تواجدها  لتعزيز 
التي ت�شتهدف الو�شول اإىل الفئات امل�شتحقة والعمل يف مناطق نائية 

مل يتم الو�شول اإليها من قبل.
 - اجلمعية  اإىل  اأ���ش��اف  للخري  عاما   2017 اإع���الن  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
امل��زي��د من   - ال��دول��ة  اخل��ريي يف  العمل  موؤ�ش�شات  اإح���دى  بو�شفها 
امل�شئولية جتاه املحتاجني يف الداخل واخلارج من ال�شعوب ال�شقيقة 

واملجاورة.
واأو�شح الزري اأنه من هذا املنطلق فاإن اجلمعية ال تاألو جهدا يف �شبيل 
العمل مع اجلميع وتعزيز ال�شراكات مع اجلهات املماثلة والنظرية يف 
م�شاريعها  رقعة  تو�شيع  بهدف  ر�شالة اجلمعية  ت�شملها  التي  الدول 
ومبادراتها للو�شول اإىل اأهدافها املن�شودة من تعميم اخلري وحتقيق 

توجهات دولتنا باإر�شاء مبادئ ال�شعادة يف جميع اأنحاء العامل.

�إجر�ء �أول عملية لزر�عة معني �سمعي يف م�ست�سفى �لرب�حة بدبي 
•• دبي -و�م:

اأجرى الفريق الطبي لق�شم االأنف 
م�شت�شفى  يف  واحل��ن��ج��رة  واالأذن 
اأول عملية زراعة  الرباحة يف دبي 

اإل��ي��ه ال��ط��ب احل��دي��ث م��ن تقنيات 
اأف�شل  وتقدمي  جديدة  وعالجات 
ملر�شاها.  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأج�����رى 
ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  العمادي 

وزارة  م�شتوى  على  �شمعي  ملعني 
ال�����ش��ح��ة ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع وهو 
ن�شبيا.  جديدة  تعد  التي  العملية 
اإط��ار حر�س الوزارة  ياأتي ذلك يف 
اأح������دث م���ا تو�شل  ع��ل��ى م��واك��ب��ة 

ملري�شة  واحلنجرة  واالأذن  االأن��ف 
ت�شكو  ع��ام��ا   35 ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ 
االأذن  يف  لل�شمع  كامل  فقدان  من 
الي�شرى من نوع الع�شبي احل�شي 
ت�شتفيد  ال  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ 

عادة  الطبية  احل����االت  ه���ذه  م��ث��ل 
ال�شمعية  امل��ع��ي��ن��ات  ا���ش��ت��خ��دام  م��ن 
ت���ع���م���ل على  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة وال����ت����ي 
ونقلها  ال�شوت  م�شتوى  ت�شخيم 

الأذن املري�س.
املعني  زراع��ة  لعملية  بالن�شبة  اأم��ا 
يتكون  اجل��ه��از  ه��ذا  ف���اإن  ال�شمعي 
م��ن ج��زئ��ني ج���زء داخ��ل��ي ي���زرع يف 
وحتت  االأذن  خلف  ال�شدغ  عظمة 
اجللد بحيث ال يرى بالعني وجزء 
خارجي متحرك يثبت خلف االأذن 
. وي��ع��م��ل اجل�����زء اخل���ارج���ي على 
ال��ت��ق��اط امل���وج���ات ال�����ش��وت��ي��ة من 
اخلارج ونقلها اإيل اجلزء الداخلي 
تنتقل  ث��م  وم���ن  ال�شلكيا  امل�����زروع 
االأذن  اإىل  ال��ال���ش��ل��ك��ي��ة  امل����وج����ات 
ال��داخ��ل��ي��ة ع��رب اه��ت��زازه��ا بعظمة 
االأذن  وت��رج��م��ه��ا   .. اجل��م��ج��م��ة 

الداخلية على اأنها اأ�شوات عادية.
اأجريت  ال��ت��ي  املري�شة  ح��ال��ة  يف  و 
لها العملية فاإن املوجات ال�شوتية 
بعظمة  اه����ت����زازه����ا  ع����رب  ت��ن��ت��ق��ل 
الداخلية  االأذن  اإىل  اجل��م��ج��م��ة 
ومن  االأخ���رى  اجلهة  يف  ال�شليمة 
اإح�شا�س  امل��ري�����ش��ة  ع��ن��د  ين�شاأ  ث��م 

باأنها ت�شمع من اجلهتني.

عزة �لنعيمي تكرم 144 طالبة من مدر�سة منار �الميان �خلريية 
•• عجمان ـ �لفجر 

عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�شيخة  كرمت 
موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية 144 طالبة 
م��ن ال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ات م��ن ط��ال��ب��ات م��در���ش��ة منار 

اليمان اخلريية بعجمان.
ال�شيخة عزة  التي قامت بها  ال��زي��ارة  ج��اء ذل��ك خ��الل 
بن  حميد  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  بنت 
واملتميزات  املتفوقات  لتكرمي  اخلريية  النعيمي  را�شد 
ا�شتقبال  وك��ان يف  م��ن مدر�شة منار االمي���ان اخل��ريي��ة 
العرياين  ���ش��امل  ح���ارب  ال�شيد  النعيمي  ع��زة  ال�شيخة 
ملوؤ�ش�شة منار االمي���ان اخل��ريي��ة ومديرة  ال��ع��ام  االم��ني 

املدر�شة اال�شتاذة رحاب احمد �شويف واملعلمات.
ب��ال�����ش��ي��خ��ة ع���زة حل�شورها  امل��در���ش��ة  ورح���ب���ت م���دي���رة 
ودع��م��ه��ا امل�����ش��ت��م��ر الأن�����ش��ط��ة امل���دار����س وح��ر���ش��ه��ا على 
ال��ت��وا���ش��ل م���ع امل���ي���دان ال���رب���وي وت�����ش��ج��ع��ي��ه��ا الدائم 
وفئات  خ��ا���س  ب�شكل  منهم  وامل��ب��دع��ني  الطلبة  الأوائ���ل 
املجتمع ب�شكل عام ثم قامت ال�شيخة عزة النعيمي مع 
144 طالبة متفوقة وحثتهن  مديرة املدر�شة بتكرمي 
الوطن  اأنهن ذخر  والتفوق حيث  التميز  على موا�شلة 
وبانيات امل�شتقبل وتكرمي احدى الطالبات ممن حفظن 
كتاب اهلل و�شجعتها وحثت زميالتها لالقتداء بها وبذل 
مزيدا من اجلهد واملثابرة حلفظ كتاب اهلل الأنه نربا�س 

احلياة.

�سفري �لدولة يف ��ستانا يلتقي رئي�ش 
جمل�ش �لوزر�ء �لكاز�خ�ستاين

•• �أ�صتانا -و�م:

جمهورية  يف  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  �شاغينتايف  بخيتجان  دول��ة  ا�شتقبل 
الدولة  �شفري  اجلابر  اأحمد  حممد  الدكتور  ال�شفري  �شعادة  كازاخ�شتان 
لدى كازاخ�شتان. ومت خالل اللقاء بحث �شبل دعم وتعزيز عالقات التعاون 
دفع  البلدين على  قيادة  وتاأكيد حر�س  املجاالت  البلدين يف خمتلف  بني 
اإىل  االإم��ارات وجمهورية كازاخ�شتان  القائمة بني دولة  املتميزة  العالقات 

اآفاق اأرحب ملا فيه م�شلحة البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
عمق  واأك���دا  البلدين  ب��ني  امل�شرك  التعاون  اأوج���ه  اإىل  اجلانبان  وت��ط��رق 

العالقات التي تربط بني البلدين ال�شديقني.

جلنة تقييم "جائزة حمتوى �ملو�قع 
�الإلكرتونية " يف �أم �لقيوين تعرف مبعايريها

•• �أم �لقيوين -و�م:

عقدت جلنة تقييم "جائزة املحتوى للمواقع االإلكرونية ومواقع التوا�شل 
االإجتماعي" - التي مت ت�شكيلها موؤخرا بناء علي قرار �شمو ال�شيخ را�شد بن 
اأم القيوين - اجتماعها االأول ام�س مبقر  �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 

املجل�س التنفيذي برئا�شة في�شل عبدال�شالم منقو�س.
مت خالل االجتماع .. اإطالع ممثلي الدوائر احلكومية املحلية على اجلائزة 

ومعايري تقييم املواقع االإلكرونية ومواقع التوا�شل االإجتماعي.
وقال في�شل منقو�س رئي�س اللجنة اإن الهدف من اجلائزة حتفيز الدوائر 
املحلية على تطوير املواقع وتغذيتها باملعلومات الالزمة واالأخبار لي�شتفيد 
االإلكروين  التحول  مواكبة  ���ش��رورة  واأك��د  االأم��ث��ل.  بال�شكل  املتابع  منها 
ال�شامل وتقدمي اأف�شل اخلدمات على م�شتوى املواقع االإلكرونية ومواقع 

التوا�شل االجتماعي ملا متثل هذه املواقع من اأهمية يف الوقت احلايل.

�ملخترب �جلنائي ب�سرطة �ل�سارقة يبحث در��سة 
معايري �آليات �لتعامل مع �ملبيد�ت �حل�سرية

•• �ل�صارقة -و�م:

بحث العميد خبري الدكتور عبدالقادر حممد العامري رئي�س ق�شم املخترب 
املقارنات  مركز  م��ن  وف��دا  ام�س  لقائه  خ��الل  ال�شارقة  ب�شرطة  اجلنائي 
املعيارية بوزارة الداخلية .. خمتلف الروؤى املتبعة ل�شبط اأن�شطة ا�شتخدام 
املبيدات احل�شرية و�شمان عدم تاأثريه �شلبا على ال�شحة العامة وذلك يف 
تداول  واآليات  �شوابط  حول  �شاملة  درا�شة  باإعداد  اخلا�شة  اجلهود  اإط��ار 

املبيدات احل�شرية على م�شتوى الدولة.
مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س خطة اإجراء مقارنة معيارية مع بع�س الدول 
االإج����راءات  م��ع  ومقارنتها  احل�شرية  امل��ب��ي��دات  ت���داول  جم��ال  يف  املتقدمة 

املتبعة حمليا .

�سما �ملزروعي : �نعقاد �حللقات �ل�سبابية ياأتي تعزيز� للتو��سل �لبناء و�سناعة م�ستقبل �أف�سل 

 مهرجان �سري بونعري ينطلق يف �ل�سارقة 11 مايو �جلاري

•• �لكويت -و�م:

قالت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
دولة  يف  �شبابية  حلقات  عقد  اإن  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة 
ال�شباب  بني  البناء  التوا�شل  تعزيز  يف  ي�شاهم  الكويت 
ال��ع��رب��ي يف امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ت��ه��م��ه��م وال���ت���ي ي���اأت���ي يف 

مقدمتها ريادة االأعمال.
ج������اءت ت�����ش��ري��ح��ات م��ع��ال��ي��ه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة ع���ق���د مركز 
الكويت  ال�شبابية يف دولة  اأوىل حلقاته  العربي  ال�شباب 
قطاع  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  "حتديات  ع���ن���وان  حت���ت 
ال�شباب"  "متكني  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  التكنولوجيا" 
امل�شاريع  جم��ال  يف  ال��ك��وي��ت  دول���ة  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شة 
ال�شبابية بهدف اال�شتماع الأفكار ومقرحات ال�شباب يف 
تعزيز م�شاركتهم يف جمال ريادة االأعمال وخا�شة تلك 

التي تواكب التطور التكنولوجي يف جمال االأعمال.

ينظمها  ال��ت��ي  ال�شبابية  احللقات  اأن  امل��زروع��ي  واأك���دت 
تاأتي  العربية  ال��دول  خمتلف  يف  العربي  ال�شباب  مركز 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور  اإع����الن �شمو  ب��ع��د 
عن  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
يف  دوره���م  تعزيز  بهدف  العربي  ال�شباب  ا�شراتيجية 

�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.
ويهدف املركز اإىل جت�شيد روؤية قيادة دولة االإمارات يف 
االرتقاء بال�شباب العربي وتعزيز دورهم يف بناء م�شتقبل 
اأف�شل للمنطقة عرب تنفيذ مبادرات وم�شاريع موجهة 

لل�شباب العربي يف الدول العربية كافة.
اأهمية  ع��ل��ى  ال�شبابية  احل��ل��ق��ة  يف  احل�����وارات  وت��رك��زت 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ب��ن��اء  االب��ت��ك��ار يف 
باالإ�شافة  ال�شركات  تلك  اإن�شاء  يف  االأعمال  رواد  تواجه 

اإىل حتدي تغريات التكنولوجيا يف احلا�شر وامل�شتقبل.
اإن�����ش��اء اخلطة  امل��ث��ل��ى يف  ودارت ن��ق��ا���ش��ات ح���ول ال��ط��رق 

بناء  واأهمية  النا�شئة  للموؤ�ش�شات  ال�شحيحة  الت�شغيلية 
الهيكل التنظيمي ال�شحيح واختيار املوظفني املنا�شبني 
الت�شويق  خ��ط��ة  خ��ل��ق  يف  ال��ع��ق��ب��ات  اأه�����م  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل�شروع  الإط��الق  املنا�شب  التوقيت  واختيار  ال�شحيحة 
عامل  يف  املناف�شة  مو�شوع  احل�شور  وت��ن��اول  التجاري. 
مل�شروعك  م�شابهة  �شركات  ظ��ه��ور  وحت��دي��ات  االأع��م��ال 
التجاري وطرق التعامل مع هذه التحديات مبا ي�شمن 

ا�شتمرار جناح ال�شركة التجارية.
دوت  طلبات  ملوقع  االأول  املوؤ�ش�س  العتيبي  خالد  وذك��ر 
اأن فكرة طلبات دوت   - املتحدثني يف احللقة  اأب��رز  ك��وم 
املواقع  ه���ذه  مل��ث��ل  املحلية  احل��اج��ة  بح�شب  ج���اءت  ك���وم 
االإلكرونية .. موؤكدا اأن جناح امل�شروع ياأتي اأحيانا بقدر 
دوت  طلبات  جن��اح  ق�شة  جعل  ما  له  امل�شتهلكني  حاجة 

كوم تقفز من 4000 اإىل 51 مليون دينار كويتي.
وا�شتعر�س علي االإبراهيم من موؤ�ش�شة "متكني ال�شباب" 

جتربتهم يف تعزيز دور ال�شباب يف ريادة االأعمال وتبادل 
اخلربات خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية .

م���وؤك���دا ح��ر���س امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى دع���م ال�����ش��ب��اب الكويتي 
والعربي بكل الطرق التي جتعلهم ي�شتثمرون طاقاتهم 

بال�شكل االأمثل.
ت��ع��زز عمل  اإىل تو�شيات  وت��و���ش��ل احل�����ش��ور يف اخل��ت��ام 
ال�شباب العربي يف ريادة االأعمال من خالل التغلب على 
ال�شباب عند  تواجه  قد  التي  كافة  والعقبات  التحديات 

بدء م�شاريعهم التجارية.
وي���ع���د م���رك���ز ال�����ش��ب��اب ال���ع���رب���ي اأح�����د امل�����ب�����ادرات التي 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها 
القمة  الرئا�شة يف  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
مركزا  ليكون  اخلام�شة  دورت��ه��ا  يف  للحكومات  العاملية 
ا�شراتيجيا خلدمة ال�شباب العربي من خالل ال�شراكة 

مع املوؤ�ش�شات املعنية بال�شباب يف املنطقة.

•• �ل�صارقة -و�م:
بال�شارقة  اجل�����اري  م���اي���و   11 يف  ت��ن��ط��ل��ق 
ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة مل��ه��رج��ان �شري 
ب��ون��ع��ري وت�����ش��ت��م��ر مل���دة 3 اأي����ام حت��ت �شعار 

البحر حياتنا .
وا�شعة  جم��م��وع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت�����ش��م��ن 
الراثية  والربامج  االأن�شطة  من  ومتنوعة 
املرجانية  ال�شعب  زراع���ة  اأب��رزه��ا  والبيئية 
جمموعة  مع  بالتعاون  الراثي  الغو�س  و 

االإمارات للبيئة البحرية.
الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  وك�شفت 
عقدته  �شحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل   - بال�شارقة 
بح�شور  ول�شناعة  التجارة  غرفة  يف  ام�س 
الهيئة  رئي�س  ال�شويدي  �شيف  هنا  �شعادة 
نائب رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمهرجان 
وعدد من روؤ�شاء ومدراء اجلهات احلكومية 
املحلية  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  امل�����ش��ارك��ة وممثلي 
الثامنة  الن�شخة  تفا�شيل  عن   - والعربية 
جزيرة  حتت�شنه  ال���ذي  للمهرجان  ع�شرة 

�شري بونعري.
تراثي  حدث  املهرجان  اإن  ال�شويدي  وقالت 
اأهم  بيئي تنظمه الهيئة �شنويا ويعترب من 
الفعاليات املجتمعية يف اإمارة ال�شارقة ودولة 
اإىل  اليوم  املتحدة وي�شل  العربية  االإم��ارات 
تلو  النجاح  حمققا  ع�شرة  الثامنة  ن�شخته 
النجاح بف�شل جهود وتعاون ودعم وتفاعل 

اجلهات امل�شاركة يف احلدث.
بف�شل  كانت  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ال�شديدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  من �شاحب 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
حاكم ال�شارقة �شباقة يف االحتفاء مبوروثها 
بيئتها  وح���م���اي���ة  واحل���������ش����اري  ال�����راث�����ي 
ومواردها الطبيعية باعتبارها كنزا متوارثا 
حياة  يف  املقبلة  االأج��ي��ال  مل�شتقبل  و�شمانا 
وحا�شرهم  امل��ج��ي��د  ما�شيهم  ل��ه��م  حت��ف��ظ 

امل�شرق.
امل��ه��رج��ان مت��ك��ن ع��ل��ى مدى  اأن  واأ����ش���اف���ت 

االأع�����وام امل��ا���ش��ي��ة م��ن ت��ر���ش��ي��خ م��ك��ان��ة هذه 
قائمة  على  اأدرج��ت  التي  اجلميلة  اجلزيرة 
العاملي  ل���ل���راث  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
البيئية  الأه��م��ي��ت��ه��ا  ت��ق��دي��را   2012 ع����ام 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ك�����اأول م��وق��ع ط��ب��ي��ع��ي يف دولة 
تعزيز  يف  وجن��ح  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
مم��ار���ش��ات ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة واحل���ف���اظ على 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي وع��م��ل ع��ل��ى ج���ذب اأع����داد 
كبري من حمبي ال�شياحة الراثية والبيئية 

من داخل دولة االإمارات وخارجها.
�شينطلق  املهرجان  اأن  ال�شويدي  واأو�شحت 
بو نعري  العام يف حممية جزيرة �شري  هذا 
���ش��ب��اح ي����وم اخل��م��ي�����س 11 م���اي���و اجل����اري 
13 مايو  ال�����ش��ب��ت  وي��ت��وا���ش��ل ح��ت��ى م�����ش��اء 
ال��ع��ق��اري��ة م�شتهدفا  ت���الل  ���ش��رك��ة  ب��رع��اي��ة 
التاأكيد على ثوابت املنهج الفكري ل�شاحب 
ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة يف ���ش��ون امل����وروث 
احلقوق  على  واحلفاظ  والبيئي  احل�شاري 

البيئية لالأجيال القادمة.
الثامنة  ن�شخته  يف  امل��ه��رج��ان  اأن  واأ���ش��اف��ت 
والن�شاطات  الفعاليات  م��ن  العديد  ع�شرة 
الراثية والبيئية من اأبرزها فعالية زراعة 
الغو�س الراثي  املرجانية وفعالية  ال�شعب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة االإم������ارات للبيئة 
البحرية الإبراز االأهمية البيئية وال�شياحية 

واحل�شارية ملحمية �شري بو نعري والرويج 
وحتفيز  فيها  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����ش��ي��اح��ي  للن�شاط 
زوارها على املحافظة على تنوعها احليوي.

وقالت كما �شيتاح للجمهور فر�شة امل�شاركة 
يف فعالية �شيد االأ�شماك التي تنظم من قبل 
نادي ال�شارقة للريا�شات البحرية وجمل�س 
االطالع  اإىل  اإ�شافة   .. الريا�شي  ال�شارقة 
ع��ل��ى ن��ف��ائ�����س ال��ب��ح��ار م���ن خ����الل معر�س 
جمموعة  م��ع  بالتعاون  يقام  ال��ذي  ال��ل��وؤل��وؤ 
الفردان كما �شيت�شمن املهرجان العديد من 
مع  بالتعاون  والثقافية  الراثية  امل�شابقات 
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وجمموعة 

االإمارات للبيئة البحرية .
اأيام  م��دى  على  اأن���ه  اإىل  ال�����ش��وي��دي  ولفتت 
امل��ه��رج��ان ���ش��ي��ك��ون ال�����زوار ع��ل��ى م��وع��د مع 
ال���ت���ي �شنربز  ال���راث���ي���ة  ال���ف���ن���ون  ع���رو����س 
البحري  م��وروث��ن��ا  غنى  م��دى  خاللها  م��ن 
وهويتنا الوطنية .. معربة عن اأملها يف اأن 
التعرف  فر�شة  مينحهم  م��ا  اجلميع  يجد 
ب�شواطئها  تتميز  التي  اجل��زي��رة  ه��ذه  على 
ال�شاحرة و�شعابها املرجانية النادرة وحياتها 
االأن����واع  م��ن  ال��ك��ث��ري  ت�شم  ال��ت��ي  الطبيعية 

النادرة.
كما اأعربت ال�شويدي عن �شكرها وتقديرها 
نعري  ب��و  �شري  ملهرجان  العليا  اللجنة  اإىل 

امل�شاركة  اجل���ه���ات  وج��م��ي��ع  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى 
ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  خ��ا���ش��ة 
ال�شارقة  ال�شارقة للراث وموؤ�ش�شة  ومعهد 
لالإعالم وهيئة االإمناء التجاري وال�شياحي 
بيئة  للبيئة  ال�����ش��ارق��ة  و���ش��رك��ة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
وجمل�س  االإع�����الم�����ي  ال�������ش���ارق���ة  وم����رك����ز 
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي وجم��م��وع��ة االإم�����ارات 
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  ون����ادي  ال��ب��ح��ري��ة  للبيئة 

للريا�شات البحرية.
���ش��ع��ادة خ��ال��د ب��ن جا�شم  م��ن جانبه .. ق��ال 
التجاري  االأمن��������اء  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  امل����دف����ع 
اإن م��ه��رج��ان �شري  ب��ال�����ش��ارق��ة  وال�����ش��ي��اح��ي 
ال�شياحية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ي��ع��ت��رب  ب��ون��ع��ري 
البيئية حيث تتميز اجلزيرة عن غريها من 
باختالف  املرجانية  ال�شعب  ب��ك��رثة  اجل���زر 
من  للعديد  احت�شانها  جانب  اإىل  اأنواعها 
جهات  اأو  الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  االأن�����ش��ط��ة 
اأخرى من اأجل احلفاظ على املوروث البيئي 
.. م�شريا اإىل اأن اجلزيرة �شت�شت�شيف للمرة 
ال�شياح  م���ن  جم��م��وع��ة  ال���ع���ام  ه���ذا  االأوىل 

الإطالعهم على مميزات اجلزيرة.
واأ�شاد املدفع بدعم وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
التي  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
ال����راث وال��ب��ي��ئ��ة وال��ث��ق��اف��ة اهتماما  ت���ويل 

االأجيال  اإىل  ون��ق��ل��ه  عليه  للحفاظ  ك��ب��ريا 
املتعاقبة.

مدير  ال��ن��اع��ور  �شعيد  اأح��م��د  العقيد  واأك���د 
ال�شارقة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  امل����رور 
واالأح����داث  الفعاليات  لكافة  ال��ق��ي��ادة  دع��م 
التنظيم  امل�شاركة يف  خ��الل  االإم���ارة من  يف 
اأم����ن و�شالمة  ال���دائ���م حل��ف��ظ  وال���ت���واج���د 
ا�شتعداد  م��و���ش��ح��ا   .. وال������زوار  امل�����ش��ارك��ني 
ق���ائ���ده���ا العام  ال���ق���ي���ادة وب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن 
ال��زري بتقدمي الدعم  العميد �شيف حممد 
ال��ل��وج��ي�����ش��ت��ي مل��ن��ظ��م��ي امل��ه��رج��ان يف دورت���ه 

الثامنة ع�شرة.
جمموعة  م��ن  ال�شويدي  �شقر  علي  واأ���ش��ار 
االإمارات للبيئة البحرية اإىل احلر�س على 
وه��و ختام  القفال  احل��دث  ه��ذا  امل�شاركة يف 
ال�شباقات البحرية .. مو�شحا اأن املجموعة 
اأمام زوار املهرجان م�شروع زراعة  �شتعر�س 
املرجان يف جزيرة �شري بونعري الذي يهدف 
اإعادة  يف  امل�شتزرعة  االأن����واع  ا�شتخدام  اإىل 
نتيجة  امل��دم��رة  ال�شاحلية  امل��ن��اط��ق  ت��اأه��ي��ل 
جانب  اإىل  الطبيعية  اأو  الب�شرية  العوامل 
املحافظة على تنمية الرثوة ال�شمكية وزيادة 
ريا�شة  حمبي  وا�شتقطاب  البيئي  ال��وع��ي 
ال�شعاب  اأن��واع  اأن عدد  اإىل  .. الفتا  الغو�س 

املرجانية امل�شتهدفة هو 40 نوعا.
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» م�ست�سفى برجيل« : عالج �أ�سمن �مر�أة بالعامل ياأتي �سمن مبادر�ت » عام �خلري« يف �الإمار�ت

 بلدية دبي تقر�أ الأ�سحاب �لهمم ترثي ذوي �الإعاقة �ل�سمعية ثقافيا

 موؤ�س�سة خليفة �الإن�سانية و تدوير ينظمان معر�ش يوم �خلري لالأ�سر �ملو�طنة
•• �أبوظبي-و�م:

نظمت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية وتدوير - مركز اإدارة النفايات - اأبوظبي معر�شا خرييا يف املقر الرئي�شي لتدوير 
بعنوان يوم اخلري لدعم مبادرة االأ�شر املواطنة من خالل اإيجاد منافذ لبيع منتوجاتها.

وت�شمن املعر�س �شورا فوتوغرافية مقدمة من االأر�شيف الوطني لبع�س امل�شاريع االإن�شانية واخلريية الذي قدمها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف العديد من الدول حول العامل.. كما عر�شت االأ�شر املواطنة املاأكوالت واملالب�س الرجالية والن�شائية والعطور 

واإك�ش�شوارات املنزل واأدوات الطبخ.
وقالت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية اإن مبادرة االأ�شر املواطنة تلقى دعما متزايدا واإقباال من املوؤ�ش�شات الوطنية .. ون�شعى 
من خالل هذه العالقة اىل تاأ�شي�س �شراكة اإن�شانية دائمة لدعم وت�شجيع االأ�شر املواطنة للتواجد وامل�شاركة يف الفعاليات واملعار�س التي تقام على 
اأر�س الدولة. واكد �شعادة املهند�س �شعيد حممد املحريبي املدير العام باالإنابة يف تدوير التعاون مع موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
االإن�شانية واالأر�شيف الوطني يف هذه املبادرة اخلريية التي تهدف اإىل خدمة املجتمع وت�شاعد على توفري الدعم املايل للمجتمعات املحلية ون�شر 

ثقافة امل�شاركة املجتمعية يف االإمارات.

•• �أبوظبي-و�م:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  نظمت 
االإن�شانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
لتكرمي  ال����ث����اين  ح��ف��ل��ه��ا  ام���������س 
509 من�شقني وم�شرفني يف دبي 
القيوين  واأم  وعجمان  وال�شارقة 
الداعمني  م����ن  اخل���ي���م���ة  وراأ���������س 
مل�شاعدة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل��ربن��اجم��ه��ا 
العايل  وال��ت��ع��ل��ي��م  امل���دار����س  طلبة 
على  العا�شرة  لل�شنة  تتبناه  ال��ذي 

التوايل.
موؤ�ش�شة  ق���اع���ة  يف  احل���ف���ل  اأق���ي���م 
خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
بح�شور  ع��ج��م��ان  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة 
����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي اخل����وري 
و�شعادة  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وكيل  احل�����م�����ادي  ع���ب���دال���رح���م���ن 
وزارة الربية للرقابة واخلدمات 
امل�������ش���ان���دة وع������دد م����ن ال���ق���ي���ادات 

احلقل  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال����رب����وي����ة 
واملكرمني  ال���دول���ة  يف  التعليمي 

واملكرمات.
����ش���ع���ادة حم���م���د حاجي  واأع��������رب 
وتقديره  ����ش���ك���ره  ع����ن  اخل�������وري 
ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
االن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س 
ملبادرات  الكامل  �شموه  دع��م  على 
الدولة  وخ�����ارج  داخ�����ل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
خا�شة مبادرة دعم طلبة املدار�س 
ب��ف�����ش��ل اهلل وثم  وال���ت���ي جن��ح��ت 
بف�شل دعم القيادة الر�شيدة حيث 
تت�شدر  اأن  االإم�����ارات  ا�شتطاعت 
من  العديد  يف  العامل  دول  قائمة 
جماالت التطور والنمو واالزدهار 
متقدما  مكانا  لنف�شها  وح��ج��زت 
مبوؤ�شر  حت��ظ��ى  ال��ت��ي  االأمم  ب��ني 
قطبا  واأ�شبحت  للتنمية  مرتفع 

حيويا  واقت�شاديا  اإن�شانيا  مهما 
يف املنطقة.

وقال اأن تلك املكانة املتقدمة وهذا 

التطور مل يكن ليتحقق من دون 
و�شع اأ�ش�س قوية للنهو�س بقطاع 
التعليم وو�شع اخلطط التعليمية 

التغيريات  ت��واك��ب  التي  املتطورة 
القطاع  ه�����ذا  ع���ل���ى  ت����ط����راأ  ال���ت���ي 
احل����ي����وي ال������ذي ي���ع���د اأح������د اأه����م 

العنا�شر التي تنه�س باالأمم.
اإن  ل���ه يف احل��ف��ل  واأك�����د يف ك��ل��م��ة 
لكل  م��ف��ت��وح  ب���اب  املجتمع  خ��دم��ة 

العمل  يف  ال���ت���ط���وع  واأن  ال���ن���ا����س 
التي  ال����ط����رق  اأح�������د  االإن���������ش����اين 
ي�شتطيع بها الفرد اأن يخدم بلده 

وجمتمعه.
امل���ب���ادرة هي  ه���ذه  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
فيها  يتم  ال��ت��ي  ال��ع��امل  يف  االأوىل 
طلبة  م����ن  االآالف  م����ئ����ات  دع�����م 
املدار�س من الرو�شة حتى اجلامعة 
وتقدم لهم كل ما يحتاجونه من 
غذائية  ووج��ب��ات  مدر�شية  اأدوات 
�شحية باأ�شعار رمزية ودعم مايل 

كم�شروف خا�س لهم .
خليفة  م���وؤ����ش�������ش���ة  ان  وا������ش�����اف 
التي  امل�شاعدات  تربط  االإن�شانية 
تقدمها للطلبة اأو لغريهم باإيجاد 
فر�س عمل للمواطنني واملواطنات 
حيث ا�شتطاعت املوؤ�ش�شة اأن توفر 
عمل  ف���ر����ش���ة  اآالف  ����ش���ت���ة  ن���ح���و 
العبايات  ب�����ش��ن��اع��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
وال�������ش���ي���ل وامل���الب�������س واالأح����ذي����ة 

املدر�شية  واالأدوات  والقرطا�شية 
املوؤ�ش�شة  حر�س  م��وؤك��دا  االأخ���رى 
على مبداأ تبادل املنفعة وال�شراكة 
تنفذها  التي  امل��ب��ادرات  بني جميع 

على ال�شاحة املحلية.
واأعرب املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة 
لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االإن�شانية عن �شكره وتقديره لكل 
برنامج  اجن��اح  يف  �شاهموا  الذين 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال����دوائ����ر 
واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 
اإجناحه  اأي�����ش��ا يف  ���ش��اه��م��ت  ال��ت��ي 
قيم  لتعزيز  املوؤ�ش�شة  �شعي  موؤكدا 
بني  االإن�شاين  العمل  يف  ال�شراكة 
مفهوم  وت��ك��ري�����س  املجتمع  اأف����راد 

العمل االإن�شاين.
�شعادة  ك�����رم  احل����ف����ل  خ����ت����ام  ويف 
امل�شاركني  اخل��وري  حاجي  حممد 
والداعمني للربنامج واأخذ ال�شور 

التذكارية معهم.

متكني �ملو�طنني وجذب �لكفاء�ت .. �الأبرز يف 
��سرت�تيجية وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني

•• دبي-و�م:

حددت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني �شتة اأهداف �شمن ا�شراتيجيتها 2021- 
2017 اأبرزها متكني املواطنني يف �شوق العمل وجذب الكفاءات مبا يعزز م�شاركة 
واملعايري  ال�شيا�شات  من  متكاملة  منظومة  خ��الل  من  الوطنية  الب�شرية  امل���وارد 
كرامة  اح���رام  يتقدمها  قيم  خم�س  اإىل  ذل��ك  يف  م�شتندة   .. الرقابية  واالأدوات 
اال�شراتيجيني  ال�شركاء  ملتقى  خ��الل  اأعلنته  م��ا  بح�شب  وال��ن��زاه��ة..  االإن�����ش��ان 
الذي نظمته موؤخرا يف دبي و�شهده ممثلون عن العديد من اجلهات يف القطاعني 
على  اجلديدة  مهامها  �شوء  يف  تركز  اأنها  ال��وزارة  واأو�شحت  واخلا�س.  احلكومي 
تطوير املوارد الب�شرية يف �شوق العمل وتعزيز فر�س توظيف املواطنني يف القطاع 
اخلا�س وتاأهيلهم وتدريبهم مبا ين�شجم مع اأهداف احلكومة اال�شراتيجية املناط 
بالوزارة تنفيذها يف اإطار حتقيق متطلبات االأجندة الوطنية واقت�شاد املعرفة الذي 

يتطلب م�شاركة نوعية من املوارد الب�شرية.
ونوه الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد ل�شوؤون 
االت�شال والعالقات الدولية اإىل اأن تنظيم امللتقى ياأتي انطالقا من اإميان الوزارة 
اأهداف  حتقيق  يف  وم�شاهمتهم  اال�شراتيجيني  ل�شركائها  الريادي  بالدور  التام 

خطة الوزارة اال�شراتيجية.
واأكد النعيمي حر�س الوزارة على تعزيز وتطوير التعاون مع �شركائها يف القطاعني 
اأ�شكال خمتلفة وبال�شكل  با�شتمرار عرب  التعاون  احلكومي واخلا�س وتدعيم هذا 
االأدوار بني خمتلف  الر�شيدة من حيث �شرورة تكامل  القيادة  روؤي��ة  الذي يج�شد 
واملواطن  الوطن  ي�شهم يف خدمة  امل�شركة مبا  بامل�شوؤوليات  واال�شطالع  اجلهات 

وريادة دولة االإمارات ومتيزها عامليا على غري �شعيد.
و�شدد على اأن الوزارة توفر قنوات توا�شل فعالة لتبادل االآراء واملقرحات وتقريب 
املتعاملني  احتياجات  تلبية  �شاأنه  من  ال��ذي  االأم��ر   .. �شركائها  مع  النظر  وجهات 
اأعلى  لتحقيق  امل�شتقبلية  والتطلعات  امل�شركة  االأه����داف  وترجمة  وتوقعاتهم 

م�شتوى يف تقدمي اخلدمات احلكومية.
و اأو�شح اأن خطة وزارة املوارد الب�شرية والتوطني تركز يف �شوء مهامها اجلديدة 
يف  املواطنني  توظيف  فر�س  وتعزيز  العمل  �شوق  يف  الب�شرية  امل��وارد  تطوير  على 
اأه��داف احلكومة  القطاع اخلا�س وتاأهيلهم وتدريبهم وذلك كله مبا ين�شجم مع 
اال�شراتيجية املناط تنفيذها بالوزارة يف اإطار حتقيق متطلبات االأجندة الوطنية 

واقت�شاد املعرفة الذي يتطلب م�شاركة نوعية من املوارد الب�شرية.
من جانبها .. ا�شتعر�شت دالل ال�شحي مدير اإدارة اال�شراتيجية وامل�شتقبل خالل 
اأ�شا�س  على  تقوم  التي   2021 –  2017 للوزارة  اال�شراتيجية  اخلطة  امللتقى 
اأن يكون �شوق العمل ممكنا للمواطنني جاذبا للكفاءات وذلك من  روؤية ت�شتهدف 
املوارد  م�شاركة  ويعزز  واملرونة  واحلماية  الكفاءة  يحقق  ال�شوق مبا  تنظيم  خالل 
الب�شرية الوطنية وي�شتقطب الكفاءات وينميها ويحافظ عليها من خالل منظومة 
متكاملة من ال�شيا�شات واملعايري واالأدوات الرقابية وال�شراكة املوؤ�ش�شاتية واخلدمات 
املتميزة. و اأ�شافت ال�شحي اإن االأهداف اال�شراتيجية للوزارة وعددها �شتة تتمثل 
�شوق  ك��ف��اءة  وتعزيز  العمل  حماية  و�شمان  الوطنية  الب�شرية  امل���وارد  متكني  يف 
اخلدمات  كل  تقدمي  �شمان  اإىل  اإ�شافة  متميزة..  خدمات  تقدمي  و�شمان  العمل 
االإداري��ة وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية وتر�شيخ ثقافة االبتكار يف بيئة 
اإىل خم�س قيم ت�شمل  اأن هذه اال�شراتيجية ت�شتند  اإىل  املوؤ�ش�شي. ونوهت  العمل 
الثقة واالحرام  اإىل  اإ�شافة  واالأمانة..  والنزاهة  االإن�شان  واح��رام كرامة  املهنية 
من  اال�شراتيجيني  �شركاءها  امللتقى  خ��الل  ال���وزارة  وكرمت  واالإب���داع.  وامل��ب��ادرة 
والتعاون  واخل��ارج��ي��ة  وامل��ال��ي��ة  الداخلية  وزارات  �شملت  وال��ت��ي  احل�شور  اجل��ه��ات 
الإدارة  الوطنية  والهيئة  االأحمر  الهالل  وهيئة  املجتمع  ووقاية  وال�شحة  ال��دويل 
الق�شاء  ودائرتي  بالب�شر  االجت��ار  ملكافحة  الوطنية  واللجنة  واالأزم��ات  الطوارىء 
والتنمية االقت�شادية يف اأبوظبي وهيئة تطوير معايري العمل يف ال�شارقة و�شركة 

االإمارات لالت�شاالت املتكاملة دو .

•• �أبوظبي -و�م:

قالت م�شت�شفى برجيل يف اأبوظبي 
ال�شابة  ل���ع���الج  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا  اإن 
عبدالعاطي  اإمي���������ان  امل�������ش���ري���ة 
العامل  ام����راأة يف  اأ���ش��م��ن  ال��ت��ي تعد 
االإن�شانية  م��ب��ادرات��ه��ا  �شمن  ت��اأت��ي 
واخلريية يف “ عام اخلري “ الذي 
اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
 “ اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 

حفظه اهلل ».
ال�شحات  يا�شني  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 
امل����دي����ر ال���ط���ب���ي ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف “ 
مكونا  طبيا  ف��ري��ق��ا  اأن   “ ب��رج��ي��ل 
اأجرى  20 طبيبا ومتخ�ش�شا  من 
حلالة  ومو�شوعيا  ك��ام��ال  تقييما 
الفتاة ومن ثم و�شع خطة عالجية 

بداأها باالأولويات.
خ���الل موؤمتر   - ال�����ش��ح��ات  وج����زم 
امل�شت�شفى  مب��ق��ر  ع���ق���ده  ���ش��ح��ف��ي 
املرحلة  خالل  يتم  لن  باأنه  ام�س- 
ت���دخ���الت  اأي  اإج����������راء  احل����ال����ي����ة 
ف��ي��م��ا يتعلق  ل��ل��م��ري�����ش��ة  ج��راح��ي��ة 
الفريق  ���ش��ريك��ز  فيما  ب��ال�����ش��م��ن��ة.. 
على  الطبيعي  العالج  عرب  الطبي 
ع��ل��ى اجللو�س  امل��ري�����ش��ة  م�����ش��اع��دة 
عن  معربا   .. متحرك  كر�شي  على 
اأم��ل��ه يف ال��و���ش��ول اإىل ذل��ك خالل 
- حال  ع���ده  ال���ذي  االأم����ر  �شهرين 

حدوثه - اإجنازا كبريا.

املدير  اأ����ش���ار   .. ال�����ش��دد  ه����ذا  ويف 
املري�شة  اأن  اإىل  التنفيذي  الطبي 
النف�شي  ال���ع���الج  ج��ل�����ش��ات  ب������داأت 
وب�شكل مركز باإ�شراف اخت�شا�شية 
قدرتها  ا���ش��ت��ع��ادة  ب���ه���دف  ال���ك���الم 
ع���ل���ى ال���ت���ع���ب���ري وال����ت����وا�����ش����ل مع 
كامل  تغري  اإىل  االآخ��ري��ن.. منوها 
يف ح��ال��ت��ه��ا ال��ن��ف�����ش��ي��ة خ����الل 24 
اأبوظبي  اإىل  و���ش��ول��ه��ا  م��ن  ���ش��اع��ة 
التوا�شل  حت��اول  اأ�شبحت  فيما   ..
م��ع االآخ��ري��ن االأم���ر ال���ذي اعتربه 

تقدما م�شجعا للغاية.

“ على اأن حالة اإميان عبدالعاطي 
ت�شكل حتديا بالن�شبة لهم .. معربا 
الطبي  الفريق  ق��درة  يف  ثقته  ع��ن 
اأن  اإىل  م�شريا   .. م�شاعدتها  على 
كامال  جت��ه��ي��زا  جم��ه��ز  امل�شت�شفى 
وعالج حاالت مماثلة يف ال�شابق .. 
معربا يف الوقت ذاته عن اال�شتعداد 
اأو  حملية  خ��ربات  ب��اأي  لال�شتعانة 

عاملية لعالج احلالة.
وعاد املدير الطبي التنفيذي ليوؤكد 
اأن اإنقا�س وزن املري�شة لي�س هدف 
واأنه  خا�شة  حاليا  الطبي  الفريق 

واأ�شاف “ �شنبداأ بالعالج التحفظي 
ثم قيا�س مدى ا�شتجابتها مع عمل 
ال���ق���درة على  ل��ل��ب��ل��ع و  ف��ح��و���ش��ات 
ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شريا   .  « ال��ك��الم 
اإىل اأن املري�شة كانت تعتمد - منذ 
مدة طويلة - على االأكل عن طريق 
خطة  اإىل  منوها   .. امل��ع��دة  اأن��ب��وب 
عالجية ال�شتغنائها قريبا عن هذه 
االأن��ب��وب وم��ن ث��م االأك���ل تدريجيا 

ب�شكل طبيعي.
ال�شحات  ي��ا���ش��ني  ال��دك��ت��ور  و����ش���دد 
املدير الطبي التنفيذي يف “ برجيل 

اأقل من ال�شابق.
تاأهيل  اأن االأه����م ه��و  م�����ش��ددا ع��ل��ى 
ممار�شة  ت�شتطيع  ح��ت��ى  امل��ري�����ش��ة 
حياتها بدرجة معقولة خا�شة اأنها 
الفرا�س  طريحة  زال���ت  وم��ا  ك��ان��ت 

لفرة زمنية طويلة.
اإمي����ان  اأن  ال�����ش��ح��ات ع���ن  وك�����ش��ف 
ع����ب����دال����ع����اط����ي ت����ع����اين م�����ن ع����دة 
ب��ي��ن��ه��ا احلمى  م�����ش��ك��الت ���ش��ح��ي��ة 
والتهابات �شديدة خا�شة يف املجاري 
الفرا�س  ق��رح  اإىل  اإ�شافة  البولية 

من الدرجة الثالثة والرابعة.

•• دبي-و�م:

مبادرة  تنفيذ  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ب����داأت 
الهمم  الأ�شحاب  ت��ق��راأ  دب��ي  بلدية 
الرجمة  م��ع  الق�ش�س  وت�شوير 
ب��ل��غ��ة االإ�����ش����ارة م���ن ق��ب��ل موظفي 
ال����دائ����رة ال���ل���ذي���ن ي���ج���ي���دون لغة 
االإ����ش���ارة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ع���دد من 
الق�ش�س  تلك  واإت��اح��ة  املتطوعني 
االأط��ف��ال م��ن خ��الل موقع  لكافة 
وبوابة  االل����ك����روين  دب����ي  ب��ل��دي��ة 
امل��ع��رف��ة ويف م��دي��ن��ة ال��ط��ف��ل ومن 
خ�������الل امل������واق������ع االإل����ك����رون����ي����ة 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات امل���ع���ن���ي���ة ب��ف��ئ��ة ذوي 

املكتبات  ويف  ال�����ش��م��ع��ي��ة  االإع����اق����ة 
العامة.

وقالت مرمي اأحمد بن فهد مدير 
�شاحبة  واالإب�������داع  امل��ع��رف��ة  اإدارة 
فعليا  االن���ت���ه���اء  مت  اإن�����ه  امل����ب����ادرة 
وحتويلهما  ق�شتني  ت�شوير  م��ن 
فهمها  يتم  لكي  االإ���ش��ارة  لغة  اإىل 
فريق  خ��الل  وم��ن  �شحيح  ب�شكل 
االإ���ش��ارة ف�شال  لغة  متخ�ش�س يف 
وكافة  الت�شوير  من  االنتهاء  عن 
وجاري  االأخ���رى  الفنية  االأع��م��ال 
ع���ل���ى موقع  ال��ق�����ش��ت��ني  اإط��������الق 
التوا�شل  م��واق��ع  وك��اف��ة  ي��وت��ي��وب 
االإع����الم����ي. واأ����ش���اف���ت اب����ن فهد 

الهمم ، ودجمهم يف املجتمع ولهذا 
ن�شر  ���ش��ت�����ش��اه��م يف  امل����ب����ادرة  ف�����اإن 
ثقافة االطالع واملعرفة لدى هذه 
كما  املجتمع  من  املهمة  ال�شريحة 
من  التطوع  ب��ع��ام  امل��ب��ادرة  ترتبط 
خالل خدمة الوطن واإتاحة فر�شة 
يجيدون  ال��ذي��ن  املتطوعني  اأم���ام 
ذوي  �شريحة  خلدمة  االإ�شارة  لغة 
االإعاقة مبفهوم خارج عن املاألوف 
وال�شعادة  اال����ش���ت���دام���ة  وي��ح��ق��ق 

الأفراد املجتمع.
ت�شمل عدة  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
فئة  ت�شتهدف  اأن��ه��ا  اأول��ه��ا  عنا�شر 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م م���ن ف��ئ��ة ال�شم 

وزارة  ن�شر  ب��ع��د  ت��اأت��ي  امل���ب���ادرة  ان 
ال�شحة يف يناير املا�شي ا�شتطالعا 
يف  ال�شمع  فاقدي  ن�شبة  اأن  اأظهر 
الدولة ت�شل اإىل 4 باملائة يف حني 
عن  امل�شوؤولني  ت�شريحات  اأف���ادت 
فئة  اأن  لل�شم  االإم������ارات  جمعية 
ثقافية  بخ�شو�شية  تتمتع  ال�شم 
واأنه  خ��ا���س،  ن��وع  م��ن  واجتماعية 
ي���وج���د يف ال����دول����ة اأك������رث م����ن 3 
اآالف اأ�شم، فيما يبلغ عدد اأع�شاء 
 500 ق��راب��ة  امل�شجلني  اجلمعية 
ت�شري  البلدية  اأن  واأف����ادت  اأ���ش��م. 
اهتمام  ظ����ل  يف  واع�������دة  ب��خ��ط��ى 
ورعاية القيادة الر�شيدة الأ�شحاب 

مقاربة  خ���ل���ق  وث����ان����ي����ا  وال����ب����ك����م 
اج��ت��م��اع��ي��ة وم�����ش��ارك��ة م���ن كافة 
اأفراد املجتمع الذين يجيدون لغة 
االإ���ش��ارة ���ش��واء ك��ان��وا م��ن موظفي 
ال����دوائ����ر  م���وظ���ف���ي  اأو  ال���ب���ل���دي���ة 
واملخت�شني  وال�شركاء  احلكومية 
يف لغة االإ�شارة وموظفي اجلمعيات 

املعنية بفئة ال�شم .
املعرفة  اإدارة  م���دي���رة  وك�����ش��ف��ت 
�شيتم  ال���ت���ي  امل������واد  اأن  واالإب���������داع 
�شتكون  االإ�شارة  لغة  اإىل  ترجمتها 
مقتطفات من كتب �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شتكون 
باللغة العربية واالإجنليزية عالوة 
ق�����ش��ة م�شورة   17 ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
العام احلايل.  االإ�شارة خالل  بلغة 
ودع��ت ابن فهد كل من يتقن لغة 
االإ�شارة �شواء كان يعمل يف البلدية 
امل�شاركة  يف  وي���رغ���ب  غ���ريه���ا  اأو 
امل�شاركة يف  البلدية  املجتمعية مع 
االإ�شارة  لغة  اإىل  الق�ش�س  ترجمة 
اإجناز  البلدية  جانب  م��ن  و�شيتم 
بو�شع  اخل��ا���ش��ة  الفنية  االأع���م���ال 
الق�ش�س على املواقع االإلكرونية 
اأك���رب عدد  امل��ت��ع��ددة لتعم ال��ف��ائ��دة 

من اأ�شحاب الهمم..

موؤ�س�سة خليفة �الن�سانية تكرم 509 من د�عمي برناجمها �لتعليمي

اأولوية  ع��الج��ه��ا  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
حالتها  حت�������ش���ني  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل 

ال�شحية اأولوية.
ال��ع��الج املطلوب  اإىل حت��دي��د  ون���وه 
ال��ت��ج��ل��ط ح��ي��ث كانت  ب��خ�����ش��و���س 
ت��ع��اين م���ن ج��ل��ط��ة �شابقة  ال��ف��ت��اة 
اإىل  اإ�شافة   .. حركتها  على  اأث���رت 
خ��ل��ل ���ش��دي��د يف ال�����ش��م��ام االأورط����ي 
اال�شت�شاريون  ���ش��ي�����ش��رف  ب��ال��ق��ل��ب 

بامل�شت�شفى على عالجه.
كما اأو�شح املدير الطبي التنفيذي 
تعاين  املري�شة  اأن   “ “برجيل  يف 

من م�شكالت كثرية يف العظام .
عليها  بالتغلب  تفاوؤله  ع��ن  معربا 
ع���ن ط���ري���ق ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
املرحلة االأوىل اأو التدخل الإ�شالح 
اخللل املوجود يف العظام ومفا�شل 

الرجل.
ال�شفارة  م��ن  وف����دا  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اإمي����ان  زار  اأب���وظ���ب���ي  يف  امل�����ش��ري��ة 

عبدالعاطي واطماأن على حالتها.
عبدالعاطي  اإمي��ان  امل�شرية  وكانت 
ق���ادم���ة من  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  و���ش��ل��ت 
م���وم���ب���اي���ي ال���ه���ن���دي���ة ع���ل���ى منت 
ل�شركة  تابعة  خا�شة  طبية  طائرة 
كان  حيث   .. “ للطريان  م�شر   “
اإ�شعاف جمهزة  �شيارة  انتظارها  يف 
تزويدها  ومت  حل��ال��ت��ه��ا  خ�شي�شا 
ب�شرير خا�س ووحدة عناية مركزة 
برجيل  م�شت�شفى  اإىل  رافقها  فيما 
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�إ�سعاف دبي تنقذ م�سافر� �أ�سيب بنوبة قلبية عميقة 
•• دبي-و�م:

الدويل  دب��ي  مبطار  االإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة  م�شعفو  اأنقذ 
على  راح  عميقة  ن��وب��ة  ف��اج��اأت��ه  بالقلب  مري�شا  م�شافرا   1 �شالة 
اثرها يف غيبوبة طويلة وفقد الوعي متاما واختفى النب�س ما �شكل 

خطورة حقيقية على حياته.
واملوانئ  امل��ط��ارات  ا�شعاف  ق�شم  رئي�س  احلافظي  مو�شى  علي  وق��ال 
اإن امل�شعفني حتركوا ب�شرعة وو�شلوا اإىل املري�س خالل اأربع دقائق 
وبداأوا بعملية االنعا�س ومن ثم ا�شتعمال جهاز رجفان القلب ليفباك 
15 الإجراء �شدمات كهربية لقلب املري�س مع ر�شد حركة ال�شهيق 
الرجفان  �شدمة  على  والركيز  التنف�س  جمرى  ومراقبة  والزفري 

القلبي.

واأو�شح اأن جهود الفريق حتولت اإىل اجراء االنعا�س القلبي الرئوي 
مع ا�شتمرار اجراء ال�شدمات حتى ا�شتعاد املري�س وعيه وعاد النب�س 
والتنف�س ب�شكل طبيعي وعادت االنقبا�شات للقلب فيما ي�شبه املعجزة 

.
وذكر اأن املري�س - الذي يحمل اجلن�شية الفلبينية - نقل على جناح 
ال�شرعة اإىل عيادة املطار ومن ثم اإىل �شيارة اال�شعاف ثم امل�شت�شفى 

كونه يحتاج لعناية ورعاية خا�شتني .
امل�شعف ومعه طبيب  للفريق  اأن اجلهد اجلماعي  اإىل  ولفت مو�شى 
العيادة من هيئة �شحة دبى �شاهم فى انقاذ املري�س من �شكتة قلبية 
كادت تودي بحياته .. م�شريا اإىل اأن اإدارة مطار دبي الدويل كرمت 
طاقم االإ�شعاف والطاقم الطبي اخلا�س بعيادة املطار التابع لهيئة 

�شحة دبى .

قرقا�ش يلتقي م�ست�سار رئي�ش �لوزر�ء �الأثيوبي
•• �أبوظبي-و�م:

وزير  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  التقى 
ال���دول���ة ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة ام�����س م��ع��ايل الدكتور 
تيدرو�س اأدهانوم غابري�شو�س م�شت�شار رئي�س الوزراء 

االأثيوبي وزير اخلارجية االأ�شبق.
ت�����ش��ل��م م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال��ل��ق��اء خ��ط��اب��ني م���ن اجلانب 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  موجهني  االأثيوبي 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب  بن زايد 
اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 

يتعلقان بالعالقات الثنائية بني البلدين.

�الحتادية للمو�رد �لب�سرية تقدم 782 ��ست�سارة ملوظفي �حلكومة �الحتادية خالل 3 �أ�سهر

بقانون  امل��ر���ش��وم  ج����اءت مب��وج��ب 
احتادي رقم 17 ل�شنة 2017 يف 
�شاأن تعديل اأحكام املر�شوم بقانون 
 2008 ل�شنة   11 رق���م  احت����ادي 
ب�شاأن املوارد الب�شرية يف احلكومة 

االحتادية وتعديالته.
من  امل�����ائ�����ة  يف   38 اأن  وب���ي���ن���ت 
اال���ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال����واردة 
الثالثة  االأ�شهر  الهيئة خالل  اإىل 
عرب  و���ش��ل��ت   2017 م��ن  االأوىل 
ال�����ربي�����د االإل�������ك�������روين اخل���ا����س 
يف  القانونية  اال�شت�شارات  بفريق 
اال�شت�شارات  ف��ري��ق  ا�شتقبل  ح��ني 
املائة  يف   30 الهيئة  يف  القانونية 
ع���رب مكتب  اال����ش���ت���ف�������ش���ارات  م���ن 
خ��دم��ة ال��دع��م االإل���ك���روين و26 
يف امل��ائ��ة م��ن اال���ش��ت��ف�����ش��ارات عرب 

الهاتف.
اال�شتف�شارات  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
تركزت يف جمملها حول موا�شيع 
ال���ت���ع���ي���ني وال����ع����ق����ود وال�����ع�����الوات 
والبدالت والنقل والندب واالإعارة 
باأنواعها  واالإج������ازات  وال��رق��ي��ات 
و�شاعات  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  وامل��خ��ال��ف��ات 
واإنهاء  واالإي��ف��اد  الر�شمي  ال���دوام 

اخلدمة وغريها .

وذك���رت اأن االإج�����ازات ا���ش��ت��اأث��رت ب� 
عدد  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   36
ا���ش��ت��ف�����ش��ارات م��وظ��ف��ي ال������وزارات 
يف   20 واأن  االحت���ادي���ة  واجل���ه���ات 
امل��ائ��ة م��ن اال���ش��ت��ف�����ش��ارات تركزت 
ح������ول ال������ع������الوات وال������ب������دالت يف 

احلكومة االحتادية.
اأن  اإىل  االأي���وب���ي  ب��دري��ة  واأ����ش���ارت 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
ا�شتفادًة  االأكرث  ال��وزارات  ت�شدرت 
القانونية  اال�شت�شارات  خدمة  من 
خالل الفرة املا�شية بواقع 106 
الربية  وزارة  تلتها  ا�شتف�شارات 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب������ 62 ا���ش��ت��ف�����ش��اراً يف 
ح��ني حلت وزارت����ا ال��ع��دل وامل���وارد 
املركزين  يف  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 

الثالث والرابع على التوايل.
اأما على �شعيد اجلهات االحتادية 
خدمة  م�����ن  ا�����ش����ت����ف����ادة  االأك����������رث 
حلت  فقد  القانونية  اال�شت�شارات 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

من خالل التقارير ال�شهرية للعام 
ا�شتف�شارا  االأك����رث  اأن��ه��ا   2016
وط���ل���ب���ا خل����دم����ة اال����ش���ت�������ش���ارات 

القانونية ومنها.
ال��ه��ي��ئ��ة و���ش��ع��ت خطة  اأن  وب��ي��ن��ت 
متكاملة لعقد �شل�شلة من ملتقيات 
خالل  التوعوية  الب�شرية  امل���وارد 
56 وزارة وجهة  2017 يف  العام 
من  ف��ري��ق  ينظم  بحيث  احت��ادي��ة 
اإىل كل وزارة  الهيئة زيارة ر�شمية 
وج��ه��ة احت��ادي��ة ع��ل��ى ح���دة بهدف 
توعية وتثقيف موظفي وم�شوؤويل 
ال����������وزارات واجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
و�شيا�شات  وت�����ش��ري��ع��ات  ب��ق��وان��ني 
احلكومة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل���������وارد 
واأحكام  م���واد  �شيما  ال  االحت��ادي��ة 
 17 رق��م  بقانون احت��ادي  املر�شوم 
التطبيق  و���ش��م��ان   2016 ل�شنة 
توعيتهم  ع��ن  ف�شاًل  لها  ال�شليم 
باأنظمة ومتطلبات املوارد الب�شرية 
منوهًة  امل���ت���وازن  االأداء  ك��ب��ط��اق��ة 

واالأوق��اف يف املرتبة االأوىل تالها 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان املدين 
وجاء املجل�س الوطني لالإعالم يف 

املركز الثالث.
واأو�شحت اأن الفريق يقوم وب�شكل 
اال�شتف�شارات  ب���درا����ش���ة  ي���وم���ي 
بخ�شو�س  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ال�������واردة 
و�شيا�شات  وت�����ش��ري��ع��ات  ق���وان���ني 
احلكومة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل���������وارد 
االحت���ادي���ة وال����ق����رارات ال���وزاري���ة 
وال��ل��وائ��ح واالأن��ظ��م��ة ال�����ش��ادرة يف 
هذا ال�شاأن ..م�شرية اىل ان الفريق 
يهدف اإىل توحيد االآراء القانونية 
يف ك��اف��ة امل�����ش��ائ��ل امل��ع��رو���ش��ة على 
القانونية  امل��ب��ادئ  وتوثيق  الهيئة 
العمل  اإج���راءات  وت�شهيل  لتوحيد 

يف امل�شتقبل.
ولفتت اإىل اأن الهيئة عقدت خالل 
اجتماعات  �شل�شلة   2017 ال��ع��ام 
وور���������س ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ل�����ل�����وزارات 
واجل��ه��ات االحت���ادي���ة ال��ت��ي ات�شح 

•• دبي-و�م:

للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة ان��ه��ا ب�شدد 
و�شع خطة م�شتقبلية لتفعيل دور 
الب�شرية  امل���وارد  ب����اإدارات  املعنيني 
يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�������ش���وؤون  واإدارات 
ل���ل���رد على  اجل����ه����ات االحت�����ادي�����ة 
ال���واردة  القانونية  اال�شتف�شارات 
وت��ن��ظ��ي��م عملية  م��وظ��ف��ي��ه��م  م���ن 
من  القانونية  اال�شت�شارات  طلب 

طرف الهيئة.
الهيئة  ك�شفت  ان  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
اال�شت�شارات  ع�����دد  ارت����ف����اع  ع����ن 
التي   - القانونية  واال�شتف�شارات 
ق���دم���ت���ه���ا ل�������ل�������وزارات واجل����ه����ات 
واجلهات  وم��وظ��ف��ي��ه��ا  االحت���ادي���ة 
واجلمهور  واخل����ا�����ش����ة  امل���ح���ل���ي���ة 
وت�شريعات  ���ش��ي��ا���ش��ات  بخ�شو�س 
املطبقة  الب�شرية  امل���وارد  واأنظمة 
االحتادية  واجل��ه��ات  ال�����وزارات  يف 
ا�شت�شارة   782 اىل   - امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
االأول  الربع  وذلك خالل  قانونية 
من العام 2017 مقارنة ب� 254 
العام  م���ن  نف�شها  ال���ف���رة  خ���الل 

.2016
اإدارة  مدير  االأيوبي  بدرية  وع��زت 
القانونية  وال�����ش��وؤون  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
يف ال��ه��ي��ئ��ة االرت�����ف�����اع ال���ك���ب���ري يف 
اإىل  ال����واردة  حجم اال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
من  االأول  ال���رب���ع  خ����الل  ال��ه��ي��ئ��ة 
الوزارات  رغبة  اإىل  اجل��اري  العام 
واجل��ه��ات االحت��ادي��ة يف احل�شول 
اال�شتي�شاحات  م���ن  م���زي���د  ع��ل��ى 
قانون  مواد  بع�س  تعديالت  حول 
احلكومة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة  امل���������وارد 
اأ���ش��ب��ح��ت نافذة  ال��ت��ي  االحت���ادي���ة 
والتي   2017 ف��رباي��ر   9 بتاريخ 

اأن الهيئة عقدت خالل الربع  اإىل 
 19 اجل�������اري  ال����ع����ام  م����ن  االأول 

ملتقى توعوياً.
ال�شيا�شات  اإدارة  م��دي��ر  واأك������دت 
الهيئة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال�������ش���وؤون 
اآلية توا�شل  احلر�س على ت�شهيل 
ال����������وزارات واجل����ه����ات االحت����ادي����ة 
على  احل�����������ش�����ول  يف  ال������راغ������ب������ة 
فريق  م��ع  القانونية  اال�شت�شارات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة حيث  اال����ش���ت�������ش���ارات 
من  اأك����رث  تخ�شي�س  اإىل  ع��م��دت 
املوقع  ومنها:  توا�شل  قناة   12
www. ل��ل��ه��ي��ئ��ة  االإل�����ك�����روين 
وال�����ربي�����د   fahr.gov.ae
الذكية  والتطبيقات  االإل��ك��روين 
 Remedy ال��رمي��ي��دي  ون��ظ��ام 
ون���ظ���ام اأمت���ت���ة ���ش��ي��ا���ش��ات امل�����وارد 
وو�����ش����ائ����ل   OPA ال����ب���������ش����ري����ة 
توير  االج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
واملرا�شالت  لينكداإن  و  واإن�شتغرام 
التوعوية  وال��ر���ش��ائ��ل  ال��ر���ش��م��ي��ة 
القانونية  وال���ع���ي���ادات  ت��غ��ري��دات 
 Live ال����ف����وري����ة  وامل�����ح�����ادث�����ات 
املبا�شر  الهادفة للتوا�شل   Chat
الفوري  والرد  املتعاملني  مع كافة 
ا�شتف�شاراتهم  ع���ل���ى  وال�������ش���ري���ع 
 600525524 والرقم املجاين 

والفاك�س 2953444 04.
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ق���د ���ش��ك��ل��ت فريق 
اال�شت�شارات القانونية اأواخر العام 
حر�شها  م���ن  ان��ط��الق��اً   2010
�شليمة  قانونية  ثقافة  خلق  على 
واأنظمة  و�شيا�شات  ت�شريعات  حول 
امل�������وارد ال��ب�����ش��ري��ة امل��ط��ب��ق��ة على 
م�شتوى احلكومة االحتادية وذلك 
ا�شتف�شارات  على  ال��رد  خ��الل  م��ن 
واأ�����ش����ئ����ل����ة ال��������������وزارات واجل����ه����ات 

االحتادية واملوظفني.

كهرباء ومياه دبي تنظم معر�ش �خلري بالتعاون مع موؤ�س�سات جمتمعية 
•• دبي-و�م: 

�شيتي  م��ردف  يف   2017 اخل��ري  معر�س  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  نظمت 
�شنر بدبي لت�شليط ال�شوء على دور املوؤ�ش�شات املجتمعية الرائدة يف خدمة 

خمتلف فئات املجتمع .
وعر�شت اجلهات امل�شاركة وهي مركز حممد بن را�شد للثقافة االإ�شالمية 
تنمية  وهيئة  احل�شاري  الثقايف  للتوا�شل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ومركز 
املجتمع ونادي دبي الأ�شحاب الهمم ومركز النور لتدريب وتاأهيل االأ�شخا�س 
جمال  يف  وخدماتها  منتجاتها   .. اخلريية  الرب  دار  وجمعية  االإعاقة  ذوي 
العمل املجتمعي واالإن�شاين مبا يف ذلك اخلدمات املوجهة الأ�شحاب الهمم 

وامل�شلمني اجلدد واملحتاجني على اختالف فئاتهم .

واأ�شاد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اإىل  م�شريا  املعر�س  يف  �شاركت  التي  املوؤ�ش�شات  بجهود  دب��ي  ومياه  كهرباء 
جميع  بني  والتكامل  اجلهود  لت�شافر  مثالية  من�شة  ي�شكل  اخلري  عام  اأن 
موؤ�ش�شات القطاع العام واخلا�س لالإ�شهام يف جعل اخلري جزءا من املنظومة 

الوطنية لدولة االإمارات وفق توجيهات القيادة الر�شيدة .
املعر�س  دعم  �شنر يف  �شيتي  م��ردف  اإدارة  بذلتها  التي  واأثنى على اجلهود 
واملوؤ�ش�شات  الهيئة  فريق  م��ع  وال��ت��ع��اون  والتن�شيق  امل��وق��ع  توفري  جهة  م��ن 
جهودها  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  اخل��ري  ملعر�س  الهيئة  تنظيم  اإن  ق��ال  و   . امل�شاركة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  اخل��ري  ع��ام  م��ب��ادرة  ل��دع��م 
ال�شيخ  ال�شمو  وتوجيهات �شاحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل لتنفيذ مبادرات تعود باخلري على جمتمع االإم��ارات والعمل 
على تر�شيخ تغيري �شلوكي اإيجابي دائم فيما يتعلق بخدمة الوطن . و اأ�شار 
الطاير اإىل اأن اللجنة العليا لعام اخلري يف هيئة كهرباء ومياه دبي اعتمدت 
خمتلف  تغطي  رئي�شا  برناجما   12 �شمن  تندرج  جمتمعية  مبادرة   27
اخلري  لعام  الثالثة  املحاور  اإط��ار  يف  واالإن�شاين  املجتمعي  العمل  جم��االت 
ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وموؤ�ش�شات حملية وعاملية رائدة يف جمال 

العمل االإن�شاين واملجتمعي .
بالعمل  االرتقاء  يف  الهيئة  بجهود  املعر�س  يف  امل�شاركة  املوؤ�ش�شات  اأ�شادت  و 
اإم��ارة دب��ي ودول��ة االإم���ارات وتنظيم معر�س اخلري  اخل��ريي واالإن�شاين يف 
الذي وفر من�شة مهمة للو�شول اإىل اأكرب عدد من اأفراد املجتمع والتفاعل 

املبا�شر بني املوؤ�ش�شات امل�شاركة واجلمهور.

�سمعة �الإمار�ت ر�أ�ش مالها 
وم�سدر قوتها �لناعمة

•• �أبوظبي -و�م:

تتمتع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  ان  ال�شاعة  اخبار  ن�شرة  قالت 
ب�شمعة طيبة يف العامل، وذلك ب�شبب القيم االأ�شيلة واالأخالق النبيلة 
التي يتميز بها �شعب واأبناء االإمارات، وقد انعك�س هذا يف �شورة م�شرقة 

للدولة اإقليميا وعامليا.
وا�شافت ان االمارات اأ�شحبت بفعل عوامل متعددة، على راأ�شها موروثها 
الثقايف والتاريخي ومت�شكها قيادة و�شعبا، رجاال ون�شاء، �شغارا وكبارا، 
االإماراتي  املجتمع  يف  املتاأ�شلة  والتقاليد  والعادات  االأخ��الق  بف�شائل 
منذ ن�شاأته قبل ع�شرات القرون، مق�شدا للماليني من النا�س الذين 

يفدون اإليها �شنويا من خمتلف دول و�شعوب وجمتمعات العامل.
واو�شحت الن�شرة التي ت�شدر عن مركز االمارات للدرا�شات والبحوث 
راأ�س  االإم��ارات  �شمعة  ام�س حتت عنوان  افتتاحيتها  اال�شراتيجية يف 
مالها وم�شدر قوتها الناعمة انه ال يكاد مير يوم ال ن�شمع اأو نقراأ فيه 
�شمعة طبية  �شعبها من  به  يتمتع  ما  وعلى  االإم���ارات  دول��ة  على  ثناء 
للدولة،  ناعمة  ق��وة  هي  الطيبة  ال�شمعة  ان  واك��دت  نبيلة..  واأخ���الق 
وراأ�س املال احلقيقي الذي تعمل القيادة الر�شيدة، وعلى راأ�شها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، على 
اأن تكون نربا�شا ينظر االآخرون اإىل االإماراتيني من خالله، ومقيا�شا 
يقت�شر  ال  وال���ذي  ال��دول��ة،  حققته  ال��ذي  احل�����ش��اري  التقدم  مل�شتوى 
واالأخالق  االأ�شيلة  القيم  لي�شمل  تعداها  واإمنا  املادية،  اجلوانب  على 
النبيلة النابعة من ثقافتنا العربية ال�شاربة يف اأعماق التاريخ، ودينيا 
االإ�شالمي احلنيف الذي بعث ر�شولنا الكرمي حممد، �شلى اهلل عليه 
ال  �شلوك  اأي  ف��اإن  هنا،  من  وقالت  االأخ���الق.  مكارم  ليتمم  به  و�شلم، 
ب�شرعة  يربز  االإماراتي  املجتمع  يف  ال�شائدة  القيم  ومنظومة  ين�شجم 
كبرية وجتد هناك ردود اأفعال كثرية عليه بهدف معاجلته اأو ت�شويبه 
واحتوائه اأو التخل�س منه.. ولعل اإ�شدار النائب العام االإماراتي بيانا 
وبنات،  بنني  ال��دول��ة،  اأب��ن��اء  م��ن  لفئة  فيديو  مقاطع  انت�شار  على  ردا 
باأ�شلوب  العامة  املدار�س واجلامعات واالأماكن  يوؤدون فيها رق�شات يف 
حركي خارج عن املاألوف، لهو خري دليل على االهتمام املنقطع النظري 
الذي توليه القيادة الر�شيدة وكل مكونات املجتمع وموؤ�ش�شات الدولة 

بق�شية ال�شلوك واحرام قيم واأخالق املجتمع.
امل��ع��زول��ة رمب��ا تكون  املقاطع  ه��ذه  اأن مثل  م��ن  بالرغم  ان��ه  وا���ش��اف��ت 
طبيعية ومنت�شرة يف جمتمعات اأخرى يف املنطقة وخارجها، فاإن تداولها 
االإم��ارات، يعترب على  اأي نطاق، مهما كان �شغريا يف  وانت�شارها على 
درجة من اخلطورة التي رمبا ي�شتاأهل تقدمي مرتكبيها اإىل املحاكمة 
اجلزائية ملعاقبتهم قانونا، الأن ما اأقدموا عليه هو يف احلقيقة م�شا�س 
باالآداب العامة وخروج عن املاألوف يف بلد اأ�شبح منارة لي�س يف التقدم 
والتنمية والتطور فقط، واإمنا يف االأخالق وح�شن ال�شلوك والت�شرف 

اأي�شا.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبادرة  وقيمة  اأهمية  ن��درك  هنا  من   .. وقالت 
االأعلى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات امل�شلحة، اخلا�شة بالربية االأخالقية التي تهدف اإىل تعميق 
القيم االأخالقية واالإيجابية لدى الن�سء وال�شباب، بحيث تتحول اإىل 

جزء اأ�شا�شي من �شلوكهم وتعاملهم ونظرتهم اإىل نف�شهم واالآخرين.
منوذجا  االإم����ارات  تكون  اأن  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س  اإن  واك���دت 
يحتذى به يف كل �شيء، وال�شيما االأخالق وال�شلوك والقيم، التي متثل 
اأي  من  يجعل  ���ش��واء،  على حد  واملجتمع  للدولة  احلقيقي  امل��ال  راأ���س 
اأم��را منبوذا يف املجتمع  العامة - على قلتها -  ت�شرفات مت�س االآداب 
االإماراتي، ومن ثم ال ميكن متريرها اأو ال�شكوت عنها.. ولهذا �شاهدنا 
حجم ردود االأفعال الكبرية، وخا�شة على و�شائل التوا�شل االجتماعي، 
والتي اأظهرت حر�س اجلميع على �شمعة االإم��ارات. وقالت اإن مت�شك 
املجتمع االإماراتي بقيمه العربية االأ�شيلة واأخالقه االإ�شالمية النبيلة 
عاملي،  م�شتوى  على  مرموقة  و�شمعة  مبكانة  با�شتمرار  يتمتع  جعله 
والدويل،  االإقليمي  دوره��ا  على  جلي  وب�شكل  اإيجابيا  انعك�س  ما  وه��و 

وبالنتيجة على �شعادة ورفاه اأبنائها.
التي مكنت  العوامل واالأ�شباب  الكثري من  اأن هناك  واك��دت يف اخلتام 
االإمارات من اأن حت�شل على هذه املكانة املتقدمة يف املنطقة والعامل، 
ولكن اأهم هذه العوامل على االإطالق، هو ال�شمعة الطيبة التي يتمتع 
بها �شعب االإمارات واأ�شلوبه يف التعامل مع االآخرين وانفتاحه عليهم؛ 
وهذا ما ينبغي اأن نحافظ عليه، الأنه يحفظ جمتمعنا ويحمي متا�شكه 

ووحدته النادرة.

اأخبار ال�ساعة :

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 20168 
با�ش��م:  اآركاديا جروب براندز ليمتد

اململكة  ال،  3اإن  1تي  دبليو  لندن،  �شريت،  برينريز   70 هاو�س،  كوجلريف  وعنوانه:  
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�س ولبا�س الراأ�س والقدم.

الواق�عة بالفئة: 25
بتاريخ: 1997/7/3 وامل�شجلة حتت رقم: 10938 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف  2017/2/2  وحتى تاريخ: 2027/2/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
املودعة بالرقم : 20169

با�ش��م:  بارفور�س ليمتد )املعروفة �شابقاً ب�''ايفانز ليمتد''(
وعنوانه:  كوليجراف هاو�س. 70 برنرز �شريت، لندن، دبليو 1 بي 3 ايه ئي، اجنلرا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املالب�س ولبا�س الراأ�س والقدم.

الواق�عة بالفئة:  25
بتاريخ: 1997/7/3 وامل�شجلة حتت رقم: 10939 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
2027/2/2 احلماية يف  2017/2/2  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
املودعة بالرقم :88538

با�ش��م:  بنك اأبوظبي التجاري -  �شركة م�شاهمة عامة
بناية هالل  ال�شالم  �شارع  اأبوظبي  املتحدة ���س.ب:-939  العربية  االإم��ارات  وعنوانه:  

مبارك املن�شوري
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

التاأمني – ال�شوؤون التمويلية – ال�شوؤون املالية – ال�شوؤون العقارية.
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2007/12/12 وامل�شجلة حتت رقم: 85522 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

2026/12/13 احلماية يف  2016/12/13  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
املودعة بالرقم : 93730

با�ش��م: كاريليا توباكو كومباين انك 
وعنوانه:  اثينون �شريت 00241 كاالماتا، اليونان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
�شجائر، منتجات التبغ، اعواد ثقاب ولوازم املدخنني.

الواق�عة بالفئة:  34
بتاريخ: 2008/4/13 وامل�شجلة حتت رقم: 87569 

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
 2027/4/29 احلماية يف  2017/4/29  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  8  مايو 2017 العدد 12014
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 �لدفاع �ملدين يوقع �تفاقيات مع �سركات ب�ساأن كا�سفات �لدخان

جناح كبري ملبادرة تو��سل �الأجيال يف دبي منذ �إطالقها قبل عامني

�إقبال كبري على �ملعر�ش �لفني �ملتنقل ملبادرة » تعابري فخر« يف »يا�ش مول «

االأجيال حتمل عددا من االأهداف 
اإىل  ف��اإ���ش��اف��ة  ال��ه��ام��ة  املجتمعية 
بني  للتوا�شل  ج�شرا  توفر  كونها 
فهي  ال�شابة  واالأجيال  ال�شن  كبار 
وا�شتمرارية  اخل���ربات  نقل  تتيح 

العطاء بعد �شن التقاعد.
ولفتت اإىل اأن هيئة تنمية املجتمع 
االأج�����ي�����ال  ت����وا�����ش����ل  م������ب������ادرة  يف 
املدار�س  م��ن  ال�����ش��رك��اء  م��ع  تعمل 
واجلامعات  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
اإىل تنظيم  اإ���ش��اف��ة  اإم����ارة دب��ي  يف 

والفعاليات  املحا�شرات  م��ن  ع��دد 
الريا�شية  االأن��دي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

واملوؤ�ش�شات احلكومية.

اإن االه��ت��م��ام ال��ب��ال��غ ال����ذي اأب����داه 
طالب وطالبات املدرا�س مبحتوى 
املحا�شرات واالأثر االإيجابي الذي 
اأحدثته فعاليات املبادرة على كبار 
تو�شيع  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  دف��ع��ت  ال�����ش��ن 
امل���ب���ادرة ه���ذا ال��ع��ام وت��ك��ث��ي��ف عدد 
يتيح  مبا  والفعاليات  املحا�شرات 
اأكرب من كبار ال�شن  م�شاركة عدد 
ت�شتثمر  ج��دي��دة  موا�شيع  وط���رح 

خرباتهم العملية واحلياتية.
توا�شل  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  اأ����ش���ارت  و 

االأ�شرية ودور اأفراد االأ�شرة واالأ�شرة 
ورعايتها  ح��م��اي��ت��ه��ا  يف  امل���م���ت���دة 
ا�شتقبالها  وط��ري��ق��ة  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
االإماراتي  وال�شنع  بها  واالحتفال 
ال�شلوكيات ال�شحيحة يف املجال�س 
من  وغريها  العائلية  والتجمعات 
من  تعزز  والتي  ال�شيقة  املوا�شيع 
ثقافة  اإىل  ال�شابة  االأجيال  انتماء 

الدولة وهويتها.
و قالت مرمي احلمادي مدير اإدارة 
كبار ال�شن يف هيئة تنمية املجتمع 

اأه���م م��وؤ���ش��رات االأج��ن��دة الوطنية 
ال�شن  ك��ب��ار  منح  يتطلب   2021
اأولوية خا�شة يف الدمج والتمكني 
ن���وع���ي يف منط  ت���غ���ري  واإح����������داث 
اال�شتمرار  لهم  يتيح  مبا  حياتهم 
يف العطاء بعد التقاعد وي�شمح يف 

ا�شتثمار خرباتهم الراكمية.
و و���ش��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
دبي  اإم��ارة  التعليمية يف  املوؤ�ش�شات 
خطة عمل ملبادرة توا�شل االأجيال 
الدرا�شي  العام  م��دار  على  ت�شتمر 

وتت�شمن حما�شرات وور���س عمل 
املدرا�س  يف  تقام  منوعة  وفعاليات 
ون���������ادي ذخ������ر االج����ت����م����اع����ي ويف 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  ال��را���ش��دي��ة  جمل�س 

تنمية املجتمع.
�شمن  االأج��ي��ال  ت��وا���ش��ل  تغطي  و 
املرتبطة  امل��ح��اور  اأه��م  موا�شيعها 
وموروثها  االإم����ارات  دول��ة  بتاريخ 
الثقايف وعاداتها وتقاليدها ي�شمل 
ذل��ك تنوع واخ��ت��الف احل��رف بني 
امل���ا����ش���ي واحل���ا����ش���ر وال���ع���الق���ات 

يف  دوري  ب�شكل  ي�����ش��ارك��ون  ل��دي��ه��ا 
ور�س  واإدارة  امل��ح��ا���ش��رات  ت��ق��دمي 
ال��ع��م��ل ف��ي��م��ا ي�����ش��ارك ع����دد كبري 
ن������ادي ذخر  ال�������ش���ن يف  ك���ب���ار  م����ن 
االجتماعي يف الفعاليات التوعوية 
لتعزيز  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
الرابط ومد اجل�شور بني ال�شباب 

وكبار ال�شن.
اال���ش��ت��دام��ة يف  اأن حتقيق  وذك���رت 
املجتمعي  ال��ت��الح��م  م��وؤ���ش��ر  من���و 
والتما�شك االأ�شري الذي يعد اأحد 

••دبي-و�م: 

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف 
دبي اأن مبادراتها لتعزيز التالحم 
امل��ج��ت��م��ع��ي وت���ر����ش���ي���خ االرت����ب����اط 
االأجيال  الوطنية توا�شل  بالهوية 
وحققت  ك���ب���ري  ب���ن���ج���اح  ح���ظ���ي���ت 
اإطالقها قبل  نتائج ملمو�شة منذ 

عامني.
اإن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الهيئة  وق��ال��ت 
امل�شجلني  ال�شن  كبار  من  ثالثني 

عبدالواحد  الت�شكيلي خليل  الفنان 
الوطن  اأرواح  بعنوان  الفني  بعمله 
اخلاجة  االإم��ارات��ي��ة منى  وال��ف��ن��ان��ة 
الرحيل  ب���ع���ن���وان  ال���ف���ن���ي  ب��ع��م��ل��ه��ا 
عزة  الت�شكيلية  الفنانة  اإىل  اإ�شافة 
الكرامة  الفنية  باأعمالها  القبي�شي 
لالأبطال  ال���ه���ج���ائ���ي���ة  واحل��������روف 
�شرور  ع��ب��ي��د  االإم�����ارات�����ي  وال���ف���ن���ان 
ارحم  ال��ل��ه��م  ب��ع��ن��وان  ال��ف��ن��ي  بعمله 
ال�شهداء والفنان عبدالرحيم �شامل 

بعمله طريق اال�شت�شهاد.

اجلمهور يف الدولة بت�شحيات اأبطال 
قائمة  و�شملت  االإم����ارات.  و���ش��ه��داء 
امل�����ش��ارك��ات امل��خ��ت��ارة اأع��م��اال قدمها 
نخبة من الفنانني املحرفني مبن 
القادر  االإم��ارات��ي عبد  الفنان  فيهم 
الري�س بعمله الفني بعنوان ال�شعادة 
الدكتورة  االإم����ارات����ي����ة  وال���ف���ن���ان���ة 
بعنوان  ال��ف��ن��ي  بعملها  م��ك��ي  جن���اة 
الت�شكيلي  والفنان  ال�شهداء  منازل 
بعمله  ل��ق��م��ان  ج����الل  االإم�����ارات�����ي 
اإىل جانب  بعنوان وردة الأبي  الفني 

بكم  “االإمارات  ح��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
#االإمارات_بكم_تفخر  تفخر” 
خمتلف  ت��وظ��ي��ف  اإىل  وت���ه���دف   ..
الفني  االإب�������داع  اأن������واع وج��م��ال��ي��ات 
ك��اأدوات تعبريية لت�شجيع اجلمهور 
من كل اإمارات الدولة للم�شاركة يف 

هذه املبادرة.
وي�شتقبل دبي مول معر�س “تعابري 
خالل  ال��ث��ان��ي��ة  مرحلته  يف  فخر” 
الفرة من 8 اإىل 15 مايو اجلاري 
الفنية  االأع��م��ال  عر�س  �شيتم  حيث 

ال��ت��ي مت اخ��ت��ي��اره��ا م��ن ق��ب��ل جلنة 
يختتم  ف��ي��م��ا   .. خم��ت�����ش��ة  ت��ق��ي��ي��م 
مرحلته االأخرية يف “احلمرا مول” 
يف راأ����س اخليمة خ��الل ال��ف��رة من 

17 اإىل 24 من ال�شهر نف�شه.
و ت��ل��ق��ت م���ب���ادرة “ ت��ع��اب��ري ف��خ��ر “ 
فئتي  �شمن  وا�شعة  فنية  م�شاركات 
واالإبداع  باجلودة  ات�شمت  امل�شاركة 
التعبري  و�شائل  خمتلف  وا�شتخدام 
واعتزاز  فخر  ج�شدت  ال��ت��ي  الفني 
ك���ل امل�����ش��ارك��ني م���ن خم��ت��ل��ف اأف����راد 

اأيام - العديد من كبار ال�شخ�شيات 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
�شعادة  منهم  اأبوظبي  يف  احلكومية 
عبداهلل علي م�شلح االأحبابي وكيل 
اأبوظبي  ب��االإن��اب��ة يف  امل��ال��ي��ة  دائ����رة 
القبي�شي  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ي��ف  و����ش���ع���ادة 
مدير عام مكتب التنظيم والرقابة 
اإبراهيم  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
وتعترب  النووية.  للطاقة  االإم���ارات 
اإح����دى  فخر”  “تعابري  م����ب����ادرة 

•• �أبوظبي -و�م:

املتنقل  ال��ف��ن��ي  امل��ع��ر���س  ا���ش��ت��ق��ط��ب 
“ - الذي  “ ت��ع��اب��ري ف��خ��ر  مل���ب���ادرة 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ���ش��وؤون  مكتب  نظمه 
عهد  ويل  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  يف 
اأبوظبي بالتعاون مع هيئة اأبوظبي 
مول  ي��ا���س  يف  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
اأفراد  جميع  م��ن  ك��ب��ريا  جمهورا   -
ال���ذي   - امل���ع���ر����س  وزار  امل��ج��ت��م��ع. 
اختتم فعالياته اأم�س وا�شتمرت 10 

•• �أبوظبي -و�م:

للدفاع  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
اتفاقيات  الداخلية  ب���وزارة  امل��دين 
التجارية  اخل��ل��ي��ج  جم��م��وع��ة  م���ع 
و�شركتي نيو ايج و نافكو لالأنظمة 
تركيب  ب�����ش��اأن  الكهروميكانيكية 
ن����ظ����ام احل���م���اي���ة وال����وق����اي����ة من 
احلريق كا�شف الدخان يف امل�شاكن 
وال��ب��ي��وت وذل����ك يف م��ق��ر ال�����وزارة 

باأبوظبي.

الراغبني  امل�����دين  ال����دف����اع  ودع�����ا 
ال�شركات  خدمات  على  باحل�شول 
لركيب  وامل���رخ�������ش���ة  امل���ع���ت���م���دة 
كا�شف الدخان الدخول اإىل املوقع 
االلكروين للقيادة العامة للدفاع 
 HYPERLINK  .. امل����دين 
http: www.gdocd.
gov.ae www.gdocd.
جا�شم  ال��ل��واء  وق���ال   .  gov.ae
الدفاع  عام  قائد  املرزوقي  حممد 
امل����دين اأن����ه مت االإت����ف����اق م���ع تلك 

الوقاية  وا���ش��راط��ات  ب���اإج���راءات 
ال��واردة يف دليل االإم��ارات للوقاية 

من احلريق وحماية االأرواح.
العميد  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ح�شر 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  حم��م��د ع��ب��د اهلل 
واحلماية  االط����ف����اء  �����ش����وؤون  ع����ام 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  وال�������ش���الم���ة 
للدفاع املدين والعقيد حممد عبد 
ال�شوؤون  اإدارة  مدير  التكاوي  اهلل 
�شباط  م����ن  وع������دد  االإع����الم����ي����ة 

القطاع وم�شوؤويل ال�شركات.

املعتمدة لركيب كا�شف  ال�شركات 
وكفالتها  ال���ب���ي���وت  يف  ال�����دخ�����ان 
امل�شنعية  ال��ع��ي��وب  �شد  ل��الأج��ه��زة 
ثقافة  لن�شر  تف�شيلية  وب��اأ���ش��ع��ار 
احلماية من احلريق بتوفري اآليات 
االإنذار املنا�شبة التي تعمل تلقائيا 
عند ا�شت�شعار دخان احلريق للقيام 
االآمنة من مكان  االإخ��الء  بعملية 
وقوع احلريق ومتكني فرق الدفاع 

املدين من اال�شتجابة ال�شريعة.
واأك�����د اأه��م��ي��ة ات���خ���اذ االإج�������راءات 

احلرائق  اأع����داد  بخف�س  الكفيلة 
بتوظيف  عنها  الناجمة  والوفيات 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  االإم���ك���ان���ات 
جهود  وت��ع��زي��ز  االأم��ث��ل  التوظيف 
ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وفق 
عقيدة تكاملية تقوم على التعاون 
الفريق  ب���روح  وال��ع��م��ل  والتن�شيق 
توعية  توعية  و�شدد على  الواحد. 
اجل��م��ه��ور ب��اأه��م��ي��ة ت��رك��ي��ب نظام 
امل�شاكن  كا�شف دخ��ان احل��رائ��ق يف 
امل�شمولة  غ��ري  امل�شتقلة  وال��ب��ي��وت 

•• �أبوظبي -و�م: 

ت�شلم معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
فئة  �شمن  اأبوظبي  �شرطة  عليها  ح�شلت  التي  الربوية  خليفة  جائزة 

حماية املجتمع .
ح�شر ت�شلم اجلائزة �شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة 
املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  الظاهري  خلفان  علي  والعميد  اأبوظبي 

والعقيد حممد اإبراهيم العامري مدير اإدارة الطوارئ وال�شالمة.
و اأكد اللواء الرميثي اأن �شرطة اأبوظبي تعمل با�شتمرار على تعزيز االأمن 
 .. وال���زوار  واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  اأف���راد  جلميع  والطماأنينة 
م�شرياً اإىل اأن ح�شول �شرطة اأبوظبي على جائزة خليفة الربوية ياأتي يف 

اإطار االإ�شهام يف حتقيق االإ�شافة املطلوبة يف تعزيز اأهداف القيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي.

التفكري  تعزيز  �شالح  يف  ي�شب  االإجن����از  ه��ذا  اأن  اإىل  الرميثي  اأ���ش��ار  و 
العمل  بيئة  وت��ط��وي��ر  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ملنت�شبي  واالب��ت��ك��اري  االإب���داع���ي 
الذي  االأم��ر  الداخلية لتحفيزهم على نيل اجلوائز يف خمتلف املجاالت 
يف  اأبوظبي  �شرطة  اإجن���ازات  وتعزيز  ال�شرطي  العمل  تطوير  يف  ي�شب 

املجاالت كافة .
جدير بالذكر اأن اإدارة الطوارئ وال�شالمة العامة باالإدارة العامة للعمليات 
املركزية كانت قد ح�شلت على جائزة خليفة الربوية فئة حماية املجتمع 
يف حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم موؤخرا وت�شلم اجلائزة العقيد حممد 

اإبراهيم العامري مدير اإدارة الطوارئ وال�شالمة العامة.

•• دبي-و�م: 

الرئي�شية  التغيريات  االإلكروين”  ل��الأم��ن  دب��ي  “مركز  ناق�س 
املرتقبة يف الن�شخة املحدثة لنظام اأمن املعلومات يف اإمارة دبي مع 

عدد من اجلهات احلكومية.
قائمة  ع��ر���س  ب��ه��دف  امل��رك��ز  نظمها  ع��م��ل  ور���ش��ة  يف  ذل���ك  ج����اء 
جميع  ت��زوي��د  يف  ت�شاهم  التي  واجلدي��������دة  املح�شنة  ال�شوابط 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف دب����ي مب��ع��اي��ري حم�����ش��ن��ة واأك������رث تقدما 
باأمن  املتعلقة  واالأ���ش��رار  املخاطر  وتقليل  االأع��م��ال  ال�شتمرارية 

املعلومات.
االمتثال يف مركز  التعاون ودعم  اإدارة  �شرف مدير  اأ�شار عامر  و 

ال��ت��ح��دي��ث��ات مع  اأه��م��ي��ة مناق�شة  اإىل  االإل���ك���روين  ل��الأم��ن  دب���ي 
املوؤ�ش�شات احلكومية املختلفة للو�شول اىل نظام متكامل مينع اأو 
يقلل حوادث اأمن املعلومات اإىل احلد االأدنى .. ولفت اإىل موا�شلة 
املركز تنظيم دورات مماثلة يف امل�شتقبل حلني االإنتهاء من النظام 

املحدث واإطالقه .
املعلومات يف  اأم��ن  ثقافة  اإر�شاء  اإىل  املعلومات  اأم��ن  نظام  ويهدف 
ونزاهة  �شرية  على  للحفاظ  دب��ي  يف  احلكومية  الهيئات  جميع 
. من  دب��ي  احلكومية  الهيئات  يف  ال�����ش��واب��ط  واإر����ش���اء  امل��ع��ل��وم��ات 
ي��ت��وىل م��رك��ز دب��ي ل��الأم��ن االإل��ك��روين م�شوؤولية  اأخ���رى  ناحية 
الت�شدي  �شمان  مع  م�شتمر  ب�شكل  النظام  على  واحلفاظ  تعزيز 

للتحديات التي قد تن�شاأ .

»دبي لالأمن �الإلكرتوين« يناق�ش مع �جلهات �حلكومية حتديثات نظام �أمن �ملعلومات �لرميثي يت�سلم جائزة خليفة �لرتبوية

•• �أبوظبي-و�م:

ت�شلم �شعادة حممد مري عبداهلل الرئي�شي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون 
�شيد  �شعادة  اعتماد  اأوراق  ن�شخة من  ال��وزارة  عام  بديوان  ال��دويل مبكتبه 
متنى  و  ال��دول��ة.  ل��دى  ماليزيا  �شفري  ح�شني  تينغكو  ب��ن  ه�شرين  حممد 
�شعادة وكيل الوزارة لل�شفري التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز 

عالقات التعاون بني دولة االإمارات وماليزيا.
دولة  ل��دى  ب��الده  بتمثيل  �شعادته  عن  املاليزي  ال�شفري  اأع��رب  جانبه  من 
االإمارات ملا حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة 

حفظه اهلل .

وكيل �خلارجية يت�سلم ن�سخة من �أور�ق �عتماد �سفري ماليزيا لدى �لدولة 

العدد 12014 بتاريخ 2017/5/8   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02201/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : العمرى مهدي بديوى  
مبا اأن املدعي : مرمي حممود �شاالري    

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/02201/2017/�شكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي  عليه ب�شداد مبلغ القيمة ايجارية للفرة من 2017/3/8 وما ي�شتجد 

من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي بواقع 130000 درهم �شنويا
اخالء عقار - حيث ان املدعي عليه ي�شكن العني بدون علم املدعي مالك العقار وقام بت�شديق عقد 

ايجار بدون علم املدعي وبدون توقيعة ومت اخطاره بال�شداد او االخالء يف 2016/12/12 بالل�شق
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية فرة �شغلة العني بدون  علم 

املدعي من 2016/9/7 وحتى 2017/3/7 بدون ح�شول املدعي على قيمة بدل االيجار
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االحد املوافق 2017/5/14 ال�شاعة 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س  االإبتدائية  بالدائرة  الرابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  3.00م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
�شم�س   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اال������ش�����الم ف����اط����ر ع���ل���ى ، 
اجلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������واز   -
يجده  من   )943119(
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/2466801 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:هو�س بينورم لتعهدات جتهيز 
املن�شاآت الطبية �س.ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:

HOSPINORM MEDICAL EQUIPMENT TURNKEY PROJECTS

املودعة بالرقم:271039       بتاريخ:2017/04/06 م
بيانات االولوية:

با�ش��م:هو�س بينورم لتعهدات جتهيز املن�شاآت الطبية �س.ذ.م.م
وعنوانه:مكتب رقم 502 ملك اخلليج لالأدوية الرب�شاء هاتف 045014014

 �شندوق الربيد: 3264 امييل ghali_shaaban@gulfdrug.co.ae دبي 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 

وتفعيل الن�شاط املكتبي. 
 HOSPINORM MEDICAL EQUIPMENT ال��ك��ت��اب��ة  ع��ن  ال��ع��الم��ة:ع��ب��ارة  و���ش��ف 
TURNKEY PROJECTS  مكتوبة بالالتينية ب�شكل مميز كما ر�شم على جهة ال�شمال �شكل 

مميز موؤلف من مربعني وم�شتطيل والعالمة بالرمادي واالخ�شر الفاحت والداكن. 
اال�ش��راطات:. 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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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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 فروع اإلمارات العربية -ستاندرد تشارترد بنك             
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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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 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 االأرباح اأو اخل�سائر و االإيرادات ال�ساملة 

االأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية 

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2016

بيان التدفقات النقدية

 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

  

٦ 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

٧ 

 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 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- 
 ١٥٫٩٢٢٫٩١٤ ٥٫٤٣٤٫٠٦٣ ٣٫٤٢٨٫٤٨٤ ٢٫٤٣٤٫٣٠٥ ٢٫٨٢٠٫٨٣٨ ١٫٨٠٥٫٢٢٤ 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------- 

  

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 
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 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 
 -------------- ---------- -------------- --------------- --------------- 
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 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 
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 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
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  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.
 
 

  

٤٠ 

 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 

  

٤١ 

 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 
 رف المقابل النخفاض في القيمة. إن تجاوز موعد استحقاق أحد القروض ال يعني بالضرورة تعرض الطاستحقاقها التعاقدي المبلغ األصلي أو الفائدة عند

 

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 قروض للعمالء                                           قروض للعمالء                                     
شركات 

 ومؤسسات
عمالء 

 تجاريون
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  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ٣٠تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ٢٫٤٦٦٫٣١٠ ٢٢٫٢٩٨ يوم أو أقل
 

٧٥١٫١٩٣ ٥٢٥٫٠٣٤ - ٥١٫٧٢٠ ١٧٤٫٤٣٩ ١٫٥٨٥ ٣٫٤٠٧٫٥٣٨ ٦٠٤٫٣١٥ - ٣٣٦٫٩١٣ 
 ٣١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ١٢٧٫٠٢٣ ١١٣٫٦٦٠ - ٥٫٣٦٩ ٧٫٩٩٤ - ٣٠٩٫١٩٩ ١٢٢٫٢٤٤ - ٩٢٫٤٩٦ ٩٤٫٤٥٩ - يوم  ٦٠إلى 
 ٦١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ٤٥٫٢١٦ ٤٠٫١٢٦ - ٥٫٠٩٠ - - ١٨٧٫٩٧٤ ٥٠٫٨٩١ - ١٣٧٫٠٨٣ - - يوم  ٩٠إلى 
 ٩١تجاوزت موعد استحقاقها منذ 

 ١٣٩٫٢٢٤ - - - ١٣٩٫٢٢٤ - - - - - - - يوم  ١٥٠إلى 
تجاوزت موعد استحقاقها منذ أكثر 

 - - - - - - - - - - - - يوم  ١٥٠من 
 ١٫٠٦٢٫٦٥٦ ٦٧٨٫٨٢٠ - ٦٢٫١٧٩ ٣٢١٫٦٥٧ ١٫٥٨٥ ٣٫٩٠٤٫٧١١ ٧٧٧٫٤٥٠ - ٥٦٦٫٤٩٢ ٢٫٥٦٠٫٧٦٩ ٢٢٫٢٩٨ 

  

٤٢ 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة –ستاندرد تشارترد بنك 
 

 (تابع) إيضاحات
 

 إدارة المخاطر المالية (تابع) ٢٧
 

 مخاطر االئتمان (تابع) ٣-٢٧
 
 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.
 

 التفاصيل

٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 قروض للبنوك

 قروض للعمالء                                           قروض للعمالء                                      
شركات 

 ومؤسسات
عمالء 

 تجاريون
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  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
 ١٥٫٤٤١٫٢١٤ ٩٫٢٩٠٫٣٥٥ ٩٤١٫٨٨٩ ٤٦٫٧٨٧ ٥٫١٦٢٫١٨٣ ٣٫٤٧٨٫٠٠٧ ١٣٫٤٦١٫١٠٩ ٧٫٢٣٩٫٩٣٥ ٨٢٤٫١٨٣ ٦١٦٫٥٣٩ ٤٫٧٨٠٫٤٥٢ ١٫٥٠٠٫٤٦٤ : الفئات االستثمارية٥ – ١الفئات 
 : ٨ – ٦الفئات 
 ٩٫٩٦٩٫٦٦٩ ٢٫١٩٨٫٤١٩ - ٧٦٩٫٠٢٥ ٧٫٠٠٢٫٢٢٥ ٥٤٠٫٤٣٤ ٩٫٩٢٧٫٣٦٣ ٣٫٧١٥٫٩١٨ - ٣٫٣٤٤٫١٩٠ ٢٫٨٦٧٫٢٥٥ ١٫١٢٦٫٠٣٠ شبه االستثمارية الفئات

 : ١١ – ٩الفئات 
 ٦٫٢٧٨٫٨٨٠ ١٫٠٤٩٫٩٧٣ - ١٫١٤٣٫٢٢٧ ٤٫٠٨٥٫٦٨٠ ٦٫٩٣٨ ١٫٨٦٧٫٨٥٢ ٢١١٫٩٤٨ - ١٫٢٠٤٫١٢٠ ٤٥١٫٧٨٤ ١٫٩٠٥ الفئات غير االستثمارية

 :١٢الفئة 
 ١١٧٫٠٦٣ ٦٫٣٥٩ - ٣٫٦٣٣ ١٠٧٫٠٧١ - ٨٥٣٫٨٨٨ ١٨٫٨٥٤ - ١٥١٫٨٧٦ ٦٨٣٫١٥٨ - بنود تحت المالحظة

 ٣١٫٨٠٦٫٨٢٦ ١٢٫٥٤٥٫١٠٦ ٩٤١٫٨٨٩ ١٫٩٦٢٫٦٧٢ ١٦٫٣٥٧٫١٥٩ ٤٫٠٢٥٫٣٧٩ ٢٦٫١١٠٫٢١٢ ١١٫١٨٦٫٦٥٦ ٨٢٤٫١٨٣ ٥٫٣١٦٫٧٢٥ ٨٫٧٨٢٫٦٤٩ ٢٫٦٢٨٫٣٩٩ 
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عربي ودويل

اجتماعا  ام�س  ج��دة  يف  مبقرها  االإ�شالمي  التعاون  منظمة  عقدت 
م��ورو يف جل�شة  لتحرير  والوطنية  االإ�شالمية  ق��ادة اجلبهتني  �شم 
جمل�س  ق���رارات  تنفيذ  اإط��ار  يف  لبنغا�شامورو  التن�شيقي  للمنتدى 

وزراء خارجية املنظمة.
اأك���دوا  اجلبهتني  م�����ش��وؤويل  اأن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  املنظمة  واأو���ش��ح��ت 
الفلبني  ال�شالم يف جنوب  االإيجابي يف م�شار  باالنخراط  التزامهم 

يف �شبيل اإحالل ال�شالم العادل وال�شامل .
الق�شايا   - ي��وم��ني  ي�شتمر  ال���ذي   - التن�شيقي  امل��ن��ت��دى  وي��ن��اق�����س 
واالن�شغاالت التي تواجه اأبناء �شعب بنغا�شامورو مبا يف ذلك اإيجاد 
القوا�شم امل�شركة بني اتفاق طرابل�س لل�شالم للعام 1976 واتفاق 
بنغا�شامورو  حول  ال�شامل  واالتفاق   1996 للعام  النهائي  ال�شالم 
التي  املكت�شبات  و�شون  ال�شالم  م�شاري  بني  املالءمة  بغر�س  وذل��ك 
حتققت مبوجب هذه االتفاقيات التي تعرف وتلتزم بها اجلبهتان 
ُت�شكالن  االتفاقيتني  اأن  االإ�شالمي  التعاون  منظمة  توؤكد  حني  يف 

الركيزة االأ�شا�شية الأي ت�شوية للنزاع .
الدورة  منذ  املنظمة  ت��دي��ره  مل�شار  ا���ش��ت��م��رارا  االج��ت��م��اع  ه��ذا  وي��ع��د 
ال�شابعة والثالثني ملجل�س وزراء اخلارجية التي ُعقدت يف دو�شنبيه 
يف العام 2010 وتوا�شلت حتى يونيو 2014 مبقر االأمانة العامة 

للمنظمة يف جدة ويف مانيال ودافاو والفلبني يف العام 2015.

ا�شتخدام  على  اأك��رث �شرامة  تنظيمية  اإج���راءات  �شن  ال�شني  تعتزم 
البحث  حمركات  ا�شتخدام  على  القيود  بتعزيز  تعهد  مع  االإنرنت 
الرئي�س  يتخذها  خطوة  اأح��دث  يف  االإنرنت  على  اإخبارية  ومواقع 
�شي جني بينغ للحفاظ على التحكم ال�شارم للحزب ال�شيوعي على 

املحتوى.
وجعل �شي من ال�شيادة االإلكرونية لل�شني اأولوية يف حملته املو�شعة 
لتعزيز االأمن. كما اأعاد التاأكيد على دور احلزب احلاكم يف احلد من 

املناق�شات عرب االإنرنت وتوجيهها.
ون�شر احلزب وجمل�س الدولة، وهو جمل�س الوزراء يف ال�شني، خطة 
اإ�شالح وتطوير ثقافية متتد خلم�س �شنوات تدعو اإىل اإمتام العمل 

على قوانني وقواعد متعلقة باالإنرنت حلد الكمال.
ووفقا للخطة التي ن�شرتها وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخوا( 
فذلك ي�شمل نظاما لتقييم اأهلية من يعملون يف مواقع االأخبار على 

االإنرنت.
وقالت اإن القواعد �شربة قوية �شد ال�شائعات عرب االإنرنت ون�شر 
االأخبار  ط��ري��ق  ع��ن  واالب��ت��زاز  امللفقة  واالأخ��ب��ار  ال��ك��اذب��ة  املعلومات 
من  مزيد  ذك��ر  دون  املحتالني  واملرا�شلني  املزيفة  االإع���الم  وو�شائل 

التفا�شيل.

مواطنا  اعتقلت  ان��ه��ا  اأم�����س  ال�شمالية  ك��وري��ا  يف  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
من  الثانية  ه��ي  خطوة  يف  عدائية،  اأع��م��ال  ارت��ك��اب  بتهمة  اأمريكيا 
وا�شنطن  ب��ني  التوتر  ت�شاعد  وو���ش��ط  اأ�شبوعني  غ�شون  يف  نوعها 
ان  الر�شمية  ال�شمالية  الكورية  االنباء  وكالة  وذك��رت  يانغ.  وبيونغ 
كيم هاك �شونغ اعتقل ال�شبت م�شيفة ان موؤ�ش�شة ذات �شلة جتري 
اأن كيم عمل يف جامعة  واأ�شافت  االآن حتقيقا مف�شال يف جرائمه. 
بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا حيث عمل كذلك االأمريكي الذي 
اأخرى  تفا�شيل  املقت�شب  البيان  يعط  ومل  املا�شي.  ال�شهر  اعتقل 

ب�شاأن توقيف كيم.
واأكدت كوريا ال�شمالية االأربعاء املا�شي اعتقالها يف 22 ني�شان ابريل 
كيم �شانغ-دوك، واملعروف كذلك با�شم طوين كيم، بتهمة حماولة 
“قلب” النظام. ويعني توقيف كيم هاك �شونغ اأن هناك حاليا اأربعة 

مواطنني اأمريكيني معتقلني يف كوريا ال�شمالية.
وت�����ش��م ج��ام��ع��ة ب��ي��ون��غ ي��ان��غ ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي اأ�ش�شها 
ع��ددا من   2010 ع��ام  وافتتحت  م�شيحيون اجنيليون من اخل��ارج 
اأبناء  ع��ادة  فهم  طالبها،  واأم��ا  االأمريكيني.  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

النخبة يف كوريا ال�شمالية.

عو��صم

جدة

�سيول

بكني

�للجنة �العالمية الإ�سر�ب �الأ�سرى �لفل�سطينيني 
تنفي �إجر�ء مفاو�سات مع �إ�سر�ئيل

•• غزة-و�م:

ونادي  واملحررين  االأ���ش��رى  �شوؤون  هيئة  عن  املنبثقة  االإعالمية  اللجنة  نفت 
ر�شمية  مفاو�شات  اإج��راء  عن  امل�شادر  بع�س  تناولته  ما  الفل�شطيني  االأ�شري 
بني االأ�شرى امل�شربني وم�شلحة ال�شجون. واأ�شافت الهيئة يف بيان لها ام�س 
انه بعد اليوم ال�20 لالإ�شراب تزداد اخلطورة على الو�شع ال�شحي لالأ�شرى 
القلب  ال�شغط ونب�شات  االت��زان وانخفا�س  تزداد حاالت فقدان  اإذ  امل�شربني 
و�شمور الع�شالت. ودخل االأ�شرى يومهم ال� 21 باالإ�شراب عن الطعام و�شط 
اال�شتفزازية  والتفتي�شات  كاالقتحامات  بحقهم  يومية  وقمع  تنكيل  عمليات 
العزل حيث  واأق�شام  ال�شجون  بني  التنقيل  عمليات  على  ع��الوة  امل��ربرة  وغري 
اإ�شرابهم. وقالت  اأربع مرات منذ بداية  االأ�شرى الأكرث من  جرى نقل بع�س 
اللجنة ان اإدارة م�شلحة �شجون االحتالل االإ�شرائيلي ما زالت تفر�س �شيا�شة 
االت�شال  و�شائل  عنهم  ومتنع  اخلارجي  العامل  عن  امل�شربني  االأ�شرى  حجب 
االأول  اليوم  املحامني فمنذ  زيارة  اأ�شكالها كما حترمهم من  بكافة  والتوا�شل 
من  لعدد  زي���ارات  تنفيذ  م��ن  �شوى  االأ���ش��رى  موؤ�ش�شات  تتمكن  مل  ل��الإ���ش��راب 
ويوا�شل  م�شرب.  اأ�شري   1500 قرابة  اأ�شل  من  الع�شرة  يتجاوز  ال  االأ�شرى 
االأ�شرى الفل�شطينيون معركة احلرية والكرامة يف �شجون االحتالل مطالبني 
بتحقيق عدد من املطالب االأ�شا�شية التي حترمهم اإدارة �شجون االحتالل منها 
والتي كانوا قد حققوها �شابقا من خالل اخلو�س بالعديد من االإ�شرابات على 
مدار �شنوات االأ�شر واأبرز مطالبهم : اإنهاء �شيا�شة االعتقال االإداري و�شيا�شة 
واإنهاء  انتظامها  العائالت وعدم  زي��ارات  �شيا�شة منع  واإنهاء  العزل االنفرادي 

�شيا�شة االإهمال الطبي وغري ذلك من املطالب االأ�شا�شية وامل�شروعة.

ال�سلطات امل�سرية توا�سل فتح معرب رفح

حتذير�ت من قيام �إ�سر�ئيل بتغذية ق�سرية لالأ�سرى

باك�ستان تعلن قتل 50 جنديًا اأفغانيًا يف ا�ستباكات

مئات �لعائالت �الأفغانية تفر من �لقتال يف قندوز

�أملانيا ت�سعى لتح�سني �لعالقات مع �إ�سر�ئيل 

�إجالء و�نت�سار للجي�ش يف نيجرييا تتبادل 82 من فتيات ت�سيبوك ب�سجناء بوكو حر�م 
مناطق �لفي�سانات بكند� 

•• �وتاو�-�أ ف ب:

بداأ  حيث  كندا،  من  ال�شرقي  الن�شف  يف  في�شانات  اأج��ربت 
اإجالء  بعمليات  ال��ق��ي��ام  على  ال�شلطات  االن��ت�����ش��ار،  اجلي�س 
لل�شكان حت�شبا من تفاقم الو�شع مع توقعات بهطول امطار 
تورونتو  ومن  الثالثاء.  وغدا  االثنني  اليوم  غزيرة جديدة 
 500 اكرث من  امتداد  اونتاريو وعلى  حتى �شفاف بحرية 
كلم على طول نهر �شان لوران، ارتفع م�شتوى املياه الناجم 
ال�شبت،  الثلوج ب�شكل متوا�شل  عن هطول االأمطار وذوب��ان 

وخ�شو�شا يف كيبيك حيث مت ار�شال القوات امل�شلحة.

منطقة بانكي القريبة من احلدود مع الكامريون حيث يخ�شعن لفحو�س 
طبية قبل نقلهن جوا اإىل مايدوجوري عا�شمة والية بورنو. و�شيتم نقل 
حدثا  الفتيات  خطف  وك��ان  اأبوجا.  العا�شمة  اإىل  جوا  هناك  من  الفتيات 
اأن تلوح يف  الثامن دون  ال��ذي دخ��ل عامه  كبريا خ��الل مت��رد بوكو ح��رام 
220 طالبة من داخل  ب��ادرة على انتهائه. وج��رى خطف نحو  اأي  االأف��ق 
يف  االأول  ت�شرين  اأكتوبر  يف  فتاة   20 من  اأك��رث  �شراح  واأطلق  مدر�شتهن. 
جرى  اأو  اأخريات  وف��رت  االأحمر.  لل�شليب  الدولية  اللجنة  برعاية  اتفاق 
اإنقاذهن يف حني يعتقد باأن 195 كن يف االأ�شر قبل اإطالق ال�شراح الذي 

اأعلن يوم ال�شبت.
�شراح  اإط��الق  لتاأمني  تتفاو�س  احلكومة  اإن  املا�شي  ال�شهر  بخاري  وق��ال 
الع�شكري  للحاكم  دف��ع��ة  الفتيات  ���ش��راح  اإط���الق  ويعطي  الفتيات.  ب��اق��ي 

•• �أبوجا-الجو�س-رويرتز:

قالت الرئا�شة يف نيجرييا ام�س االأول ال�شبت اإن جماعة بوكو حرام اأطلقت 
كانت  ف��ت��اة،   200 على  ي��زي��د  م��ا  ت�شم  م��ن جمموعة  تلميذة   82 ���ش��راح 
اختطفتهم من بلدة ت�شيبوك ب�شمال �شرق البالد يف اأبريل ني�شان 2014، 
مقابل االإفراج عن �شجناء. وقالت الرئا�شة يف ح�شابها على موقع توير اإن 
للم�شاعدة يف  االأحمر  لل�شليب  الدولية  واللجنة  �شوي�شرا  ت�شكر  نيجرييا 

اإطالق �شراح الفتيات من خالل مفاو�شات مطولة .
واأ�شافت اأن الرئي�س حممد بخاري �شي�شتقبل الفتيات يف العا�شمة اأبوجا 
دون الك�شف عن عدد امل�شتبه بهم الذين ت�شلمتهم بوكو حرام اأو الك�شف عن 
اأي تفا�شيل اأخرى.  وقال م�شدر ع�شكري اإن الفتيات موجودات حاليا يف 

•• �لقد�س �ملحتلة-وكاالت:

وا�شل ال�شلطات امل�شرية فتح معرب 
رف���ح ال���ربي م��ع ق��ط��اع غ���زة لليوم 
الثاين على التوايل يف اجتاه واحد 
القطاع،  اإىل  العالقني  لعودة  فقط 
يف حني ي�شتمر منع �شفر املواطنني 

من قطاع غزة.
ال�شبت  االول  اأم�����������س  وو�����ش����ل����ت 
العالقني  امل�������ش���اف���ري���ن  ح����اف����الت 
معرب  م��ن  الفل�شطينية  ل��ل�����ش��ال��ة 
مواطنا   832 ُت���ق���ل  ال�����ربي  رف����ح 
عالقا يف االأرا�شي امل�شرية، اإ�شافة 
مر�شى  ُتقل  اإ�شعاف  �شيارات  لعدة 

ومرافقيهم.
املعرب  فتح  يتوا�شل  اأن  املقرر  ومن 
والثالثاء،  االث��ن��ني  واح���د  ب��اجت��اه 
األف  ع�شرين  م��ن  اأك���رث  ب���اأن  علما 
مواطن فل�شطيني عالقون بالقطاع 
امل��ح��ا���ش��ر م���ن اأ����ش���ح���اب احل����االت 
يف  لل�شفر  ما�شة  بحاجة  االإن�شانية 
ظل اأطول مدة الإغالق املعرب رفح 

منذ بداية العام احلايل.
وهذه املرة الرابعة التي يفتح فيها 
ال��ع��ام اجل���اري بعدما  املعرب خ��الل 
 6 ي��وم  امل�شرية  ال�شلطات  فتحته 
يوم  وق��ب��ل��ه��ا  امل��ا���ش��ي،  اآذار  م��ار���س 
11 ف���رباي���ر ���ش��ب��اط ل��ث��الث��ة اأي���ام 
واملر�شية  االإن�شانية  احل��االت  ملرور 

والطالب يف االجتاهني.
الثاين  ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر   28 وي�����وم 
امل��ا���ش��ي ف��ت��ح امل��ع��رب ل��ل��م��رة االأوىل 
2624 م�شافرا  وغ��ادر  العام،  هذا 
غزة  قطاع  االإن�شانية  احل��االت  من 
 3095 ن��ح��و  وع����اد  اخل������ارج،  اإىل 

اآخرين.

دون  واحليلولة  ال�شيا�شة  ه��ذه  يف 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��غ��ذي��ة ال��ق�����ش��ري��ة على 

اال�شرى امل�شربني«.
العام  االإ�شرائيلية  الكني�شت  اأق��رت 
قانونا  االأوىل  ب���ال���ق���راءة  امل��ا���ش��ي 
ي�����ش��م��ح ب���ت���غ���ذي���ة امل�������ش���رب���ني عن 
الطعام رغما عنهم، و�شط معار�شة 
من اطباء ا�شرائيليني كونه يتنافى 

مع احلقوق االن�شانية.
فل�شطينية  م���وؤ����ش�������ش���ة  وت�����ق�����ول 
املعتقلني  ع�����ن  ب����ال����دف����اع  ت���ع���ن���ى 
معتقلني  ثالثة  ان  الفل�شطينيني، 
تغذيتهم  حم���اول���ة  خ����الل  ت���وف���وا 
اال�شرائيلية يف  ال�شجون  ق�شريا يف 

الثمانينات.
معتقل   1000 م����ن  اأك������رث  ب������داأ 

منذ  غزة  قطاع  اإ�شرائيل  وحتا�شر 
رفح  م��ع��رب  وي�����ش��ك��ل   .2006 ع���ام 
القطاع  ل�����ش��ك��ان  ال���وح���ي���د  امل��ن��ف��ذ 
ن�شمة  مليون   1.9 عددهم  البالغ 
على ال��ع��امل اخل��ارج��ي، وه��و مغلق 

با�شتمرار.
ال�شحة  وزارة  اب�����دت  ذل������ك،   اىل 
م�شربون  ومعتقلون  الفل�شطينية 
عن الطعام يف ال�شجون اال�شرائيلية 
ا�شرائيل  جل��وء  م��ن  خ�شيتهم  ع��ن 
على  الق�شرية  التغذية  فر�س  اىل 
املعتقلني امل�شربني منذ 21 يوما.

الفل�شطيني  ال�شحة  وزي��ر  وطالب 
ج������واد ع������واد يف ب���ي���ان �����ش����ادر عن 
مكتبه “ املنظمات الدولية ل�شرعة 
التدخل ومنع االحتالل من امل�شي 

فل�شطيني يف ال�شجون اال�شرائيلية 
ابريل  ني�شان  من  ع�شر  ال�شابع  يف 
الطعام  ع����ن  االإ������ش�����راب  امل���ا����ش���ي 
احتجاجا على او�شاعهم الداخلية. 
القيادي يف حركة  اال�شراب  ويقود 
فتح م��روان الربغوثي الذي و�شع 
يف ال���ع���زل االن����ف����رادي ب��ح�����ش��ب ما 
اف����ادت زوج��ت��ه وحم��ام��ي��ه، وان�شم 
االمني  بينهم  ق��ي��ادات  ل��الإ���ش��راب 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة احمد  ل��ل��ج��ب��ه��ة  ال����ع����ام 
�شعدات والقيادي يف حركة حما�س 

نائل الربغوثي.
لالإ�شراب  امل�شاندة  اللجنة  وذكرت 
اال�شرائيلية  ال�شجون  م�شلحة  ان 
التفاو�س  اليوم  لغاية هذا  ترف�س 

مع امل�شربني.

•• �لقد�س �ملحتلة-�أ ف ب:

امل�شي  اىل  �شتاينماير  فالر  فرانك  االأمل��اين  الرئي�س  ي�شعى 
التي يزورها  واإ�شرائيل  قدما بعد توتر دبلوما�شي بني بالده 
حاليا، موؤكدا ان العالقة بني البلدين قوية مبا يكفي لتحمل 

اال�شطرابات .
والزيارة هي االوىل التي يقوم بها �شتاينماير الإ�شرائيل منذ 
توليه من�شبه يف اذار مار�س املا�شي، واول زيارة خارج اوروبا، 
�شيغمار  املانيا  خارجية  وزي��ر  بني  م��وؤخ��را  اندلع  خ��الف  بعد 

غابريال ورئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو.
وقال �شتاينماير يف مقر الرئي�س االإ�شرائيلي روؤوفني ريفلني 
ق��ب��ل اج��ت��م��اع م�����ش��رك ان ا���ش�����س ال��ع��الق��ات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة-
بع�س  تتحمل  ان  باإمكانها  ان  واعتقد  للغاية  وا�شعة  االأملانية 

اال�شطرابات مثل التي وقعت يف االأ�شبوعني املا�شيني .
لقاء  املا�شي  اب��ري��ل  ني�شان  م��ن   25 يف  الغى  نتانياهو  وك��ان 
ك���ان م��ق��ررا م��ع غ��اب��ري��ال، ب��ع��د خ���الف ح���ول ا���ش��رار الوزير 
احلكومة  ت��ن��ت��ق��دان  ح��ق��وق��ي��ت��ني  مبنظمتني  االج��ت��م��اع  ع��ل��ى 
بني  ال��ف��ري��دة  العالقة  االأمل���اين  الرئي�س  واك���د  اال�شرائيلية. 
بلدينا مهمة للغاية لدرجة انه ال ميكن قيا�شها فقط ب�شوؤال 
اليوم  هنا  ان��ا  مو�شحا  ال�شرعي  امل��ح��اور  �شفات  ماهية  ح��ول 

لتاأكيد قيمة �شراكتنا. 
وبح�شب �شتاينماير الذي مل يحدد اي اجتماع مع اي منظمة 
م��ث��رية ل��ل��ج��دل خ���الل زي���ارت���ه ل��ل��دول��ة ال��ع��ربي��ة، ان الثقة 

والتفاهم بني البلدين ال يجب ان تكون حمددة بقيود.
وتابع “اعتقد انه باإمكاننا وعلينا ان نكون قادرين على قيادة 
لقواعد  ح��اج��ة  وب��راأي��ي، ال  بع�شنا،  م��ع  ون��زي��ه  ح���وار مفتوح 

جديدة«.
واعترب الرئي�س االملاين 
“ال يجب فر�س اي  انه 
ان  نثق  ان  علينا  ق��ي��ود، 
ا�شدقاء مثلنا �شيكونون 
ما  تف�شري  ق��ادري��ن على 
بالطريقة  ي�����ش��م��ع��ون��ه 
ال���������ش����ح����ي����ح����ة«. وم����ن 
ريفلني  ت��ط��رق  ج��ان��ب��ه، 

البلدين،  بني  التوتر  اىل 
قائال اإن “ا�شرائيل دميقراطية ناب�شة، وفيها ا�شوات خمتلفة 
ومتنوعة ومنتقدة، حتى ولو كان يف بع�س االحيان من ال�شعب 

قبول هذه اال�شوات وان كانت تثري الغ�شب«.

الفل�شطيني  ال�شحة  وزي���ر  وق���ال 
فاإن  ي��وم  ك��ل  م�شي  “مع  بيانه  يف 
االأ������ش�����رى ي���خ�������ش���رون ج��������زءاً من 
جم���ال  وال  وق����وت����ه����م،  ���ش��ح��ت��ه��م 
حتقيق  يف  االإ�شرائيلية  للمماطلة 
مطالبهم بعد م�شي 21 يوماً على 

اإ�شرابهم عن الطعام«.
بيانا  امل�شربون  املعتقلون  وار���ش��ل 
من داخل ال�شجون ال�شبت اأكدوا اأن 
كل حماولة لتنفيذ جرمية التغذية 
الق�شرية الأي اأ�شري م�شرب �شتعني 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن��ا م�������ش���روع���اً الإع�����دام 
االأ�����ش����رى، و���ش��ن��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا على 
ال�شجون  و���ش��ن��ح��ّول  االأ���ش��ا���س  ه��ذا 
باأج�شادنا  ا���ش��ت��ب��اك  م���واق���ع  اإىل 
العارية، م�شلحني باإمياننا واإرادتنا 
واأمتنا  ب�شعبنا  وثقتنا  وت�شميمنا 
ال��ع��رب��ي��ة واالإ����ش���الم���ي���ة وب����اأح����رار 

العامل للوقوف اإىل جانبنا.
و�شرح رئي�س وحدة اجلهاز اله�شمي 
ح�شام  الطبي  فل�شطني  جممع  يف 
تعني  الق�شرية  التغذية  ان  النادي 
ج�شم  اإىل  امل���غ���ذي���ة  امل������واد  اإدخ�������ال 
االن�شان عنوة وبعك�س اإرادته احلرة 
ع���ن ط��ري��ق اجل���ه���از ال��ه�����ش��م��ي، اأو 

مبا�شرة اىل جمرى الدم.
واأو�شح يف بيان وزرعه على و�شائل 
االعالم ام�س االحد “اأن هذا النوع 
طرق  با�شتخدام  يتم  التغذية  م��ن 
خمتلفة منها اإدخال اأنابيب التغذية 
اإىل املعدة عن طريق االأنف وحقن 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن خ��الل��ه��ا بقوة 
اإدخ����ال  اأو ع��ن ط��ري��ق  امل���ع���دة،  اإىل 
املواد الغذائية وال�شوائل عن طريق 
)االأوردة،  ال���دم  احل��ق��ن يف جم��رى 

االأوعية الدموية(«.

حزب مريكل متفائل 
قبل �نتخابات ت�سريعية 

•• برلني-�أ ف ب:

�شلي�شفيغ- م��ق��اط��ع��ة  ���ش��ك��ان  ي����ديل 
املانيا  ���ش��م��ال  اق�����ش��ى  ه��ول�����ش��ت��اي��ن يف 
برملانهم  اع�شاء  الختيار  باأ�شواتهم 
للحزب  اخ��ت��ب��ارا  ت�شكل  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
انغيال  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ب��ق��ي��ادة  امل��ح��اف��ظ 
مريكل الذي يبدو متفائال مع تراجع 
تهديد اال�شراكييني الدميوقراطيني 

بقيادة مارتن �شولتز.
وت�شكل هذه املنطقة الزراعية الواقعة 
والبلطيق،  ال�������ش���م���ال  ب���ح���ري  ع���ل���ى 
مليون   2،3 ع��دده��م  البالغ  ب�شكانها 
ن�����ش��م��ة، اق���ل م��ن 3 ب��امل��ئ��ة م��ن �شكان 
بالغة  الت�شويت  نتيجة  لكن  امل��ان��ي��ا. 
االأهمية الأنها هذه االنتخابات هي ما 
االنتخابات  ت�شبق  التي  االخ��رية  قبل 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ت��ج��رى يف 24 
اأيلول �شبتمرب وتاأمل مريكل يف الفوز 

بوالية رابعة فيها.
عند  ابوابها  االق��راع  مراكز  وفتحت 
غ( على  الثامنة )06،00 ت  ال�شاعة 
ال�شاعة  ح��ت��ى  ال��ت�����ش��وي��ت  ي�شتمر  ان 
و�شتن�شر  غ(.  ت   16،00(  18،00
التقديرات االولية للنتائج فور انتهاء 
االقراع. وبلغت ن�شبة امل�شاركة قبيل 
الظهر 21،6 باملئة بزيادة اربع نقاط 

عن االقراع ال�شابق العام 2012.
على  ي����ه����ي����م����ن   ،2012 وم������ن������ذ 
ه��������ذه امل����ق����اط����ع����ة اال������ش�����راك�����ي�����ون 
املبا�شرون  اخل�شوم  الدميوقراطيون 
حلزب مريكل االحتاد الدميوقراطي 
ا�شتطالعات  ح�شب  ل��ك��ن  امل�����ش��ي��ح��ي. 
ال�شبكة  ب��ث��ت  ال��ت��ي  االخ�����رية  ال������راأي 
نتائجها،  اف”  دي  “ت�شي  ال��ع��ام��ة 
ل�����ن ي���ت���م���ك���ن احل��������زب اال�����ش����راك����ي 
ال���دمي���وق���راط���ي م���ن احل�����ش��ول على 
اال�شوات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   29 م���ن  اك����رث 

مقابل 32 باملئة حلزب مريكل.
وب�����ذل�����ك ���ش��ي��خ�����ش��ر اال�����ش����راك����ي����ون 
حكومة  ق����ي����ادة  ال����دمي����وق����راط����ي����ون 
اال�شتطالعات  ت���دل  بينما  امل��ق��اط��ع��ة 
لالأحزاب  امل��ت��وق��ع��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ان  ع��ل��ى 
االخ����������رى ل�����ن ت�������رك ل����ه����م جم����اال 
ل��ل��م��ن��اورة م���ن اج���ل ت�����ش��ك��ي��ل حتالف 

حكومي.

رئي�شية يف حملته  ال��ذي جعل من �شحق مترد بوكو ح��رام ق�شية  ال�شابق 
ومل يظهر تقريبا الرئي�س علنا منذ عودته من   .2015 االنتخابية عام 

بريطانيا يف مار�س اآذار للعالج من مر�س مل يك�شف عنه.
خطفت  ح��رام  بوكو  اأن  اإال  االأ�شهر  ه��ي  ت�شيبوك  فتيات  ق�شية  اأن  ورغ��م 
االآالف من الكبار واالأطفال الذين جرى اإهمال حاالتهم. وقتل املت�شددون 
اأكرث من 20 األفا وت�شببوا يف نزوج اأكرث من مليونني خالل متردهم الذي 
ي�شتهدف اإقامة خالفة اإ�شالمية يف �شمال �شرق نيجرييا. ورغم اأن اجلي�س 
يقول اإن التمرد يراجع اإال اأن مناطق وا�شعة من �شمال �شرق البالد خا�شة 
يف والية بورنو ال تزال تخ�شع لتهديد املت�شددين يف الوقت الذي زادت فيه 
مو�شم  انتهاء  منذ  املنطقة  يف  امل�شلحة  والهجمات  االنتحارية  التفجريات 

االأمطار يف اأواخر العام املا�شي.

اجلانب االفغاين من احلدود، وهو ما نفته ا�شالم اباد. 
واالأحد، �شعدت القوات الباك�شتانية لهجتها باحلديث 

عن خ�شائر �شخمة يف �شفوف القوات االأفغانية.
ق��وات حر�س  اأح��م��د قائد  ن��دمي  ق��ال  ال�شياق،  ويف ه��ذا 
اأنه مت تدمري  للقول  “ناأ�شف  الع�شكرية،  �شبه  احل��دود 
خم�س نقاط تفتي�س اأفغانية ب�شكل كامل، واأن اأكرث من 
50 من جنودهم قتلوا واأ�شيب اأكرث من مئة بجروح«.

للرد”  ا�شطررنا  ولكننا  خل�شائرهم  “ناأ�شف  وا���ش��اف 
م�شريا اإىل اأن جنديني باك�شتانيني قتال واأ�شيب ت�شعة 

يف املواجهات.
با�شم  املتحدث  وا�شار  النفي  اإىل  �شارعت  كابول  اأن  اإال 
اىل  “توير”  م��وق��ع  على  �شديقي  �شديق  احلكومة 
احلدود  حر�س  قبل  م��ن  كبري  ب�شكل  ك��اذب��ة  “ادعاءات 

•• كويتا-قندوز-�أ ف ب:

هربت مئات العائالت االأفغانية من القتال بني حركة 
طالبان والقوات احلكومية قرب مدينة قندوز ال�شمالية 
املتمردون على منطقة ا�شراتيجية يف  يف وقت �شيطر 

والية قندوز بعد بدء هجومهم الربيعي ال�شنوي.
وبداأ امل�شلحون هجومهم على منطقة قال زال يف والية 

قندوز حيث متكنوا من ال�شيطرة على معظمها.
القوات  م��ع  عنيفة  م��ع��ارك  وق���وع  اإىل  ال��ه��ج��وم  واأدى 
عا�شمة  نحو  ال��ف��رار  اإىل  املدنيني  دف��ع  م��ا  احلكومية 

الوالية التي حتمل كذلك ا�شم قندوز.
واأفاد جمل�س الالجئني الرنوجي الذي لديه مكاتب يف 
قندوز اأن بع�س العائالت ا�شطرت اإىل النوم يف العراء 

فيما انتقل اآخرون اإىل منازل القربائهم.
ونقل بيان املجل�س عن عبد الكرمي )31 عاما(، الذي 
اإىل مدينة قندوز، قوله  زال  هرب مع عائلته من قال 
“حوايل ال�شاعة 2،30 �شباحا قدم مقاتلو طالبان اإىل 
اأي  اأال ن�شدر  منازلنا وطلبوا منا اخالءها. طبلوا منا 

�شوت. كنا خائفني«.
وق���ال رح��م��ن غ���ريدي )29 ع��ام��ا( وه���و اأح���د ال�شكان 
اأطراف  اأح��د  من  النار  طالبان  مقاتلو  “اأطلق  كذلك 
االأفغانية  الوطنية  االأم���ن  ق��وات  اأطلقت  فيما  منزلنا 
النار من الطرف االآخر. �شقط �شاروخ يف فناء البيت. 
اإن مل اأهرب ف�شتغادر هي وحدها مع  قالت يل زوجتي 

طفلتينا«.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه، اأ����ش���ار م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة يدعى 
حمفوظ اهلل اأكربي، اإىل اأن القوات االفغانية تراجعت 

من املنطقة لتجنب �شقوط �شحايا مدنيني بينما اأ�شر 
متحدث با�شم طالبان على اأن حركته هي التي اأجربتهم 

على االن�شحاب.
عملية  “بداأنا  بر�س  فران�س  لوكالة  اأك��د  اأك��ربي  ولكن 

ال�شتعادة املنطقة«.
هجومهم  طالبان  مقاتلو  ب��داأ  ني�شان/ابريل،   18 ويف 
وقت  القتال يف  ت�شعيدا يف  بذلك  معلنني  “الربيعي” 
ا�شراتيجية  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  حت���اول 
االأطل�شي  �شمال  حلف  وي��در���س  افغان�شتان  يف  ج��دي��دة 

ار�شال املزيد من القوات ملواجهة التمرد.
ويوؤذن الهجوم الربيعي ال�شنوي عادة ببدء مو�شم القتال 
رغم اأن مقاتلي طالبان مل يتوقفوا ال�شتاء الفائت عن 
واأ�شفر هجوم على قاعدة  القوات احلكومية.  مهاجمة 
ع�شكرية يف مدينة مزار �شريف املجاورة ال�شهر املا�شي 

عن مقتل 135 جنديا على االأقل.
اىل ذلك، اأعلن اجلي�س الباك�شتاين ام�س اأنه قتل اأكرث 
من 50 جنديا افغانيا يف ا�شتباك وقع قبل يومني على 

معرب حدودي رئي�شي، االمر الذي نفته كابول.
ووقع تبادل اإطالق النار اجلمعة عند معرب �شامان الذي 
يف�شل بني واليتي بلو�ش�شتان الباك�شتانية وقندهار يف 
باك�شتانيون  م�شوؤولون  كان  وقت  يف  افغان�شتان  جنوب 

يجرون تعدادا �شكانيا.
قتل  حينها،  م�شوؤولون  اأعلنها  التي  احل�شيلة  وبح�شب 
اجلانب  يف  منهم  �شبعة  االأق����ل  ع��ل��ى  م��دن��ي��ني  ثمانية 

الباك�شتاين وواحد يف االفغاين.
الباك�شتانيني،  التعداد  م�شوؤويل  اتهمت  كابول  وكانت 
الذين يرافقهم عنا�شر من قوى االأمن، بالدخول اإىل 

رد  قتلوا يف  افغانيا  50 جنديا  ان  الباك�شتاين مفادها 
معتربا ان هذه املعلومات “مرفو�شة متاما«. لهم”، 

با�شم  امل��ت��ح��دث  اأو����ش���ح �شميم خ��ب��ال��واك  م��ن ج��ه��ت��ه، 
اإ�شافة  الهجوم،  يف  قتال  جنديني  اأن  قندهار  حمافظ 

اإىل مدين.
وبقيت احلدود مغلقة منذ اجلمعة. واكد اجلرنال اأمري 
“تغري  حتى  ك��ذل��ك  �شتبقى  اأن��ه��ا  لل�شحافيني  ري��ا���س 

افغان�شتان �شلوكها«.
طوله  يبلغ  ال���ذي  احل����دودي  ديورند”  “خط  و���ش��ه��د 
2400 كلم ور�شمه الربيطانيون عام 1896 وترف�س 
كابول االعراف به، توترا مت�شاعدا منذ بداأت باك�شتان 

بحفر خنادق على امتداده العام املا�شي.
بني  نزاعا  ت�شهد  التي  الوحيدة  لي�شت  املنطقة  وه��ذه 
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عربي ودويل
توقع فوز �ملحافظني يف بريطانيا بفارق كبري 

•• لندن-رويرتز:

املحافظني  االأح��د تقدم حزب  ام�س  راأي  ا�شتطالع  توقع 
العمال  نقطة مئوية على حزب   18 بفارق  بريطانيا  يف 
132 مقعدا على  املعار�س مما ي�شري اإىل فوزه باأغلبية 
االأقل يف االنتخابات العامة املقررة يف الثامن من يونيو 
)اآي. موؤ�ش�شة  اأجرته  ال��ذي  اال�شتطالع  وق��ال  ح��زي��ران. 

�شي.اإم( ل�شحيفة �شن اإن املحافظني �شجلوا 46 باملئة اأي 
اأم��ام حزب العمال الذي  بانخفا�س نقطة مئوية واح��دة 

ظل عند ن�شبة 28 باملئة.
وكان اأحد املحللني قال يف وقت �شابق اإن ماي يف طريقها 

لتحقيق جناح كبري مثل الذي حققته مارجريت ثات�شر 
قبل ما يزيد على 30 عاما. وتن�شد ماي دعم الناخبني 
تنفذ  حتى  خلطتها  تفوي�س  على  احل�شول  يف  وت��رغ��ب 
ان�شحاب بريطانيا من االحتاد االأوروبي  ا�شتفتاء  نتيجة 
االأوروبية  ال�شوق  م��ن  اخل���روج  خ��الل  م��ن  املا�شي  ال��ع��ام 

املوحدة.
وحقق حزب املحافظني الذي تتزعمه ماي مكا�شب كبرية 
يف االنتخابات املحلية التي جرت يوم اخلمي�س على ح�شاب 
ا�شتطالعات  واأظ��ه��رت  الرئي�شي  املعار�س  العمال  ح��زب 
ي�شل  يتفوق مبا  اأن��ه  االأ�شبوع  ن�شرت مطلع  التي  ال��راأي 

اإىل 19 نقطة مئوية.

وقال اأدريان دروموند من موؤ�ش�شة اأوبينيوم ال�شتطالعات 
املحلية هم على طريق  االنتخابات  اأظهرت  “كما  ال��راأي 
توين  حققه  ال��ذي  االنت�شار  غ��رار  على  انت�شار  حتقيق 

بلري ومارجريت ثات�شر يف جمدهما«.
وك���ان ا���ش��ت��ط��الع اآخ���ر اأج��رت��ه اأوب��ي��ن��ي��وم اأظ��ه��ر اأن حزب 
املحافظني ما زال متقدما بفارق 16 نقطة مئوية على 
بلغت  تاأييد  ن�شبة  على  املحافظون  العمال وح�شل  حزب 

46 باملئة مقابل 30 باملئة حلزب العمال.
بريطانيا  وزراء  رئا�شة  ت��ت��وىل  ام���راأة  اأول  ثات�شر  ك��ان��ت 
وكانت من اأهم قادة املحافظني يف �شنوات ما بعد احلرب 

يف الفرة ما بني 1979 و1990.

�طالق �سر�ح فرن�سي �ختطف يف ت�ساد
•• باري�س-وكاالت:

اأعلن جهاز االأمن الوطني ال�شوداين حترير مواطن فرن�شي كان قد خطفه م�شلحون يف دولة ت�شاد املجاورة ثم نقلوه 
اإىل اإقليم دارفور بغرب ال�شودان. وقال االأمن الوطني اإن املواطن الفرن�شي، الذي مل يك�شف عن ا�شمه، يف طريقه االآن 
اإىل العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم. وكان ال�شودان يعمل مع ال�شلطات الت�شادية والفرن�شية منذ اأ�شابيع لتاأمني اإطالق 
�شراح الفرن�شي الذي ُخطف يف اأب�شي وهي منطقة تعدين تقع على بعد نحو ثمامنائة كيلومر اإىل ال�شرق من العا�شمة 
150 كيلومرا من احلدود ال�شودانية. واأكد مكتب الرئي�س الفرن�شي اإطالق �شراح املواطن  الت�شادية اأجنامينا ونحو 
الفرن�شي املخطوف، وقال يف بيان تلقى رئي�س اجلمهورية ببالغ الر�شا نباأ اإطالق �شراح مواطننا الذي اختطف يف �شرق 
ت�شاد ونقله خاطفوه اإىل ال�شودان. وقال ال�شودان يف مار�س اآذار بعد اأيام من اختطاف الفرن�شي اإن قوات ت�شادية و�شودانية 
تتعاون مع اأفراد من املخابرات الفرن�شية يف البحث عنه، ومل يت�شح من كان وراء خطفه. وعمليات اخلطف نادرة احلدوث 
يف ت�شاد امل�شتعمرة الفرن�شية ال�شابقة يف اأفريقيا، لكن املنطقة الواقعة على الطرف ال�شرقي النائي للبالد �شهدت على 

مدى عقود حتركات جلماعات م�شلحة، منها متمردون يقاتلون احلكومة ال�شودانية.

•• �لفجر – خرية �ل�صيباين
    كانت هناك اأيام عا�شفة يف حياة 
بريجيت  ي�����ش��ك��ل��ه  ال����ذي  ال��ث��ن��ائ��ي 
وال�شبب،  م����اك����رون.  واإمي���ان���وي���ل 
حبهما  ب��داي��ة  يف  اجل��م��ي��ع،  يعلمه 
اأوائل عام 1993 الذي ق�شياه يف 
“لالآخرين”  العيون احلادة  تلقي 
يف م��دي��ن��ة ام���ي���ان. ف����ارق ال����� 24 
�شخرية  م�شدر  ك��ان  بينهما  عاما 
الذين  امل��دي��ن��ة  وت�����ش��ه��ري وج���ه���اء 
اأ�����ش����ت����اذة يف  ان  ب�������ش���رع���ة  ع���ل���م���وا 
مدر�شة ال بروفيدان�س ُفتنت باأحد 

طالبها.
   ن����ع����م، ل���ق���د ال���ت���ق���ى ال����زوج����ان 
ح��ال��ي��ا، ق��ب��ل ث���الث���ة ع�����ش��ر عاما، 
ترونيو  ب��ري��ج��ي��ت  ك���ان���ت  ع��ن��دم��ا 
ثانويه  يف  الفرن�شية  للغة  مدر�شة 
اأميان،  مب��دي��ن��ة  ب��روف��ي��دان�����س  ال 
بتن�شيط  ذل���ك  ج��ان��ب  اىل  وت��ق��وم 
اإميانويل  كان  الذي  الدراما  نادي 

ماكرون من اع�شائه. 
   والأن اأرواح املحبني تتالقى، فان 
اأكرب  ال��رغ��ب��ة االث��م��ة متنح رغ��ب��ة 
احل���ب. غري  ل�شلطة  اخل�����ش��وع  يف 
بدرع،  ا���ش��ط��دم  كيوبيد  �شهم  ان 
اميانويل  اول��ي��اء  رفعه  ال��ذي  ذاك 
ماكرون اللذين قررا عام 1993، 

1953 يف  اأبريل   13 ماكرون يف 
اأم���ي���ان، وه���ي ال��ب��ن��ت ال�����ش��غ��رى يف 
عائلة ا�شتهرت ب�شنع ال�شوكوالتة. 
ليل  يف  االأدب  درا�������ش������ة  وب�����ع�����د 
مدر�شة  اأ���ش��ب��ح��ت  و���ش��را���ش��ب��ورغ، 

للغة الفرن�شية يف م�شقط راأ�شها.
مت   ،2014 اأغ�������ش���ط�������س  يف     
وزيرا  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل  تعيني 
اأ���ش��غ��ر اع�شاء  ل��الق��ت�����ش��اد، وك���ان 
احل����ك����وم����ة، وم�������ش���ريف ����ش���اب���ق يف 

روت�شيلد اأند �شي.
ق����ررت  ال�����ت�����ايل،  ال�������ش���ي���ف      يف 
م�شريتها  انهاء  ماكرون  بريجيت 
حركته  تاأ�شي�شه  وبعد  التعليمية. 
اإميانويل  ا����ش���ت���ق���ال  االم�������ام  اىل 
ماكرون من احلكومة يف اأغ�شط�س 
يف  اأ���ش��ه��ر،  ب�شعة  وب��ع��د   .2016
تر�شحه  اأع��ل��ن   ،2016 ن��وف��م��رب 
اأبريل   23 لالنتخابات الرئا�شية. 
2017، ت�شدر اإميانويل ماكرون 
االنتخابات  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 

الرئا�شية.
لثالثة  اأم  م���اك���رون  وب��ري��ج��ي��ت    
ابناء، �شيبا�شتيان، لورن�س، وتيفان، 
لوي�س  باأندريه  زواجها  ول��دوا من 
يونيو  يف  تزوجا  قد  وكانا  اوزي���ار، 

عام 1974.
عن جملة غاال الفرن�سية

اإر�شال ابنهما لُيتمم �شنته النهائية 
الرابع يف باري�س  يف ثانوية هرني 
بهدف ابعاده عن تلك التي ت�شكنه. 
مهما فعلت، �شاأتزوجك! قال، قبل 
ان يغادر، لربيجيت اوزيار املتزوجة 
منذ 20 عاما واالأم لثالثة اأطفال.    
ال�شاب  اأ�شبح  باري�س،  ا�شتقر يف  ملا 

للمالية.  عام  مفت�س  خطة  حينها 
ال���زواج يف لو توكيه  ج��رت مرا�شم 
ال�����وزراء اال�شبق  رئ��ي�����س  ب��ح�����ش��ور 
اأنه  يفكرا  ان  دون  روك���ار،  مي�شال 
ب��ع��د م����رور ع�����ش��ر ���ش��ن��وات، انهما 
الذهبي  ال�شقف  حت��ت  �شيعي�شان 
لق�شر االليزيه.    ولدت بريجيت 

املدينة الأكرث من قرن حتى خارج 
ال�شوكوالتة  ب��ف�����ش��ل  ا�����ش����واره����ا، 
ال�شهرية.     بع�س الوجهاء، على 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون،  غ���رار وال���دي 
اأن  ق��ب��ل  ب�شرعة  امل���د  وق���ف  ارادوا 
فات  ولكن  ت�شونامي،  اىل  يتحول 
ترى  باتت  ترونيو  فاأ�شرة  االأوان، 

تف�شله  ال��ت��ي  ال�����ش��اع��ات  ي��ح�����ش��ب 
ال�شري  وم��وع��ده��م  حبيبته  ع���ن 
واح�����دة  االأ�����ش����ب����وع، يف  ن���ه���اي���ة  يف 
م���ن ب���ي���وت اأ����ش���رة ت��رون��ي��و )لقب 
عائلة  ال���������زواج(.  ق��ب��ل  ب��ري��ج��ي��ت 
م�����ش��ه��ورة يف م��دي��ن��ة ام���ي���ان على 
ا�شم  ت�شع  الأنها  اخل�شو�س،  وج��ه 

كل ذلك كثريا، وكان والدها جون 
غا�شبا وثائرا جدا«. 

   لكن احلب الذي ينت�شر على كل 
للع�شفورين  احل��ق  اع��ط��ى  ���ش��يء، 
اللذين تزوجا يف نهاية املطاف يف 
اأكتوبر عام 2007، وهو ي�شغرها 
وي�شغل  ع���ام���ا  وع�����ش��ري��ن  اأرب����ع����ة 

ا�شتعلت  قد  العاطفة  نار  اأن  جيدا 
ابنتهم و�شقيقتهم. وهكذا، كما  يف 
بينوا  ميل،  ديلي  ل�شحيفة  او�شح 
دي لي�شبيري، ال�شحفي يف كورييه 
ف�شيحة  ك����ان����ت  “لقد  ب����ي����ك����ار: 
كبرية.. ب�شراحة، انهم ال يرغبون 
اأحرجهم  ل��ق��د  ع��ن��ه��ا،  يف احل��دي��ث 

�سيدة فرن�سا االأوىل املرتقبة:

من �لع�سق �ملمنوع.. �إىل �سّجاد ق�سر �الليزيه...!

�أر�سل �إميانويل �إىل ثانوية هرني �لر�بع يف باري�ش بهدف �بعاده عن تلك �لتي ت�سكنه

ماكرون - بريجيت ق�شة حب ا�شتثنائية

من قال ان الع�شق ال ي�شنع املعجزات

احلب ال يخ�شع للنوامي�س

حلقا عاليا دون ان يخططا يف املنطلق لذلك

كانت بريجيت اوزيار متزوجة \
منذ 20 عاما واالأم لثالثة اأطفال

غ�سب والد بريجيت عندما 
علم بعالقة ابنته ال�سغرى

جرت مر��سم �لزو�ج يف لو توكيه بح�سور 
رئي�ش �ل�وزر�ء �الأ�س��بق مي�س��ال روك�ار

تزوجت بريجيت اإميانويل ماكرون وهو ي�سغرها اأربعة وع�سرين عاما وكان حينها موظفا باملالية

هل ينوي �الأ�سد �سّن هجوم كيماوي �آخر؟ اإخالء باحة متحف اللوفر بعد اإنذار اأمني 

••  و��صنطن-وكاالت:و��سنطن بو�ست: فوز ماكرون لن ينهي م�ساكل فرن�سا

االأمريكي جامي�س ماتي�س بعد  الدفاع  اأطلقه وزير  الذي  الت�شريح  مل يكن 
اللتزامه  االأ���ش��د  خ��رق  ب�شاأن  ليربمان  اأف��ي��غ��دور  االإ�شرائيلي  نظريه  لقائه 
ت�شليم تر�شانة نظامه من االأ�شلحة الكيماوية �شادماً بالن�شبة للباحث دانيال 

ديبري�س من مركز ديفن�س برايوريتيز الذي مل ي�شتبعد يف 
مقاله يف موؤ�ش�شة الراأي ذا نا�شونال اإنر�شت االأمريكية، اأن 
ي�شّن االأ�شد هجوماً كيماوياً اآخر، م�شتغرباً يف الوقت نف�شه 
اأّن االأ�شد ال يخادع املجتمع الدويل.  موقف الذين يظّنون 
وذّكر باأّن ماتي�س حني كان واقفاً اإىل جانب ليربمان ال�شهر 
املا�شي، قال لل�شحافيني: ال ميكن اأن يكون هناك اأي �شك 
باأ�شلحة  احتفظت  ���ش��وري��ا  ب���اأن  ال����دويل،  املجتمع  ذه��ن  يف 
 . ّكلها  اأزالتها  باأنها  والّدعائها  التفاقها  خ��رق  يف  كيماوية 

واأ�شاف: مل يعد هنالك اأي �شك.
هذا لن يح�سل

اإذاً كان ب�شار االأ�شد معرقاًل لالتفاق. لقد اأعاق عمل منظمة 
حظر االأ�شلحة الكيماوية وخرق روحية ون�س االتفاق الذي 
وّقع عليه واأخفى بع�س املخازن الكيماوية بعدم الك�شف عن 
مل  اإذا  كاتباً:  ديبري�س  وتابع  للربنامج.   الكامل  النطاق 

تكن م�شدوماً ب�شاأن هذا التقييم فلن تكون الوحيد . واأجرى الباحث مقارنة 
اأ�شلحته الكيماوية اإىل منظمة  اأن ي�شّلم ب�شار االأ�شد جميع  “توُقع  ب�شيطة: 
الطيارين  بكون  بوتني  يعرف  اأن  توقع  ي�شبه  الكيماوية،  االأ�شلحة  حظر 

الرو�س يق�شفون عمداً امل�شت�شفيات والعيادات ال�شحية. هذا لن يح�شل .
مهمة غري �سهلة

اأكد ما كان  ال�شارين يف خان �شيخون،  بغاز  الهجوم  اأن  اإىل  ديبري�س ي�شري 
م�شوؤولو املخابرات االأمريكية ي�شتبهون به لفرة طويلة، وهو اأّن اتفاق عام 
قدرات  تدمري  جلهة  ورو�شيا  املتحدة  وال��والي��ات  االأ���ش��د  نظام  ب��ني   2013

اأف�شل  اأخ��رى، فعلت املنظمة  �شوريا الكيماوية مل ُيطبق بالكامل. من جهة 
ما لديها باملعلومات التي وفرها النظام يف ذلك الوقت. اإّن اإزالة 1300 طن 
من املواد الكيماوية من منطقة حرب ونقلها اإىل �شفينة يف البحر املتو�شط 
امل�شابهة مل يكن  الكيماوية واملن�شاآت  املعامل  ومراقبة النظام يفكك ع�شرات 

مهمة �شهلة.
خطر وغدر

لقد ح�شدت املنظمة جائزة نوبل لل�شالم على م�شاهمتها يف 
االأمن الدويل، وهي جائزة يرى ديبري�س اأنها ت�شتحقها 
كثرياً وذلك بغ�ّس النظر عن املوقف من قرار اأوباما اإلغاء 
الديبلوما�شي.  احل��ل  اإىل  وال��ذه��اب  النظام  �شد  �شربته 
“خطرة وغ��ادرة جداً”  فخرباء املنظمة عملوا يف ظ��روف 
كان  الكيماوية  �شوريا  تدمري خم��ازن  لكن  املهمة.  الإمت��ام 
فالكلمة االأ�شا�شية هنا بح�شب  “جزءاً من الق�شة فقط”. 
الباحث هي ُمعلنة. فهنالك دائماً احتمال كبري باأن يكون 
االأ�شد قد احتفظ بق�شم �شغري منها بعيداً عن اأعني خرباء 
املنظمة يف قاعدة ع�شكرية مل يكن باإمكان املجتمع الدويل 

اأن ي�شل اإليها.
غري مفهوم

يف حديث اإىل �شحيفة التلغراف الربيطانية، قّدر العميد 
املن�شق زاهر ال�شاكت الذي كان يدير امل�شروع الع�شكري الكيماوي للنظام، اأّن 
قاعدتني يف مناطق خا�شعة  اإىل  نقلها  مّت  الكيماوية  االأ�شلحة  بقّية خمازن 
للنظام. ولن يكون باإمكان املنظمة اأن ت�شل اإىل هذه املن�شاآت بدون اأن يرافقها 
بعد  االأ�شد، خ�شو�شاً  لدى  متوفرة  تكن  التي مل  الفكرة  هناك،  اإىل  النظام 
اأكد  وبعدما  ب��احل��دث.   اهتمامه  ال��ع��امل  وف��ق��دان  االأم��ري��ك��ي  التهديد  زوال 
الكاتب فظاعة الهجوم على خان �شيخون، راأى اأن هذا االأمر كان نتيجة لعدم 
التي  الكيماوية  االأ�شلحة  والنزيهة حول كمية  الكاملة  االأ�شد احلقيقة  قول 
حتتفظ بها دم�شق. ملاذا اأي اأحد منا قد يتوقع اأمراً خمتلفاً هو غري مفهوم.

•• باري�س-وكاالت:

“وا�شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت����ن����اول����ت 
بو�شت” جولة احل�شم من انتخابات 
انطلقت  التي  فرن�شا  يف  الرئا�شة 
فيها  يتناف�س  وال��ت��ي  االأح���د  ام�س 
لوبان،  ومارين  ماكرون  اإميانويل 
املفر�س  م��اك��رون  ف��وز  اإن  وقالت 

لن ينهي م�شاكل فرن�شا.
افتتاحيتها  ال�شحيفة يف  واأ�شافت 
ت�شري  ال��������راأي  ا����ش���ت���ط���الع���ات  اأن 
ماكرون  الو�شطي  املر�شح  اأن  اإىل 
انتخابات  يف  مريح  ب�شكل  �شيفوز 
فيها  ت��ن��اف�����ش��ه  ال����ت����ي  ال���رئ���ا����ش���ة 
لكن  ل���وب���ان،  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 
البالد قد ت�شهد مفاجاأة ب�شاأن من 

قد يفوز حقا.
وتابعت اأن هذه املفاجاأة التي تعني 
اإىل  ت�شتند  ل��وب��ان  امل��ن��اف�����ش��ة  ف���وز 
هذه  ناخبي  اأن  بينها  م��ن  ع��وام��ل 
اأكرث  متحم�شني  يبدون  املر�شحة 
الي�شاريني  م���اك���رون  ن��اخ��ب��ي  م��ن 

املفر�شني.

الناخبني  اأن  ُيتوقع  اأنه  واأو�شحت 
باأ�شواتهم  ���ش��ي��دل��ون  ال��ي�����ش��اري��ني 
املفاجاأة  ل��ك��ن  م����اك����رون،  ل�����ش��ال��ح 
العديد منهم  التزام  تتمثل يف  قد 
م��ن��ازل��ه��م ب����دال م���ن ال��ت��وج��ه اإىل 

�شناديق االقراع.
بع�س  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
اليمينيني التقليديني قد ين�شقون 
لوبان،  ل�شالح  اأي�����ش��ا  وي�����ش��وت��ون 
والكني�شة  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  واأن 
ال���ك���اث���ول���ي���ك���ي���ة رف���������ش����وا ات���خ���اذ 

اليمينية  امل��ر���ش��ح��ة  ���ش��د  م��وق��ف 
لالإ�شالم  الفجة  مناه�شتها  رغ��م 

وامل�شلمني.
ماكرون  ف��از  اإذا  حتى  اإن���ه  وق��ال��ت 
بكل االأريحية املفر�شة، فاإن فوزه 
�شيخفي حقيقة اأن الدعم ال�شعبي 
الديني  ال���ت�������ش���ام���ح  م���ث���ل  ل���ق���ي���م 
املوؤ�ش�شات  يف  ف��رن�����ش��ا  ومل�����ش��ارك��ة 
ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل االحت�����اد االأوروب������ي 
االأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  وم��ن��ظ��م��ة 
)ناتو(، �شتراجع ب�شورة خميفة.

م���ن ج��ه��ة اخ������رى، مت ب��ع��د ظهر 
اللوفر  متحف  باحة  اخ��الء  اأم�س 
يف ب����اري���������س ل����وق����ت ق�������ش���ري اث���ر 
ان����ذار ام��ن��ي، ح��ي��ث ي��ن��وي املر�شح 
اإقامة  الو�شطي اميانويل ماكرون 
جت��م��ع الأن�����ش��اره يف ح���ال ف���وزه يف 

االنتخابات الرئا�شية.
واكتفى م�شدر يف ال�شرطة بالقول 
وتفتي�شها  املنطقة  اإغ���الق  مت  اأن��ه 
لتبديد  لل�شرطة  ف��ري��ق  قبل  م��ن 

اي �شكوك.
ال�شاعة  قبيل  انه  امل�شدر  واأ�شاف 
عمليات  اجن����از  مت  غ  ت   12،30
ال���ت���ح���ق���ق م����ا ات������اح ا����ش���ت���ب���ع���اد اي 

تهديد.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م��ت��ح��دث با�شم 
االخالء  عملية  ان  ماكرون  حملة 

متت بعد ر�شد طرد م�شبوه.
�شفاف  على  اللوفر  متحف  ويقع 
العا�شمة  ق���ل���ب  يف  ال�������ش���ني  ن���ه���ر 
الفرن�شية، التي تعي�س حالة تاأهب 
اأمني عقب �شل�شلة هجمات دامية، 

وقع اأحدها قرب املتحف.
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عربي ودويل
بعد رف�س احتاد ال�سغل ويف انتظار خطاب االأربعاء:

تون�ش: جبهة دعاة �إ�سقاط حكومة �ل�ساهد معزولة...!

موقفه  ال�������ش���غ���ل  احت�������اد  ح�����دد     
احلكومة  الإ�����ش����ق����اط  ال����راف���������س 
وال��داع��ي اىل ا���ش��الح اخل��ل��ل، من 
انقاذ  برنامج  ح��ول  ت��واف��ق  خ��الل 
ي�شاعد  واج���ت���م���اع���ي  اق���ت�������ش���ادي 
على اخل���روج م��ن االزم���ة، وت�شهر 
احل���ك���وم���ة ع���ل���ى ت���ن���ف���ي���ذه، وذل����ك 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ق��ن��اع��ت��ه ب���ان تعاقب 
ح��ك��وم��ات ع��دي��دة ع��ل��ى ت��ون�����س مل 

يقدم حلوال لالأو�شاع املردية. 
املطالبون  ي��ج��د  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة 
اأنف�شهم  احلكومة  ب�شقوط  اليوم 
يف �شبه عزلة او لنقل فاقدي ل�شند 
ال�شاربة والقوة احلا�شمة يف  اليد 
االأمني  �شدد  اذ  تغيري،  اأي  معادلة 
العام للمركزية النقابية نورالدين 
الطبوبي على اأن املنظمة ال�شغيلة 
ت��ون�����س خمرب  ت��ب��ق��ى  اأن  ت��رف�����س 
تعاقبت  ال��ت��ي  للحكومات  جت���ارب 
على حكمها. موقف االحت��اد هذا، 
ه���و م��وق��ف االأح������زاب ال���ك���ربى يف 
االئ��ت��الف احل��اك��م، وم��وق��ف طيف 
�شيا�شي اخر، وقادة راي وحمللني 
اأي�شا. ويزداد هذا اخليار ح�شورا 
دعاة  ان  اأدرك���ن���ا  م��ا  اإذا  وف��اع��ل��ي��ة، 
انتخابات  او  احل���ك���وم���ة  رح���ي���ل 
يطرحون  ال  الأوان������ه������ا،  ����ش���اب���ق���ة 
جت�شيمها،  ميكن  حقيقية  ب��دائ��ل 
واقت�شروا على ت�شخي�س ي�شاركهم 
فيه اجلميع مبا يف ذلك احلكومة، 
او طرح عموميات مل تتجاوز بنية 

ال�شعار ووجدانيته.
   ي�شاف اىل كل هذا وجود قناعة 
لدى طيف عري�س من التون�شيني 
ب����ان ���ش��ق��وط ال�����ش��اه��د ل���ن يجعل 
بحل  ي�����ش��ّرع  ول���ن  اأف�����ش��ل،  امل�شهد 
�شيزيد  لعله  بل  القائمة،  االزم��ات 
اال�شتقرار  ع��دم  بحكم  بلة  الطني 
�شين�شاأ،  ال��ذي  اجل��دي��د  ال�شيا�شي 
باتت  كثري  وقت  من  �شيهدره  وما 
ت��ك��ون لل�شيطرة  ت��ون�����س اح���وج م��ا 

عليه، وح�شن ت�شريف �شوؤونه.

احلل يف اال�ستقرار
البديل  ح�����زب  ال���ت���ح���ق  ل���ق���د       
الراف�شني  ب���ق���اف���ل���ة  ال���ت���ون�������ش���ي 
ل����دع����وات ا����ش���ق���اط احل���ك���وم���ة، اذ 
رئي�س  جمعة،  مهدي  رئي�شه  اأك��د 
اإن���ه لي�س من  احل��ك��وم��ة االأ���ش��ب��ق، 
اأو  ب���احل���ك���وم���ة  دع�������اة االإط�����اح�����ة 
تنظيم انتخابات مبكرة، بل يدعم 
ال�شلطة  م�شتوى  على  اال�شتقرار 
مراجعة  ���ش��رورة  م��ع  التنفيذية، 
تركيبتها  احل���ك���وم���ي،  ال���ف�������ش���اء 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ع��م��ل��ه��ا، يف اإط������ار من 

التوافق.
اجتماع  يف  ج���م���ع���ة  واأو�������ش������ح     
�شنتني  ب���ع���د  اأن�������ه  حل����زب����ه،  ع������ام 
و�شفافة  ن��زي��ه��ة  ان���ت���خ���اب���ات  م���ن 
ثالثة  وت���ع���اق���ب  ودمي����ق����راط����ي����ة 
اإىل  ال��ب��الد تتجه  ف���اإن  ح��ك��وم��ات، 
ظهرت  �شعب،  اق��ت�����ش��ادي  منزلق 
االجتماعي  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى  اآث������اره 
للمواطن،  ال���ي���وم���ي���ة  واحل�����ي�����اة 
انتخابات  اإىل  ال��دع��وة  اأن  معتربا 
لن  باحلكومة  االإط��اح��ة  اأو  مبكرة 
يكون حال كفيال بتجاوز االأو�شاع 

ال�شعبة للبالد.
    و�شّدد مهدي جمعة على �شرورة 
ا���ش��ت��ق��رار احل��ك��وم��ة، م��ع مراجعة 
التحفظ  عملها، وااللتزام بواجب 

وواجب االجناز والنجاعة.
رئ����ي���������س احل���ك���وم���ة  واع�����ت�����رب      

ظهر ال�شبت االأمني العام لالحتاد 
الدين  التون�شي لل�شغل، نور  العام 

الطبوبي.
 وت�����ن�����اول ال����ل����ق����اء، وف�����ق م����ا ورد 
حلركة  ال���ر����ش���م���ي���ة  ب���ال�������ش���ف���ح���ة 
اآخ����ر  ب�”في�شبوك”،  ال��ن��ه�����ش��ة 
امل�شتجدات املتعلقة بال�شاأن الوطني 

وحكومة الوحدة الوطنية.

انتخابات ت�سريعية مبكرة
   واإذا كانت جبهة االإنقاذ والتقدم 
ت��دع��و اىل رح��ي��ل احل��ك��وم��ة، فان 
اجل���ب���ه���ة ال�������ش���ع���ب���ي���ة ت����دع����و اىل 
هذا  ويف  الأوانها.  �شابقة  انتخابات 
يف  وال��ق��ي��ادي  النائب  ق��ال  ال�شياق 
اأن  العلوي  اأمين  ال�شعبية  اجلبهة 
النتخابات  تدعو  ال�شعبية  اجلبهة 
واأن  م���ب���ك���رة، خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
ف�شله  اأث���ب���ت  احل���اك���م  االئ����ت����الف 

طوال ال 3 �شنوات املا�شية. 
    واأكد العلوي اأن االزمة احلالية 
هي لي�شت اأزمة جزئية تتعلق باأداء 
احلكومة فقط، بل انها اأزمة حكم 
وت��ت��ع��ل��ق خا�شة  ب���رن���ام���ج  واأزم�������ة 

مبخرجات انتخابات 2014.
الدعوة  اأن  ال���ع���ل���وي  واأو�����ش����ح     
الن��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة، ت��اأت��ي لتاليف 
ال���ع���ج���ز ال����وا�����ش����ح ال�������ذي اأب�������داه 
اأن  اإىل  االئ��ت��الف احل��اك��م، م�شريا 
ل��ه��ذا االئتالف  امل��ك��ون��ة  االأح�����زاب 
بان بالكا�شف اأّن م�شاحلها يف واد، 

واأّن م�شالح ال�شعب يف واد اآخر.
م�شاركة اجلبهة  وب�شوؤاله حول     
قادم  ���ش��ي��ا���ش��ي  ح����وار  يف  ال�شعبية 
اأن  العلوي  قال  اإليه،  دعيت  ما  اإذا 
اآفاق احلوار مع مكونات االئتالف 

احلاكم اأ�شبحت م�شدودة.

يف انتظار الرئي�س...
   واإذا كانت ه��ذه عينة من بع�س 
ي�شارك  وال���ت���ي  امل��ع��ل��ن��ة،  امل���واق���ف 
االإجابة  فان  الكثريون،  اأ�شحابها 
ينتظرها  معلقة  مازالت  النهائية 
ال��ت��ون�����ش��ي��ون يف ح��دي��ث االأرب���ع���اء، 
التون�شي  ال��رئ��ي�����س  ت��دخ��ل  يف  اأي 
ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����ش��ب�����ش��ي ال����ذي 
�شيخاطب ال�شعب مبا�شرة االربعاء 
القادم بح�شور االحزاب ال�شيا�شية 
ونواب  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 

ال�شعب.
   خطاب ينتظر اجلميع ان ي�شع 
وان  االزم���ة،  ح��روف  النقاط على 
ال�شائد حول م�شري  ُينهي اجلدل 
اجلهد  ي�شتنزف  ال���ذي  احل��ك��وم��ة 

اأكرث مما يقدمه من حلول. 
   ومع ذلك ال اأحد يتوقع ان يقّدم 
قربانا  ال�شاهد  يو�شف  ال��رئ��ي�����س، 
للنريان  وال  خل�شومه  طبق  على 
ومن  ت�شتهدفه،  ال��ت��ي  ال�شديقة 
�شيا�شية  ان يطرح مبادرة  ال�شعب 

تطيح به وتن�شف حكومته.
ان يطرحه  م��ا ميكن  اق�شى  ان     
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س 
“الدعوة  ه��و  امل��الح��ظ��ني،  ح�شب 
لتو�شيع حكومة الوحدة الوطنية، 
ال�شغل  احت��اد  م�شاندة  يطلب  واأن 
�شّد  بالوقوف  وحكومته  لل�شاهد 

مطالب االإ�شقاط«... 
   الت�شويق م�شتمر، ولو ان مالمح 
نهاية امل�شل�شل بادية للعيان.. لكن 
على  واردة  امل��ف��اج��اآت  ال�شيا�شة  يف 

الدوام...

الوعود  ع���ن  ال���ك���ف  اأن  االأ����ش���ب���ق، 
وك�شف احلقيقة لل�شعب التون�شي، 
واالإع��الن عن روؤي��ة وا�شحة تكون 
وال�شفافية،  ب��������االإرادة  م��رت��ب��ط��ة 
االأزم�������ة  حل��ل��ح��ل��ة  اأوىل  خ����ط����وة 
البالد،  ت�شهد  ال��ت��ي  االجتماعية 
اليوم  ال�شيا�شي  امل�شهد  اأن  م�شيفا 

يف تون�س يكت�شي �شبابية.

تعديل االوتار
   ذات امل��وق��ف ت��ق��ري��ب��ا، ع���رّب عنه 
حزب نداء تون�س حيث اأبرز برهان 
ال�شيا�شية  بال�شوؤون  املكلف  ب�شي�س 
ال  االأخ��������ري  ه�����ذا  ان  ال�����ن�����داء،  يف 
ت��ون�����س يف حاجة  ان  ال���ي���وم  ي����رى 
يو�شف  ع��ن ح��ك��وم��ة  ال��ت��خ��ل��ي  اىل 
اي�شا  ي��رى  النداء  ولكن  ال�شاهد، 
ان االولوية اليوم هي تعديل اوتار 
وت��رم��ي��م ث��غ��رات احل��ك��وم��ة ولي�س 

رحيلها.
حكومة  رح����ي����ل  ان  وا������ش�����اف     

�شوكات  خ���ال���د  ت���ون�������س  ن������داء  يف 
ال��ذي ق��ال ان��ه يف ح��ال مت التخلي 
فان  ال�شاهد  يو�شف  حكومة  ع��ن 
احل��ك��وم��ة ال���ق���ادم���ة ���ش��ت��ك��ون بني 
ال���ن���ه�������ش���ة وال������ن������داء ف����ق����ط، ق���ال 
�شابق  الت�شريح  هذا  ان  اخلمريي 
ال��ن��ه�����ش��ة تبقى  الأوان�������ه، وح���رك���ة 
يو�شف  ح��ك��وم��ة  ب���دع���م  م��ل��ت��زم��ة 
احلكومة  ه��ذه  ان  وت��رى  ال�شاهد، 
هي االإطار االن�شب ملعاجلة ازمات 

البالد خالل املرحلة القادمة.
   ودع����ا ع��م��اد اخل���م���ريي، رئي�س 
احل���ك���وم���ة ي���و����ش���ف ال�������ش���اه���د اىل 
اال����ش���راع ب��ت��ن��ظ��ي��م اج��ت��م��اع ي�شم 
املوّقعني على وثيقة قرطاج وذلك 
بها  التي متر  االأزم���ة  للتباحث يف 
البالد من الناحيتني االقت�شادية 
ا�شناد  وك���ي���ف���ي���ة  واالج���ت���م���اع���ي���ة 

احلكومة.
حركة  رئ���ي�������س  ان  اىل  ي�������ش���ار     
التقى  الغنو�شي،  را���ش��د  النه�شة، 

ال�شاهد  ن��داء تون�س مي��ده  وح��زب 
بتقييمه للوزراء عن طريق قنوات 
ر�شمية وبعيدة عن و�شائل االعالم 
الأن���ن���ا ل��الأ���ش��ف ن��ع��اي��ن ان��ه��ي��ارا يف 
م�شتوى ما يقت�شيه منطق الدولة 

يف تقييم اداء احلكومة.
خالد  لت�شريحات  بالن�شبة  ام��ا     
�شوكات ال��ذي ق��ال ان��ه يف ح��ال مت 
فان  ال�شاهد  حكومة  ع��ن  التخلي 
احل��ك��وم��ة ال���ق���ادم���ة ���ش��ت��ك��ون بني 
برهان  ق����ال  ء،  وال���ن���دا  ال��ن��ه�����ش��ة 
قرارا  يعلن  مل  �شوكات  ان  ب�شي�س 
املو�شوع،  بل قدم مقرحا يف هذا 
املقرح  ه����ذا  ف����ان  احل��ق��ي��ق��ة  ويف 
النداء  قيادات  ج��زء من  يعرّب عن 
ال��ر���ش��م��ي للحزب،  امل��وق��ف  ول��ي�����س 
وع��م��وم��ا ف���ان ن����داء ت��ون�����س يدعم 
ح���ك���وم���ة ي���و����ش���ف ال�������ش���اه���د مع 
مت�شيها  تعديل  ب�شرورة  املطالبة 
و�شيا�شاتها على م�شتوى الركيبة 

وامل�شمون.

م�شتقبل  ي���ن���ف���ع  ل�����ن  ال���������ش����اه����د 
واالجتماعي  االقت�شادي  الو�شع 
حد  اىل  يحتاج  ال���ذي  وال�شيا�شي 

اأدنى من اال�شتقرار.
النداء  باأنهم يف     ووا���ش��ل قائال، 
ال�شيا�شي  اال�شتهتار  من  يخافون 
م��ن عملية  ان يجعل  ي��ري��د  ال���ذي 
�شبيهة  ل��ع��ب��ة  احل���ك���وم���ات  ت��غ��ي��ري 
املزاج  فيها  يتحكم  االطفال  بلعب 
برهان  وق��ال  ال�شيا�شية.  وامل��زاي��دة 
انه  يعترب  تون�س  ن��داء  ان  ب�شي�س 
القيام  اليوم  ال�شاهد  يو�شف  على 

بتحوير وزاري.
الوزاري  التعديل  على  وتعليقا     
اقالة  مبقت�شاه  مت  ال��ذي  االخ��ري 
ن���اج���ي ج���ل���ول ومل����ي����اء ال���زري���ب���ي، 
ح�شل  م��ا  ان  ب�شي�س  ب��ره��ان  ق���ال 
ترميما  ب��ل  وزاري����ا،  تعديال  لي�س 
باأن رئي�س  جزئيا وا�شتدرك قائال 
�شخ�س  اأك�����رث  ي��ع��ت��رب  احل���ك���وم���ة 
وزاري،  ب��ت��ح��وي��ر  ب��ال��ق��ي��ام  م���وؤه���ل 

االقت�شادية  ال�����ش��ع��وب��ات  جت����اوز 
واالجتماعية الراهنة.

مكونات  احل����رك����ة  دع�����ت  ك���م���ا      
الت�شامن  اىل  احل���اك���م  االت�����الف 
الوطنية  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة  ودع���م 
للتوا�شل  جهود  م��ن  تبذله  م��ا  يف 
واجلهات  امل���ن���اط���ق  م���ع  واحل�������وار 
اجتماعية  احتجاجات  ت�شهد  التي 
بحقهم  ا�شحابها  ينادي  ومطالب 
وتوزيع  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  يف 

الرثوة ورفع التهمي�س.
     اما بالن�شبة لدعوة االحتاد العام 
مبادرة  طرح  اىل  لل�شغل  التون�شي 
الو�شع  م����ن  اخل�������روج  اأج������ل  م����ن 
ال�شعب  واالجتماعي  االقت�شادي 
الذي تعرفه البالد، قال اخلمريي 
بان املنظمة ال�شغيلة مم�شية على 
مناق�شة  ومي��ك��ن  ق���رط���اج،  وث��ي��ق��ة 
هذا املقرح يف اول اجتماع لرئي�س 

احلكومة باملوقعني على الوثيقة.
القيادي  ت�شريح  على  وتعليقا     

دعم احلكومة
   النه�شة، الالعب الرئي�شي االأول 
للحكومة،  ال��داع��م��ني  تركيبة  يف 
والقوة االأ�شا�شية االأوىل يف الربملان 
ترى  عامة،  ال�شيا�شي  امل�شهد  ويف 
عماد  با�شمها  الناطق  ل�شان  على 
اخلمريي انها ال ترى �شرورة وال 
م�شلحة يف دعوات البع�س بتغيري 
موؤكدا  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
االن هو موا�شلة حكومة  املهم  اأن 
تنفيذا  ل��ع��م��ل��ه��ا  ال�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
الأولويات وثيقة قرطاج وا�شتعدادا 
اال�شالحات  ملفات  فتح  يف  للبدء 
ال�����ك�����ربى و������ش�����وال ب����ال����ب����الد اىل 
وهذا  البلدية  االنتخابات  حمطة 
ي��ت��ط��ل��ب مت��ت��ني وت��ف��ع��ي��ل احل����زام 

ال�شيا�شي من حول احلكومة .
   وج����ّددت احل��رك��ة دع���وة يو�شف 
ب���ال���ع���ودة اىل االط����راف  ال�����ش��اه��د 
امل����وق����ع����ة ع����ل����ى وث����ي����ق����ة ق����رط����اج 
�شبل  يف  والتحاور  معها  للجلو�س 

من التكليف اىل الدعم تفاديا لل�شقوط اجلبهة ال�شعبية تدعو اىل انتخابات مبكرة

الطبوبي والغنو�شي ال ال�شقاط احلكومة برهان ب�شي�س النداء مع تعديل االوتار

مهدي جمعة احلل يف ا�شتقرار احلكومة

حركة النه�سة تدعو اىل الت�سامن ودعم حكومة يو�سف ال�ساهد وا�سنادها
اجلبهة ال�سعبية: االئتالف احلاكم اثبت ف�سله ونطالب بانتخابات مبكرة..

املهدي جمعة: الدعوة النتخابات مبكرة اأو الإ�سقاط احلكومة لن تكون حاًل يخرج البالد من اأزمتها

ابعاد  جيدا  يقروؤوا  مل  اال�سقاط  دعــاة  ان  كما      
اقالة ال�ساهد لوزيرين ومدى تاأثريها على العالقة 
بني رئي�س احلكومة واملركزية النقابية التي كانت 
تطالب برا�سيهما، ومل يروا فيها �سوى عالمة ارتباك 
حكومي وترنح يف انتظار ال�سربة القا�سية، ولكن..

ال�ساهد  يو�سف  وا�ستبدال  احلــكــومــة،  باإ�سقاط 
ب�سخ�سية غري متحزبة، او ب�سخ�سية �سيا�سية اأكرث 
الفر�سة  للبع�س ان  خـــربة.     ومــرة اخــرى، خّيل 
�سانحة الإلقاء يو�سف يف البئر، وحمل قمي�سه اىل 
الرئي�س الباجي قائد ال�سب�سي واجباره على تغيريه. 

ان  مت�سرعة  كانت  القراءة  هذه  مثل  ان  يبدو  لكن 
مل تكن �سطحية، ارتكزت على ظاهر االأ�سياء، ومل 
التون�سي  الــعــام  االحتـــاد  موقف  جيدا  ت�ست�سرف 
من  اأي�سا  والغا�سب  االحتجاجات،  حا�سن  لل�سغل، 

بع�س اداء احلكومة.

•• �لفجر -  تون�س - خا�س

االجتماعي  االحتجاجي  احلــراك  ا�ستداد  مع     
وتوزعه على حمافظات عديدة، وكما جرت العادة 
املطالبة  اىل  ــوات  ــس االأ� عديد  �سارعت  تقريبا، 

تون�ش  ن��د�ء   
ي����ط����ال����ب 
�ل�������س���اه���د 
�أوتار  بتعديل 
ح���ك���وم���ت���ه 
وت����رم����ي����م 
. . . تها � ثغر

�حت��������������اد 
�ل�������س���غ���ل

ي���دع���و  ال 
الإ�����س����ق����اط 
�حل���ك���وم���ة 
�ىل  و�من�������ا 
�خللل ��سالح 
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لبطولة  الرابعة  الن�شخة  يف  الوطن  درع  كاأ�س 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
لكرة القدم الرابعة حيث اطلقت اللجنة املنظمة 
برئا�شة ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي رئي�س 
متا�شيا  امل�شمى  ه��ذا  للمبارزة  االم����ارات  احت��اد 
ب��ذك��رى توحيد القوات  ال��دول��ة  م��ع اح��ت��ف��االت 
على  امل�شلحة  القوات  تقدمه  ما  وعلى  امل�شلحة 

ال�شعيد الداخلي واخلارجي .
حتت  امل�شلحة  ال��ق��وات  ان توحيد  واكد �شموه 
ت�شييد هذه  االأوىل يف  اللبنة  واح��دة كان  قيادة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي ت��ق��ف ال��ي��وم يف م�����ش��اف القوى 

مبراحل كثرية، وذلك  �شبقتها  التي  املتقدمة 
ال��وث��ي��ق م��ن قبل  ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام  بف�شل 
على  ما زالت ت�شهر  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
العاملني  مب�������ش���ت���وى  واالرت������ق������اء  ت���ط���وي���ره���ا 
وتزويدها  والتدريبية  العلمية  فيها وبثالروح 

باأحدث االأ�شلحة والتقنيات املتقدمة. 
االأن���ظ���ار  حم���ط  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  و اأ�شبحت 
حفظ  يف  وال���دويل  االإقليمي  ال�شعيدين  على 
اال�شتقرار وال�شلم الدوليني، واإعانة املنكوبني يف 
دفاع  قوة  امل�شلحة  احلروب والكوارث، فالقوات 

وتعادل مع م�شيفه  اليه  قريبا  كان  بفوز  برغامو اخلام�س  اتاالنتا  فرط 
اودينيزي 1-1 يف املرحلة اخلام�شة والثالثني من الدوري االإيطايل لكرة 
القدم. وتقدم اتاالنتا قبيل نهاية ال�شوط االول بوا�شطة براين كان�شتانتي 
الذي تابع براأ�شه يف ال�شباك كرة و�شلته من ركلة ركنية نفذها االرجنتيني 

اليخاندرو غوميز .
نقطة،   44 بر�شيد  ع�شر  احل��ادي  املركز  يف  بقي  ال��ذي  اودينيزي  وادرك 
التعادل بعد دقائق معدودة على بداية ال�شوط الثاين بعد جمهود فردي 
من  الكرة  ي�شدد  ان  قبل  برييت�شا  �شتيبي  الكرواتي  املنطقة  داخ��ل  به  قام 

زاوية �شيقة.
و�شار ر�شيد اتاالنتا 65 نقطة، وف�شل يف اللحاق بالت�شيو الوحيد الذي 
�شمن بطاقته اىل الدوري االأوروب��ي يوروبا ليغ قبل 3 مراحل من نهاية 

االخريتني  البطاقتني  على  قائما  ال�شراع  ي��زال  وال  االيطالية.  البطولة 
املوؤهلتني اىل يوروبا ليغ بني اتاالنتا الذي �شمن بن�شبة كبرية احداهما، 

وميالن 59 نقطة وانر ميالن 56 وفيورنتينا 55.
وتنتظر ميالن مهمة �شعبة للغاية امام �شيفه روما الذي �شيحاول ب�شتى 
على  االفتتاح  يف  ام�س  الفائز  نابويل  من  الثاين  املركز  ا�شتعادة  الو�شائل 
جنوى،  �شيافة  يف  ميالن  ان��ر  الحقا  يلعب  فيما   ،1-3 كالياري  �شيفه 

ويحل فيورنتينا �شيفا على �شا�شوولو.
وحمل  املت�شدر  يوفنتو�س  فيه  تعادل  ثان  بلقاء  ال�شبت  املرحلة  وافتتحت 
اليوم  1-1، وتختتم  ال�شابقة مع جاره تورينو  املوا�شم اخلم�شة  اللقب يف 
مع  وبي�شكارا  بولونيا،  م��ع  وام��ب��ويل  ب��ال��ريم��و،  م��ع  كييفو  ب��ل��ق��اءات  اي�شا 

كروتوين. 

�تالنتا يفرط بفوز يف متناوله بالكالت�سيو�سامل بن �سلطان �لقا�سمي يطلق كاأ�ش درع �لوطن

فريق جامعة �ل�سارقة للطائرة
 بطل موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل

اللجنة املنظمة ل�سباق القفال تتابع )االأر�ساد اجلوية(

�إقبال كبري للم�ساركة يف )�لقفال 27(
بن م�سحار : اأمن و�سالمة امل�ساركني اأولوية دائمًا

هنالك  واال�شتعداد  بونعري  �شري 
النطالقة ال�شباق.

#القفال72
72laffagla#

ل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
لل�شفن  والع�شرين  ال�شابع  القفال 
و�شم  06 قدما  املحلية  ال�شراعية 
وكل  ال�شور  لو�شع  #القفال72 
القفال  ب�شباق  اخل��ا���ش��ة  االأخ���ب���ار 
امل����رت����ق����ب واأي���������ش����ا ك����ل االأخ����ب����ار 

واملتابعات اخلا�شة باحلدث.
املرتقب  لل�شباق  الرويج  يتم  كما 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 
بال�شباق  اخل���ا����س  احل�����ش��اب  ع���رب 
دبي  لنادي  الر�شمي  املوقع  واأي�شا 

الدويل للريا�شات البحرية

قائمة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  القطر  وق���ارب 
ال���ب���ح���ارة واأف��������راد ال���ط���اق���م ممن 
التفرغ  اذون�������ات  ب���اأخ���ذ  ي���رغ���ب���ون 
ال�شباق  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  اخل���ا����ش���ة 
ملنحهم ال�شهادات الالزمة وت�شهيل 
م��ه��م��ت��ه��م م���ن اج����ل امل�������ش���ارك���ة يف 

احلدث.
وف�������ش���ل ال���ك���ث���ري م����ن ال���ن���واخ���ذة 
وامل�����الك اإن���ه���اء ك��اف��ة االإج������راءات 
اللجنة  م����ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  م���ب���ك���را 
باحل�شور  ل���ل�������ش���ب���اق  امل���ن���ظ���م���ة 
وا������ش�����ت�����الم ك�����را������ش�����ة ال���������ش����روط 
اإ�شافة ا�شتالم اذونات  والتعليمات 
الالزمة  االأوراق  وت�شليم  التفرغ 
للذهاب  مت���ام���ا  ي���ت���ف���رغ���وا  ح���ت���ى 
جزيرة  لرحلة  مبكرا  والتح�شري 

مطالبا  ال�شياحي  وامل��ي��ن��اء  القمر 
التوجه  ع����دم  ال���ن���واخ���ذة  ج��م��ي��ع 
اإىل ج��زي��رة ���ش��ري ب��ون��ع��ري م��ا مل 
امل�شئولة يف  اجل��ه��ات  اإخ��ط��ار  ي��ت��م 
احليوية  امل��ن�����ش��ات  ح��م��اي��ة  ج���ه���از 
يف  التفتي�س  ون��ق��اط  وال�����ش��واح��ل 
اللجنة  موانئ ال�شياديني وكذلك 
كما  ذلك  ب�شان  والتن�شيق  املنظمة 
حالة  على  م�شبقا  ال��ت��ع��رف  يجب 
اجلوية  االأر���ش��اد  وت��ق��اري��ر  البحر 
املقبلة  االأي�����ام  خ���الل  املتوقع������ة 
اإىل ج��زي��رة �شري  ال��ت��وج��ه  وق��ب��ل 

بونعري.

الت�سجيل 
و���ش��ه��د م��ق��ر ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
اأم�س  ي���وم  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
قدوم  م��ع  ن�شطة  حركة  -االأح���د- 
ال�شتكمال  وامل�������الك  ال����ن����واخ����ذة 
يف  للم�شاركة  الت�شجيل  اإج����راءات 
ال�شباق املرتقب يف مقر النادي يف 

امليناء ال�شياحي.
وط��ل��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة م��ن كل 
ال���ن���واخ���ذة وامل�����الك ال��راغ��ب��ني يف 
امل�شاركة ا�شطحاب ملكية ال�شفينة 

للجنة  االأول  ال���ه���اج�������س  ت�����ش��ك��ل 
املواعيد  حتديد  اجل  من  املنظمة 
امل��ن��ا���ش��ب ����ش���واءا م��ن اج���ل انتقال 
جزيرة  اإىل  وال����ق����وارب  امل��ح��ام��ل 
تعر�شها  وع��������دم  بونعي�������ر  ���ش��ري 
مراحل  اإث��ن�����������������اء  اأو  اإ����ش���رار  الأي����ة 

ال�شباق ..
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ت����رك����ز   ل���ذل���ك 
جهودها باختيار القرارات املنا�شبة 
والتي ت�شاعد يف اإجناح يف ال�شنوات 
اكت�شاب  خ�����الل  وم�����ن  امل���ا����ش���ي���ة 
يف  تن�شب  التي  املختلفة  التجارب 
م�شلحة اجلميع ومن اجل اإجناح 

احلدث.
تتابع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وق����ال 
ال��ت��ق��اري��ر اخلا�شة  ك���ل  ع���ن ك��ث��ب 
الرياح  و����ش���رع���ات  ال��ب��ح��ر  ب��ح��ال��ة 
تقارير  ع����رب  االأم���������واج  وارت�����ف�����اع 
اجلوية  ل��الأر���ش��اد  الوطني  امل��رك��ز 
وال����������زالزل وامل���ع���ت���م���دة م����ن قبل 
املواقع  وبع�س  احلكومية  اجلهات 
وكذلك  املتخ�ش�شة  االلكرونية 
املواقع  بع�س  يف  املتوفرة  التقرير 
ال�شباق  ���ش��ري  خ���ط  يف  احل���ي���وي���ة 
البرويل وجزيرة  مثل حقل فتح 

وامل�شاهمني  ال�شابقني  وامل�شرفني 
اللذين  وال����ب����ح����ارة  وال����ن����واخ����ذة 
ر���ش��م��وا اأج��م��ل ال�����ش��ور يف االأع���وام 

املا�شية.
توجيهات  اأن  م�شحار  ب��ن  واأو���ش��ح 
راعي وموؤ�ش�س ال�شباق �شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
دائما  املالية تظل  حاكم دبي وزير 
كما  املنظمة  اللجنة  تقدير  حمل 
اأنها تكون مبثابة منهاج عمل حيث 
تركز توجيهات �شموه دائما حول 
الإجناح  املنا�شبة  ال��ظ��روف  تهياأت 
و�شالمة  ام����ن  و���ش��م��ان  ال�����ش��ب��اق 
ومن  ال�شباق  اأن  مبينا  امل�شاركني 
امل���ت���الح���ق منذ  ال���ت���ط���ور  خ�����الل 
مر  االأوىل  ال��ت��اأ���ش��ي�����س  ����ش���ن���وات 
اأب��رزه��ا التحول  مب��راح��ل ع��دي��دة 
املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ال���ق���وارب  م��ن 
ال�شراعية  ال�شفن  اإىل  قدما   34
تتحمل  وال��ت��ي  06 ق��دم��ا  املحلية 
�شباقات  وط��ب��ي��ع��ة  ظ�����روف  اأك�����رث 
املفتوح واالنتقال من عمق  البحر 
دبي  �شواطئ  نحو  العربي  اخلليج 

يف ي�شر و�شهولة.
دائما  البحر  ح��ال��ة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

االأمن  امل���الذ  �شكل  وال���ذي  البحر 
وم�شدر اخلري الوفري.

نادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ون��ق��ل 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن  حت��ي��ات �شمو 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
للريا�شات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
البحرية ومتنياته القلبية جلميع 
رقم  الن�شخة  �شباق  يف  امل�شاركني 
القفال  ����ش���ب���اق  ح�����دث  م����ن   72
املناف�شات  يف  وال��ت��وف��ي��ق  ب��ال��ن��ج��اح 
والو�شول  ال�شبت  ي��وم  لها  امل��ق��رر 
دب���ي يف ختام  ���ش��واط��ئ  اإىل  ب��اأم��ان 

امللحمة الكبرية.
ال�������دويل  دب�������ي  ن��������ادي  اأن  وق��������ال 
للريا�شات البحرية ومنذ انطالق 
حري�شا  ظ�����ل  ال���ك���ب���ري  احل��������دث 
مع  بالتعاون  احل���دث  اإجن���اح  على 
ال�������ش���رك���اء اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني من 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
التعاون  هذا  اأ�شهم  حيث  الوطنية 
الرائع عن جناح رائع وم�شتمر يف 
التي  والع�شرين  ال�شت  الن�شخ  كل 
 1991 ع��ام  التاأ�شي�س  منذ  ج��رت 
احلدث  راع���ي  �شمو  ب���دور  م�شيدا 

من  ك��ب��ري  اه��ت��م��ام  و���ش��ط  لل�شباق 
برئا�شة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ب���ل 
م�شحار  ب��ن  �شعيد  اح��م��د  ���ش��ع��ادة 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  املهريي 
البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي 
وعلي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س 
اللجنة العليا املنظمة وحممد عبد 
االإدارة  جمل�س  ع�شو  ح���ارب  اهلل 
احلدث  م�شرف  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال���ق���م���زي مدير  وه������زمي حم���م���د 
اإدارة ال�شباق اللذين اطمئنوا على 

اإجراءات الت�شجيل.
وقال �شعادة احمد �شعيد بن م�شحار 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  املهريي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية اأن 
بفكرة  تاأ�ش�س  ال��ذي  القفال  �شباق 
ثاقبة من �شمو ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم عام 1991  جاء 
ليحمل ر�شالة اإىل العامل اجمع اأن 
متم�شكون مبا�شي  االإم���ارات  اأه��ل 
االآباء واالأجداد رغم تطور احلياة 
وم����ا ط����راأ يف امل��ن��ط��ق��ة م���ن تطور 
عمراين ونه�شة �شاملة اإال اأن تلك 
املوروث  اإح��ي��اء  تن�شهم  مل  االأم���ور 
بحياة  املرتبط  العظيم  احل�شاري 

ل�شباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��اب��ع 
لل�شفن  والع�شرين  ال�شابع  القفال 
قدما   06 امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
اليومية  التقارير  كافة  كثب  ع��ن 
و�شرعات  البحر  بحالة  اخل��ا���ش��ة 
العربي  اخلليج  منطقة  يف  الرياح 
خالل االأيام وال�شاعات القادمة من 
اجل اختيار اأف�شل الظروف الإقامة 
و�شمان  امل��ح��دد  امل��وع��د  يف  ال�شباق 
امل�شاركة  ال�����ش��ف��ن  ق��واف��ل  و���ش��ول 
واللجان العاملة اإىل جزيرة �شري 
بونعري مكان انطالق����ة ال�شباق يف 

اآمان و�شالمة .
والذي  امل��رت��ق��ب  ال�شباق  وينطلق 
ودعم  كرمية  برعاية  �شنويا  يقام 
م����ن ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
وزي����ر امل��ال��ي��ة ي���وم ال�����ش��ب��ت املقبل 
عمق  يف  بونعري  �شري  جزيرة  من 
تقطع  حيث  العربي  اخلليج  مياه 
 05 يزيد عن  ما  امل�شاركة  ال�شفن 
ميال بحريا مرورا بجزيرة القمر  
)ن���ي���وة ب���ن ح��ن�����ش��ول( ح��ت��ى خط 

النهاية يف �شواطئ اإمارة دبي .
وي��ع��د احل���دث ال��ك��ب��ري واح����دا من 
اأج����م����ل ال�������ش���ب���اق���ات ال���ب���ح���ري���ة يف 
ال��ع��امل ع��ل��ى االإط����الق ب��وج��ه عام 
كما و�شفته �شحيفة )ديلي ميل( 
القوارب  و���ش��ب��اق��ات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�����ش��راع��ي��ة ال���راث���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
خا�شة  ب�شفة  اخلليجية   املنطقة 
باهتمام  ال�����ش��ب��اق  ي��ح��ظ��ي  ح��ي��ث 
�شرائح  ك��اف��ة  م��ن  ك��ب��رية  ومتابعة 
املجتمع نظرا للمكانة التي يحتلها 
ال�شعبية  امل���ه���رج���ان  م���ن  ك���واح���د 
اأفراد  ك��ل  وال��ت��ي جتمع  ال��راث��ي��ة 

االأ�شرة.
ومن املنتظر اأن يتناف�س يف ال�شباق 
اأكرث من 001 �شفينة على متنها 
0002 ف����رد من  ع���ن  ي���زي���د  م���ا 
ب��ني م��الك ون��واخ��ذة وب��ح��ارة من 
اج���ل ال��ف��وز ب��اغ��ل��ي األ��ق��اب املو�شم 
نامو�س  ونيل  البحري  الريا�شي 
�شمو  ر�شد  حيث  االأجمل  ال�شباق 
01 ماليني  مبلغ  احل���دث  راع���ي 
لل�شباق   ج���وائ���ز  ك��م��ج��م��وع  دره����م 
العام يف  الكبري وال��ذي يزهو ه��ذا 
دورت����ه رق���م 72 مم��ا ي��وؤك��د مدي 
باإحياء  االإم���������ارات  اأه�����ل  مت�����ش��ك 

ما�شي االآباء واالأجداد.
و���ش��ه��د م��ق��ر ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف االأي�����ام 
املا�شية ويوم اأم�س حركة م�شتمرة 
االأ�شبوعية  االإج�������ازة  ت��ع��ل��ي��ق  م���ع 
من  والبحارة  النواخذة  وا�شتقبال 
الت�شجيل  عملية  ا���ش��ت��ك��م��ال  اج���ل 

ح��ق��ق ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة الفوز 
ببطولة اجلامعات ملوؤ�ش�شات التعليم العايل بعد تاألقه 
النهائية  املباراة  وف��وزه على منتخب جامعة خليفة يف 
حتت قيادة الكابنت اأ�شامة اآل علي مدرب الكرة الطائرة 

بعمادة �شوؤون الطالب يف اجلامعة.
 3 اإىل  ال��ف��رق  ال��ب��ط��ول��ة وال��ت�����ش��ف��ي��ات، ق�شمت  خ���الل 
والعني،  اأبوظبي  جامعات  وت�شم  االأوىل  جمموعات: 
املجموعة  اأم��ا  دب��ي،  جامعات  ت�شم  الثانية  واملجموعة 
ال�شمالية،  واالإم���ارات  ال�شارقة  جامعات  ت�شم  الثالثة 
حيث تاأهل للدور ربع النهائي كل من: جامعة ال�شارقة 
وك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة خليفة 
ال�شارقة  االأم��ري��ك��ي��ة يف  وج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان واجل��ام��ع��ة 

وكليات التقنية العليا بدبي وجامعة اجلزيرة وجامعة 
االإمارات.

واحلما�س  ب��االإث��ارة  متيزت  والتي  النهائية  املباراة  ويف 
وال���ق���وة، ف���ازت ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ج��ام��ع��ة خليفة 
بنتيجة 3 – �شفر لتحتل املركز االأول، وفازت اجلامعة 
لتحتل   2-3 بنتيجة  االأمريكية على جامعة اجلزيرة 

املركز الثالث.
�شم فريق جامعة ال�شارقة الالعبني يعقوب البلو�شي 
وحم�شن حمي�س وح�شن يو�شف و�شرور جا�شم وحممد 
ال�شلوم  واأح��م��د  �شعيد  واأح��م��د  ث��اب��ت  ح��م��زة وحم��م��د 
وي��و���ش��ف م���ري وع���م���ر ن��ب��ي��ل وحم���م���د ���ش��وق��ي و�شامل 

عبداهلل.

يف اأوىل جوالت بطولة ال�سرطة االأوملبية للرماية

دبي حت�سد �ملركز �الأول للفردي و�لفرق و�أبوظبي ثانية و�ل�سارقة ثالثة
الرا�سدي: الداخلية تتطلع اإىل و�سول عنا�سرها اإىل من�سات التتويج  اإقليميًا ودوليًا

التا�شعة  ال�������ش���اع���ة  يف  ان���ط���ل���ق���ت 
الرماية  م��ي��دان  اأم�س على  �شباح 
والرماية  للفرو�شية  العني  بنادي 
واجلولف بطولة ال�شرطة للرماية 
الثامنة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف  االأومل����ب����ي����ة 
يوم  فعالياتها  حتى  ت�شتمر  والتي 
من   11 امل��واف��ق  امل��ق��ب��ل  اخلمي�س 
�شبع  على  وت�شتمل  اجل���اري  م��اي��و 
مرا   50 بندقية  ه��ي:  مناف�شات 
راق�����دا رج����ال ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام �شباح 
راق����داً  م���را   50 ب��ن��دق��ي��ة  اليوم ، 
رجال،  م��ر   25 م�شد�س  ���ش��ي��دات، 
م�شد�س  رج���ال،  م��ر   10 م�شد�س 
10 مر �شيدات م�شد�س 50  مر 

رجال. 
االفتتاح  ي����وم  م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ه��د 
�شهيل  ال���ع���م���ي���د حم���م���د  م����ن  ك����ل 
�شرطة  م��دي��ري��ة  ال��را���ش��دي  مدير 
والعقيد  احل���ف���ل  راع�����ي   - ال���ع���ني 
اإدارة  ال��ري�����س  مدير  ع��ل��ي  ع����ارف 
واملقدم  الريا�شي  ال�شرطة  احت���اد 
عبداهلل عبدالرحمن   نائب مدير 
الريا�شي  ال�����ش��رط��ة  احت����اد  اإدارة 

وعدد من ال�شباط .
االول  بندقية  اليوم  مناف�شات  ويف 
حققت   ، ��  رجال  راقداً  مرا   50
�����ش����رط����ة دب�������ي امل������راك������ز ال���ث���الث���ة 
ا�شماعيل  ح�شن  ج��اء  حيث  االأوىل 

وزير الداخلية بتنظيم العديد من 
ال�شرطية،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
اأداء  وذل����ك ب��ه��دف رف����ع م�����ش��ت��وى 
الداخلية  ب��وزارة  الب�شرية  ال��ك��وادر 
مهنياً  ل���ه���ا  ال���ت���اب���ع���ة  وال����ق����ي����ادات 
اإيجابياً  عليهم  ينعك�س  مبا  وبدنياً 
االأمنية  وال��واج��ب��ات  امل��ه��ام  اأداء  يف 
واالإن�شانية املوكلة اإليهم، باالإ�شافة 
اإىل اإر�شاء دعائم التوا�شل املجتمعي 

بينهم وبني �شرائح املجتمع كافة.
وزارة  اأن  اإىل  املديرية  واأ�شار مدير 
توفري  يف  ج��ه��داً  ت��األ��و  ال  الداخلية 
لعنا�شر  وامل���الئ���م  امل��ن��ا���ش��ب  اجل���و 
ريا�شاتهم  مل���م���ار����ش���ة  ال�������ش���رط���ة 
املختلفة للو�شول بهم اإىل من�شات 
الريا�شية  وال���ب���ط���والت  ال��ت��ت��وي��ج 
امل��ح��ل��ي��ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة 
ج������ٍو من  ج����وائ����زه����ا يف  وح�������ش���د 
التناف�س الريا�شي ال�شريف، وبهذه 
الرا�شدي  ال��ع��م��ي��د  اأث��ن��ى  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  دور  على 
الريا�شي  احل���دث  ه���ذا  تنظيم  يف 
ال�شرطة  ال�����ش��رط��ي وج��ه��ود احت���اد 
الريا�شي بوزارة الداخلية يف اجناح 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي الق���ت رواج����اً 
وا���ش��ع��اً ب��ني ك��اف��ة ق��ي��ادات ال�شرطة 
بالدولة، متمنياً لهم دوام التوفيق 

والنجاح.  

العامة  ،القيادة  الفجرية  ل�شرطة 
اجلن�شية  ،����ش���وؤون  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
ق���وات االم���ن اخلا�شة   ، واالق���ام���ة 
ومدر�شة ال�شرطة االحتادية. ومن 
�شهيل  حممد  العميد  �شرح  جهته 
ال��را���ش��دي م��دي��ر م��دي��ري��ة �شرطة 
الرماية  بطولة  تنظيم  اأن  ال��ع��ني 
االأوملبية ال�شرطية الثامنة ياأتي يف 
الفريق  �شيدي  واهتمام  دع��م  اإط��ار 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي�����د اآل 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 

بعد اأن جمعت  1783 نقطة.
فرق  ت�شعة  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در 
ال��ب��ط��ول��ة متثل  ت�������ش���ارك يف ه����ذه 
قيادات واإدارت خمتلفة لل�شرطة من 
خمتلف اإمارات الدولة وهي القيادة 
اأبوظبي،  القيادة  ل�شرطة  العامة 
الفائزة  بدرع  دبي  ل�شرطة  العامة 
املا�شي  الريا�شي  للمو�شم  التميز 
العامة  القيادة   ،  2016-2015
العامة  القيادة  ال�شارقة،  ل�شرطة 
العامة  ال��ق��ي��ادة   ، عجمان  ل�شرطة 

اجلالف  يف املركز االأول   تاله  بدر 
الثاين  املركز  احل��م��ادي  يف  حممد 
بينما جاء املركز الثالث من ن�شيب 
الرامي علي عبا�س مراد. كما فازت 
القيادة العامة ل�شرطة دبي  باملركز 
 50 م�����ش��اب��ق��ات  بندقية  يف  االأول 
بر�شيد 1846 نقطة  مرا راقداً 
ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت��ل��ت��ه��ا 
نقطة   1820 ب��ر���ش��ي��د  اأب��وظ��ب��ي 
العامة  ال����ق����ي����ادة  اح���ت���ل���ت  ب��ي��ن��م��ا 
الثالثة  ال�شارقة  املرتبة  ل�شرطة 
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الفجر الريا�ضي
�إنريكي: نيمار يرى كرة �لقدم بطريقة خمتلفة 

التي  الكبرية  امل��ب��اراة  عقب  اإنريكي،  لوي�س  لرب�شلونة،  الفني  املدير  اأك��د 
الكاتالوين  النادي  بها  وف��از  فياريال،  مواجهة  يف  �شيلفا  دا  نيمار  قدمها 
اأن الالعب الربازيلي يرى كرة القدم بطريقة خمتلفة متاماً عن   ،1-4
باقي العبي هذا الكوكب. واأ�شاف: نيمار يرى كرة القدم كاأنها فن. يقوم 
مبراوغات م�شتحيلة ال ميكن حتى للبع�س روؤيتها على الطبيعة. اأي م�شجع 
عليه اأن يقدر ما يقوم به، الأنه العب فعال ورائع . كما اأثنى اإنريكي اأي�شاً 
�شواريز،  ولوي�س  مي�شي  ليو  الكاتالوين،  الهجوم  مثلث  اأ�شالع  باقي  على 
هو  �شك  ودون  للجميع،  ي�شكلون خط هجوم مرجعية  الثالثي  اأن  موؤكداً 
االأف�شل يف العامل . واأو�شح اأي�شاً اأن الفوز الذي حتقق جاء بعد �شوط اأول 
منهك بالن�شبة لفياريال، وقال: يف مباريات مثل هذه، حتتاج لتقدمي �شوط 
اأول قوي ومكثف من حيث اللعب حتى تظهر امل�شاحات يف ال�شوط الثاين 

وبالتايل ا�شتغاللها من اأجل ت�شجيل االأهداف .

�الفي�ش يبقي �ملناف�سة ثالثية على بطاقتي يوروبا 
اتلتيك  �شيفه  اجل��دي��د  ال��واف��د  االفي�س  ديبورتيفو  فرمل 
1-�شفر ام�س االحد يف املرحلة  بلباو ال�شاد�س بفوزه عليه 

ال�شاد�شة والثالثني من الدوري اال�شباين لكرة القدم.
ويدين االفي�س بهذا الفوز الذي رفع ر�شيده اىل 51 نقطة 
تيو  الفرن�شي  ال�شاب  اىل  التا�شع،  املركز  اىل  موقتا  ونقله 
ال�شباك  اتلتيكو مدريد والذي تابع يف  املعار من  هرنانديز 

كرة نفذها ايباي غوميز من ركلة ركنية.
وجمد االفي�س ر�شيد بلباو عند 62 نقطة وابقى املناف�شة 
ثالثية على بطافتي الدوري االأوروبي يوروبا ليغ بينه وبني 
نو  ك��ام��ب  1-4 يف  ال�شبت  ال���ذي �شقط  ف��ي��اري��ال اخل��ام�����س 
ملعب بر�شلونة، وريال �شو�شييداد ال�شابع  الذي تعادل مع 

م�شيفه ا�شيبيلية 1-1 اجلمعة يف االفتتاح.

حقق اال�شباين داين بدروزا هوندا فوزه الثالث يف جائزة ا�شبانيا الكربى، 
خرييز  حلبة  على  النارية،  للدراجات  العامل  بطولة  من  الرابعة  املرحلة 
 45 بزمن  ال�27  اللفات  ب��دروزا  بي. وقطع  فئة موتو جي  االندل�شية يف 
دقيقة و26 ثانية و827 جزءا باالألف من الثانية مبعدل �شرعة و�شطي 
ل��ب��درو���ش��ا يف خ��ريي��ز منذ  ال��ف��وز االول  ك��ل��م/���ش��اع��ة. وه���ذا   157،6 ب��ل��غ 
العامل  بطل  مواطنه  على  تقدم  وه��و   ،2008 ع��ام  بعد  والثالث   2013
مارك ماركيز هوندا بفارق 6،136 ثوان. وحّل ثالثا مواطنهما خورخي 
لورنزو دوكاتي بفارق 14،767 ثانية. وحل الفرن�شي يوهان زاركو ياماها 
17 ثانية و601 بااللف.  الفئة بفارق  رابعا يف اف�شل نتيجة له يف هذه 
وانطلق بدروزا )31 عاما( من املركز االول وحافظ على �شدارته طوال 
ال�شباق حمققا فوزه ال� 30 يف هذه الفئة.  وقال: هذا �شعور رائع لفريقي 
بالفوز هنا، ويل اي�شا ولعائلتي. كانت ظروف احللبة �شعبة، ومل تتح يل 

 . لل�شقوط  تفاديا  اخاطر  ومل  بركيزي  واحتفظت  اكرب،  ب�شرعة  القيادة 
ويتطلع بدروزا اىل لقب اول يف بطولة العامل بعدما حل ثانيا ثالث مرات 
لطاملا  ان��ه  ماركيز  اك��د  املقابل،  يف  و2012.  و2010   2007 اع���وام  يف 
واجه �شعوبات يف خرييز، وقال “قدمت اف�شل ما عندي ويجب االعراف 
العامل االيطايل  اما مت�شدر ترتيب بطولة  اليوم«.  االأق��وى  ان داين كان 
نقطتني  ب��ف��ارق  ب��ال�����ش��دارة  احتفظ  لكنه  ع��ا���ش��را،  فحل  رو���ش��ي،  فالنتينو 
تخلف  فيما  �شاد�شا،  الذي حل  فينيالي�س  مافريك  اال�شباين  عن مطارده 
�شاحب املركز الثالث ماركيز بفارق �شت نقاط عن رو�شي. وحقق اال�شباين 
اليك�س ماركيز كاليك�س ، بطل موتو 3 عام 2014 وال�شقيق اال�شغر ملارك 
ماركيز بطل فئة موتو جي بي يف العام املا�شي، اول فوز له يف فئة موتو 2، 
قاطعا اللفات ال�25 بزمن 43 دقيقة و24 ثانية و350 جزءا بااللف من 

الثانية مبعدل �شرعة و�شطي بلغ 152،8 كلم/�شاعة.

فوز ثالث لبدروز� و �أول ملاركيز بجائزة �إ�سبانيا �لكربى 

برعاية ملك املغرب وحممد بن زايد 

تد�سني م�سمار �ل�سيخ ز�يد ل�سباق �لهجن يف » طانطان «
العوامل  اأح����د  ك��ان��ت  ف��ي��ه وال��ت��ي 

القوية الإجناحه.
منوها اإىل اأن امل�شاركة االإماراتية 
ف���ي���ه ت���ع���د دل���ي���ال وا����ش���ح���ا على 

التعاون والتاآخي بني الدولتني.
من جهته.. اأ�شاد م�شاركون مغاربة 
ا�شم  الذي يحمل  امل�شمار  باإن�شاء 
ب����اين وم��وؤ���ش�����س دول����ة االإم������ارات 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اأر�شي  “ ال��ذي  طيب اهلل ث��راه   “
م���ع اأخ���ي���ه امل��ل��ك احل�����ش��ن الثاين 
العالقات  “ دع��ائ��م  رحمه اهلل   “

املتينة بني البلدين ال�شقيقني.
كما ع��ربوا عن فرحتهم بتد�شني 
اأهميته  اإىل  م�شريين   .. امل�شمار 
التقاليد  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اإط����ار  يف 
املوروث  و�شون  االأ�شيلة  العربية 
امل�شرك وتطوير �شباقات الهجن 

مب�شتوى راق وحمرف.

ومدرجات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  وك���ب���ار 
 /1000/ ل����  ت��ت�����ش��ع  ل��ل��ج��م��ه��ور 

�شخ�س.
امل�����ش��م��ار حقق  ت��د���ش��ني  اإن  وق����ال 
جن���اح���ا رائ����ع����ا ح���ي���ث د����ش���ن عرب 
ت��ن��ظ��ي��م ����ش���ب���اق ل��ل��ه��ج��ن ع���ل���ى 3 
كثيفا  ح�����ش��ورا  و���ش��ه��د  اأ�����ش����واط 
البادية  م���ن  ج��م��اه��ريا  واإق����ب����اال 

املغربية العريقة.
بالنموذجي  امل���ه���رج���ان  وو����ش���ف 
وال��رائ��ع.. م�شريا يف ه��ذا ال�شدد 
بذلت  ال��ت��ي  الكبرية  اجل��ه��ود  اإىل 

دويل كبري.
م�شمار  اأول  اف��ت��ت��اح  اإن  واأ����ش���اف 
ل�����ش��ب��اق ال��ه��ج��ن يف اإف��ري��ق��ي��ا يعد 
دع���م���ا ك���ب���ريا ل��ف��ئ��ة م���رب���ي االإب����ل 
باملغرب..  ال�شحراوية  باالأقاليم 
اإذ اأ�شبحت هذه الريا�شة يف تطور 

م�شتمر.
ونوه املهريي اإىل جتهيز امل�شمار 
- الذي يبلغ طوله 4 كيلو مرات 
احلديثة  ال���ت���ج���ه���ي���زات  ب���ك���اف���ة 
يت�شمن  ك��ي  ع��امل��ي  م�شتوى  على 
مق�شورة رئي�شة للوفود الر�شمية 

م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ال���ذي تنظمه 
اأن  املهرجانات  اإدارة  جلنة  �شنويا 
ج��اء �شمن  امل�شروع  االإع���الن عن 
فعاليات  يف  ال�����ش��اب��ق��ة  امل�����ش��ارك��ة 

. مو�شم طانطان لعام 2016 
ال�شخم  امل�شروع  هذا  اأن  مو�شحا 
اإقليم  يف  ���ش��ب��اق  م���ي���دان  الإق���ام���ة 
مربي  لفئة  دعما  ي��اأت��ي  طانطان 
يف  ال�شحراوية  ب��االأق��ال��ي��م  االإب���ل 
خا�شة  ال�شقيقة  املغربية  اململكة 
اأ���ش��ب��ح��ت يف  واأن ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة 
باهتمام  وحت��ظ��ى  م�شتمر  ت��ط��ور 

اأه����م ال��ري��ا���ش��ات ال��راث��ي��ة التي 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا دول�����ة االإم��������ارات وملا 
تتميز به �شباقات الهجن العربية 
فيها  وا�شعة  �شعبية  من  االأ�شيلة 
واإح���ي���اء ل��ل��راث االأ���ش��ي��ل عالوة 
على ما تت�شف به هذه ال�شباقات 
اإحدى  كونها  وت�شويق  اإث���ارة  م��ن 
املتوارثة  وال��ري��ا���ش��ات  ال��ه��واي��ات 

منذ القدم.
اأو���ش��ح حممد   .. ذات��ه  ال�شياق  يف 
االحتاد  ع�شو  املهريي  عا�شد  بن 
يف  االإب��ل  مزاينة  م�شابقة  ومدير 

على  للحفاظ  امل�شركة  اجل��ه��ود 
التقاليد العربية االأ�شيلة و�شون 
املوروث امل�شرك وتطوير �شباقات 

الهجن.
اأن تد�شني م�شمار �شباق  واأ�شاف 
ياأتي  املغربية  اململكة  يف  الهجن 
يف ظل التعاون والتن�شيق امل�شتمر 
ال���دول���ت���ني  ال����ق����ي����ادت����ني يف  ب�����ني 
النه�شة  اإط�����ار  ويف  ال�����ش��ق��ي��ق��ت��ني 
ت�شهدها  التي  الراثية  الثقافية 
لال�شتثمارات  وت�شجيعا  امل��غ��رب 
وامل�شاريع الثقافية ودعما الإحدى 

اأبوظبي  يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية 
مدير  القبي�شي  ب��ط��ي  وع���ب���داهلل 
يف  واالت�������ش���ال  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة 
بنيعي�س  فا�شل  وحم��م��د  اللجنة 
امل���وك���ار اجلهة  رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة 
امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���م���و����ش���م وع�������دد من 
و�شيوف  امل����غ����ارب����ة  امل�������ش���ئ���ول���ني 

املهرجان.
وقال �شعادة عي�شي �شيف املزروعي 
اإطار  يف  ياأتي  امل�شمار  تد�شني  اإن 
املميزة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
و�شمن  ال�شقيقني  البلدين  ب��ني 

•• �ملغرب -و�م:

طانطان  مو�شم  فعاليات  �شهدت 
اأم�س االأول تد�شني  الثقايف م�شاء 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  م�شمار 
وذلك  الهجن  ل�شباقات  نهيان  اآل 
حتت رعاية �شاحب اجلاللة امللك 
اململكة  ع��اه��ل  ال�����ش��اد���س  حم��م��د 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  املغربية 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة.
احت�شنه  ال���ذي   - امل�شمار  وي��ع��د 
ميدان  اأول   - ط���ان���ط���ان  اإق���ل���ي���م 

ل�شباقات الهجن يف اأفريقيا.
�شهد حفل التد�شني .. وفد الدولة 
و�شعادة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����ش��ارك 
عي�شي �شيف املزروعي نائب رئي�س 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

االإثارة تتوا�سل يف املراحل ال�سنية لدوري ال�سطرجن

�لفجرية يح�سم م�سابقة حتت 14 �سنة قبل �لنهاية بجولة
اأبوظبي يت�سدر فئة ال�سباب ودبي يعتلي قمة م�سابقة الفتيات

العني  ت���ف���وق���ت الع����ب����ات  ب���ع���دم���ا 
للم�شابقة  االأرب���ع  ال��ط��اوالت  على 
لطيفة  على  املعمري  وافية  بفوز 
على  ال�شام�شي  واأم����ل  ال��درم��ك��ي 
�شهد املزروعي وعائ�شة ال�شام�شي 
وروان  ال�������ش���ح���ي  ال����ع����ن����ود  ع���ل���ى 

النعيمي على �شارة عبداهلل.
الرتيب  قمة  ال�شارقة  ويت�شدر 
ي��ل��ي��ه العني   ، 7 ن��ق��اط  ب��ر���ش��ي��د 
ودبي  يف امل��رك��ز ال��ث��اين 5 ن��ق��اط 
الرابع  واأبوظبي  2 نقاط  الثالث 
وراأ�س اخليمة اخلام�س  2 نقاط 

بدون نقاط .
واأ�شفرت النتائج يف م�شابقة حتت 
01 �شنوات للذكور عن فوز نادي 
3-1، حيث  ال��ف��ج��رية  ع��ل��ى  دب���ي 
ف��از دب��ي يف 3 م��واج��ه��ات يف حني 
واحدة،  مواجهة  يف  الفجرية  ف��از 
كما فاز يف نف�س امل�شابقة ال�شارقة 
 ،1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  اأب���وظ���ب���ي  ع���ل���ى 
ح��ي��ث ف���از ح��م��دان اإدري�������س العب 
ع��ارف العب  را���ش��د  على  اأبوظبي 
ال�شارقة  ف���از  وب��ع��ده��ا  ال�����ش��ارق��ة، 
�شعود  ف��از  3 م��واج��ه��ات حيث  يف 
ال���زرع���وين ع��ل��ى ع��ي�����ش��ى حممود 
حميدان  على  احل��م��ادي  ويو�شف 
على  البلو�شي  وط���الل  ال��زع��اب��ي 

را�شد اأبوبكر.
امل�شابقة  ق��م��ة  ال���ع���ني  وي��ت�����ش��در 
دبي  ن��ادي  يليه  6 نقاط  بر�شيد 
ال����ذي ج���اء يف امل���رك���ز ال���ث���اين ثم 
ال�شارقة يف املركز الثالث بر�شيد 
4 نقاط و الفجرية الرابع بر�شيد 
اأبوظبي  واخلام�س  نقطتني  عدد 

بدون ر�شيد من النقاط.
�شنوات   01 حت���ت  م�����ش��اب��ق��ة  ويف 
واأبوظبي  ال��ع��ني  ت��ع��ادل  ل���الإن���اث 
على  دب����ي  ف����از  ح���ني  يف   ،2-2
ويعتلي   ،1-3 بنتيجة  ال�شارقة 
املرحلة  ه����ذه  يف  ال��رت��ي��ب  ق��م��ة 
5 ن���ق���اط   ب���ر����ش���ي���د  اأب�����وظ�����ب�����ي 
وي��ت�����ش��اوى ع���دد ث��الث��ة اأن���دي���ة يف 
امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���ش��ي��د 3 نقاط 
بعد  ودب���ي  وال��ع��ني  ال�شارقة  وه��م 
اخلام�س  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  ذل�����ك 

بر�شيد نقطتني.

ال�شارقة  ف��ت��ي��ات  الع���ب���ة  ح�����ش��ني 
على هند فرج العبة دب��ي، وفازت 
ال�شارقة على  عائ�شة �شيف العبة 
اأح���م���د الع���ب���ة دب����ي وفيما  ع���ن���ود 
فازت اأحالم را�شد العبة دبي على 
حنان خليل العبة ال�شارقة، وعلى 
ال��ط��اول��ة االأخ����رية ف���ازت فاطمة 
�شهد  على  ال�شارقة  الع��ب��ة  �شيف 
عي�شى العبة دبي وتنتهي املواجهة 
فاز  امل�����ش��اب��ق��ة،  ن��ف�����س  ويف   ،1-3
 ،0-4 اأبوظبي  على  العني  فريق 

ليح�شم  ن�����ق�����اط   8 ب����ر�����ش����ي����د 
ال��ن��ه��اي��ة بجولة  ق��ب��ل  ال��ب��ط��ول��ة 
بينه  4 ن��ق��اط  ال��ف��ارق  اأن  خا�شة 
امل��رك��ز الثاين  ال�����ش��ارق��ة يف  وب���ني 
 3 4 نقاط ودب��ي الثالث  بر�شيد 
1 نقطة  ال��راب��ع  واأبوظبي  نقاط 
وع��ج��م��ان اخل��ام�����س ب���دون ر�شيد 

من النقاط.
على  ال�شارقة  فتيات  فريق  وف��از 
 41 م�شابقة حتت  3-1، يف  دب��ي 
مرمي  ف��ازت  حيث  للفتيات،  �شنة 

العب الفجرية على �شعيد الناهي 
الع��ب دب��ي وت��ع��ادل علي الزعابي 
عبداهلل  ع���ل���ى  ال���ف���ج���رية  الع�����ب 
تعادل  ك���م���ا  دب�����ي  حم���م���د الع�����ب 
الفجرية مع  �شعيد العب  حممد 

اإبراهيم اأحمد العب دبي.
ال�شارقة  ف��از  امل�شابقة  نف�س  ويف 
 ،5.0 مقابل   5.3 اأبوظبي  على 
بعدما فاز ال�شارقة يف 3 مواجهات 

وتعادل يف الطاولة الرابعة.
امل�شابقة  قمة  الفجرية  ويت�شدر 

 ت���وا����ش���ل���ت م���ن���اف�������ش���ات اجل���ول���ة 
لل�شطرجن  العام  للدوري  الرابعة 
وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ق��اع��ة ن����ادي دبي 
االأول،  اأم�س  والثقافة  لل�شطرجن 
املراحل  م�شابقات  ت�شمن  وال��ت��ي 
لل�شباب   81 حت�����ت  ال�������ش���ن���ي���ة 
41 �شنة وحتت  والفتيات وحت��ت 
ل��ل��ذك��ور واالإن������اث،  01 ���ش��ن��وات 
قوية  مناف�شات  اجل��ول��ة  و�شهدت 
املراحل،  كل  الفرق يف  بني جميع 
البطولة  تنتقل  اأن  املنتظر  وم��ن 
لل�شطرجن  ال����ع����ني  ن��������ادي  اإىل 
وال�شبت  اجلمعة  يومي  والثقافة 
املقبلني يف جولة جديدة للمراحل 

ال�شنية بالدوري.  
اأم����ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ن��ت��ائ��ج فقد 
تفوق فريق اأبوظبي على ال�شارقة 
م�شابقة  يف   5.1-5.2 بنتيجة 
حتت 81 �شنة لل�شباب، بعدما فاز 
اأبوظبي  الع��ب  احلو�شني  عمران 
ع���ل���ى ع�����ب�����داهلل �����ش����اع����ري الع���ب 
الزعابي  �شلطان  وف���از  ال�����ش��ارق��ة، 
الع�������ب اأب�����وظ�����ب�����ي ع����ل����ى ط����الل 
وتعادل  ال�شارقة،  العب  احلمادي 
�شعيد  م����ع  ال����درم����ك����ي  ����ش���ل���ط���ان 
ال��ط��اه��ر ويف امل��واج��ه��ة االأخ����رية، 
ال�شارقة  الع��ب  اأح��م��د  �شيف  ف��از 
على �شلطان عامر العب اأبوظبي، 
بر�شيد  القمة  اأبوظبي  ويت�شدر 
7 نقاط يليه ال�شارقة 5.5 نقطة 

والعني الثالث 5.3 نقطة. 
�شنة   81 حت�����ت  م�������ش���اب���ق���ة  ويف 
ل��ل��ف��ت��ي��ات ف�����از ن�������ادي دب�����ي على 
دبي  تفوق  بعدما   ،1-3 اأبوظبي 
اأبوظبي  ف��از  فيما  3 ط���اوالت  يف 
على طاولة واحدة، ويت�شدر دبي 
الرابعة بفارق  القمة بعد اجلولة 
الفوز بعدد الطاوالت عن اأبوظبي 
يف  وال�شارقة   ، 4 نقاط  وبر�شيد 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب���دون ر���ش��ي��د من 

النقاط.
فريق  على  الفجرية  فريق  وجنح 
 41 م�شابقة حت��ت  3-1 يف  دب��ي 
ل��������الأوالد ح���ي���ث ف�����از عمار  ���ش��ن��ة 
ال�����ش��دراين الع���ب ال��ف��ج��رية على 
خالد  خليفة  وف��از  عي�شى  خليفة 

يونايتد ير�سد 65 مليون جنيه �إ�سرتليني خلطف �أغويرو 
مان�ش�شر  ن��ادي  اإن  اإجنليزية،  ميرو  �شحيفة  قالت 
يونايتد يجهز 60 مليون جنيه اإ�شرليني للتعاقد مع 
اأغويرو  �شريجيو  االأرجنتيني  �شيتي،  مان�ش�شر  جنم 

ال�شيف املقبل.
جوزيه  لليونايتد،  ال��ربت��غ��ايل  الفني  امل��دي��ر  وي��رغ��ب 
ال���ت���ع���اق���د م����ع م���ه���اج���م ع����امل����ي، بعد  م���وري���ن���ي���و، يف 
ال�����ش��وي��دي زالتان  لها  ال��ت��ي تعر�س  ال��ق��وي��ة  االإ���ش��اب��ة 
اإبراهيموفيت�س، يف اأربطة الركبة، والتي �شتبعده حتى 

نهاية العام اجلاري.
وم���ع ت��ع��اق��د ال�����ش��ي��ت��ي م���ع ال��ن��ج��م ال���ربازي���ل���ي ال�شاب 
الفني  امل��دي��ر  �شيبداأ  ع��ام��اً(،   20( جي�شو�س  غابريال 
و�شع  م��ع  عليه،  باالعتماد  غ��واردي��وال  بيب  االإ���ش��ب��اين 
اأغويرو على مقاعد البدالء، وهو ما لن يالئم النجم 

االأرجنتيني.
االإ�شباين،  ري��ال مدريد  رغبة  ت��رددت عن  اأنباء  وكانت 
وباري�س �شان جريمان الفرن�شي، بالتعاقد مع اأغويرو، 
لكن قد يكون ليونايتد كلمة حا�شمة يف هذه ال�شفقة. 

على  البطل،  و�شيف  ووري����رز،  �شتايت  غ��ول��دن  ا�شبح 
الدوري  نهائي  ن�شف  اىل  التاأهل  من  واح��د  ف��وز  بعد 
املنطقة  )نهائي  للمحرفني  ال�شلة  كرة  يف  االمريكي 
الثامن  باالنت�شار  الكاملة  العالمة  وحتقيق  الغربية( 

على التوايل يف االدوار االق�شائية )بالي اوف(.
وحقق غولدن �شتايت ، بطل 2015، انت�شاره الثالث 
-102 ار�شه  تواليا على يوتا جاز عندما هزمه على 
91 ال�شبت يف الدور الثاين من البالي اوف بعد تغلبه 

عليه خالل ا�شت�شافته له يف املباراتني االوليني.
وتقام املباراة الرابعة االثنني على ملعب يوتا اي�شا، ويف 
حاجة  هناك  تكون  لن  فيها،  �شتايت  غولدن  فوز  حال 
ال���ذي ي�شبق  ال��ف��ري��ق  خل��و���س اي م���ب���اراة اخ���رى الن 
مناف�شه اىل حتقيق 4 انت�شارات، يتاأهل اىل نهائي كل 

منطقة ح�شب نظام امل�شابقة.
مباراة  اول  يف  حا�شم  �شبه  �شتايت  غ��ول��دن  ف��وز  وك���ان 
الذي حاول  ار�س مناف�شه  �شيتي على  �شولت اليك  يف 
عبثا  غوبري،  رودي  والفرن�شي  ه��وارد  غ��وردون  بقيادة 
يف  انتفا�شته  والدليل  جمهوره،  ام��ام  اخل�شارة  تفادي 
الربع الثاين بعد ان تخلف يف االأول بفارق 10 نقاط 
لكن فريق املدرب �شتيف كري، بطل الدوري   .27-17
امل��ن��ت��ظ��م، مي��ل��ك دائ��م��ا احل��ل��ول ب��ق��ي��ادة كيفن دوران���ت 
طوم�شون  ك���الي  ي��ك��ن  مل  ل��و  ح��ت��ى   ، ك���وري  و�شتيفن 

ودراميوند غرين يف اف�شل ايامهما.
للنجم  تدريبي  مو�شم  اول  يف   2015 ابطال  واح�س 
بهم  الداهم  واخلطر  موقفهم  بحراجة  ك��ري،  ال�شابق 
9 نقاط  بفارق  الثالث  الربع  عندما تقدم يوتا خالل 
وت��ف��وق��وا على  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��وق��ع  ارت��ق��وا اىل  ، لكنهم 
مناف�شيهم نهايته ليبقوا متقدمني بفارق �شلة واحدة.

وو���ش��ع دوران����ت وك����وري وزم��الوؤه��م��ا ال��ف��ارق اىل 11 
على  ال�شابع  فوزهم  حمققني  اللقاء،  نهاية  يف  نقطة 

اوف دون هزمية على غ��رار بطل  ال��ب��الي  ال��ت��وايل يف 
املو�شم املا�شي كليفالند كافاليريز.

بورتالند  على  االأول  ال��دور  يف  �شتايت  غولدن  وتغلب 
ت��راي��ل ب��الي��زرز ال��ث��ام��ن واآخ���ر امل��ت��اأه��ل��ني ع��ن املنطقة 
الغربية 4-�شفر، يف حني مل يكن م�شوار يوتا اخلام�س 
يف  تاأهله  ليح�شم  االخ��ري  النف�س  حتى  وج��اه��د  �شهال 

اللقاء ال�شابع مع لو�س اجنلي�س كليربز رابع املنطقة.
وقال دورانت، اف�شل العب يف مو�شم 2014-2013 
�شيتي  اوك��اله��وم��ا  م��ن  املا�شي  ال�شيف  انتقل  وال���ذي 
البطولة  اح��راز لقب  ثاندر اىل غولدن �شتايت بهدف 
الأول مرة يف م�شريته، كنا نتوقع وانا �شخ�شيا ان يقدموا 

اف�شل ما لديهم يف هذا املباراة لتجنب اخل�شارة.
وا���ش��اف ال��الع��ب ال���ذي جن��ح بن�شبة 58 يف امل��ئ��ة من 
ت�شديداته يف اللقاء، االمر االأهم هو اننا مل نخ�شر ولو 

كرة واحدة يف ال�شوط الثاين .
وا�شتبك دورانت مع غوبري يف الربع االخري بعد ان دفعه 
احت�شاب  توازنه، ومت  وافقده  الفرن�شي  االرتكاز  العب 
خطاأين �شده احدهما وا�شح او متعمد باجلرم امل�شهود 

واالأخر فني، لكنه مل يفقد تركيزه حتى النهاية.
غري  بكلمات  احل��ك��ام  اللقاء  نهاية  يف  دوران���ت  وانتقد 
هي  وه��ذه  فدفعته،  دفعني  لقد  باأ�شف  وق��ال  مبا�شرة، 
كرة ال�شلة. احت�شاب خطاأ وا�شح يف�شر ما يذهب اليه 

البع�س من ان بطولتنا لي�شت بالقوة املطلوبة.
من جانبه، مل ياأبه الالعب الفرن�شي الذي يناف�س على 
الركيز  وف�شل  ح��دث،  ملا  كثريا  م��داف��ع،  اف�شل  لقب 
ع��ل��ى امل���ب���اراة ال��راب��ع��ة االأه����م ح�شب راأي����ه ح��ني ق���ال : 
اأخ��رى يف هذه  اننا نلعب ب�شكل اف�شل من مباراة اىل 
ال�شل�شلة. لالأ�شف تركنا لهم املجال يف الدقائق ال�شبع 
االأخ��رية، لكن يتعني علينا ان نكمل بنف�س الوترية يف 

اللقاء املقبل .

غولدن �ستايت على بعد فوز من نهائي �ملنطقة �لغربية 



حت�سل على �ل�سهادة �لثانوية بعمر 97 
من  عاماً   97 العمر  من  تبلغ  اأمريكية  عجوز  متكنت  انتظار،  ط��ول  بعد 

احل�شول على ال�شهادة الثانوية التي طاملا حلمت بنيلها.
لويزيانا  يف  الثانوية  امل��در���ش��ة  م��ن  بتخرجها  �شومرز  كاثرين  واحتفلت 
الرغم من  املنا�شبة، على  القبعة والثوب املخ�ش�شني لهذه  بارتداء  اأخ��رياً 
80 عاماً يف حتقيق هذا االجن��از، بح�شب موقع وا�شاف  اأنها تاأخرت نحو 
االإلكروين. وتقول كاثرين اإنها مل تتوقع اأنها �شتتمكن يف يوم من االأيام 
درا�شتها  واأنهت  مي�شي�شيبي،  يف  وترعرعت  ن�شاأت  حيث  ال�شهادة،  نيل  من 
الثانوية بعد  املدر�شة  التخرج من  11، لكنها مل تتمكن من  ال�شف  حتى 
الذي  الك�شاد االقت�شادي  اإبان  مل�شاعدة والدتها  املدر�شة  ذلك، حيث تركت 
نهايته. وخالل احلرب، ح�شلت كاثرين  الثانية مع  العاملية  بداأت احلرب 
اآالف  بني  من  وكانت  االأدوات،  ا�شتخدام  طريقة  حول  تدريبية  دورة  على 
الن�شاء اللواتي عملن يف امل�شانع واأحوا�س بناء ال�شفن لدعم جهود احلرب 
يف البالد. وت�شيف كاثرين: كان التعليم واحل�شول على ال�شهادة الثانوية 
دائماً يف ذهني، وكنت اأعتقد اأنني �شاأعود يف يوم من االأيام، لكنني كنت اأتخيل 
اأنني �شاأتعلم مع ال�شبان ال�شغار، لذلك مل يكن االأمر ممكنناً بالن�شبة يل.

لكن يوم الثالثاء املا�شي مل يكن كغريه من االأيام بالن�شبة لكاثرين، حيث 
متكنت اأخرياً من حتقيق حلمها، ونيل ال�شهادة الثانوية التي طاملا حلمت 

بها، على الرغم من تقدمها يف ال�شن، واقرابها من عمر املئة.

�نتخاب »قزم« يف جمل�ش �ملحافظني 
انتخب ع�شو جمل�س املحافظني اجلديد يف بريطانيا، جيم�س لو�شتيد اليوم 
كاأق�شر �شيا�شي للحزب املحافظ، حيث يبلغ طوله 0.9 مر و7 بو�شات. 
وياأمل جيم�س البالغ من العمر 29 عاماً يف الوقوف مع الفقراء، يف الوقت 
كم�شت�شار  لو�شتيد  وانتخب  االق����راع.  �شندوق  معركة  فيه  ت��ب��داأ  ال���ذي 
ملقاطعة يف م�شقط راأ�شه رو�س اأون �شي يف كونوي، �شمال ويلز. وقال جيم�س 
�شوف اأ�شمن اأن اأ�شتمع لل�شكان، ولي�س فقط ال�شباب االأ�شغر �شًنا اأو اجليل 
االأكرب �شًنا، ولكن كل جيل من اأي خلفية – كل �شخ�س �شيكون له �شوت. 
وت�شّدر عناوين ال�شحف العاملية عندما وقف على �شلم يف الكني�شة للوقوف 
بجانب عرو�شه التي يبلغ طولها حوايل اأكرث من 1.5 مر، يف نوفمرب من 
العام املا�شي. وتعد عرو�شه التي تدعى كلو مدر�س متدربة، وقالت اإن الفرق 
يف الطول مل يزعجها اأبًدا، م�شرية اإىل اأن احلب ال يعرف االأ�شياء ال�شغرية 
من هذا القبيل. ويخطط الزوجان االآن لتكوين عائلة، رغم وجود خماوف 
اإجناب اأطفال يعانون من التقزم اإذا حملت الزوجة اجلني، لكنها قالت اإنها 

لي�شت مهتمة باالأمر ولي�س لديهما خماوف من هذه الق�شة.
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تاأديب 5 من �ملارينز 
يف ق�سية فا�سحة

ذك����رت ���ش��ح��ي��ف��ة م���اري���ن ت���امي���ز، اأنه 
البحرية  م�شاة  م��ن   5 ت��اأدي��ب  ت��ق��رر 
بف�شيحة  ي��ت�����ش��ل  ف��ي��م��ا  االأم��ري��ك��ي��ة 
باجلي�س،  لن�شاء  ع��اري��ة  �شور  ت���داول 
اآخر  ك��م��ا ح���دد امل��ح��ق��ق��ون 16 ف����رداً 

ي�شتبه باأنهم �شاركوا يف االأمر. 
البحرية  م�������ش���اة  يف  ه������زة  و������ش�����رت 
مار�س  يف  تك�شف  عندما  االأمريكية، 
جماعة  ا�شتخدم  البع�س  اأن  املا�شي، 
في�س  على  اخلا�شة  يونايتد  مارينز 
ت��داول �شور فا�شحة لن�شاء  ب��وك، يف 
امل�����ش��ل��ح��ة م�����ش��ح��وب��ة عادة  ب���ال���ق���وات 
ت��ع��رب ع���ن كراهية  ب��ت��ع��ل��ي��ق��ات خم��ل��ة 
التحقيقات  خدمة  وتتحرى  للمراأة. 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة االأم�������ر. وك���ان 
االأمريكي  ال�شيوخ  مبجل�س  اأع�����ش��اء 
القوات  لقادة  �شديداً  انتقاداً  وجهوا 
مار�س  يف  البحرية  وم�شاة  البحرية 
بحزم  ي��ت�����ش��دوا  ب���اأن  مطالبني  اآذار، 
ونقلت  االإن��رن��ت.  ع��رب  للم�شايقات 
ع��ن متحدث  ت��امي��ز  م��اري��ن  �شحيفة 
الذين  اخل��م�����ش��ة  اإن  ق��ول��ه،  ع�����ش��ك��ري 
بقرارات  ع��وق��ب��وا  ل��ل��ت��اأدي��ب  خ�شعوا 
اأمام  خارج نطاق الق�شاء ومل ميثلوا 
التاأكد  يت�شن  ومل  ع�شكرية.  حمكمة 
االت�����ش��ال مبمثلني  اأو  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن 
خل�����دم�����ة ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات اجل���ن���ائ���ي���ة 
البحرية. وقال متحدث با�شم خدمة 
اإن  لل�شحيفة،  البحرية  التحقيقات 
بهم  م�شتبها   16 ح����ددوا  املحققني 
اآخرين، معظمهم من م�شاة البحرية، 
رمب����ا ارت���ك���ب���وا ج���رائ���م ف��ي��م��ا يت�شل 

بف�شيحة تبادل ال�شور.

تبتلع 7 �آالف دوالر لتنتقم من زوجها
اأمريكي يف حماولة  اآالف دوالر   7 �شيدة ح��وايل  ابتلعت 
يائ�شة الإخفاء النقود من زوجها، بعد اأن اكت�شفت خداعة 

لها.
ال���زوج���ة  اإن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة،  وق����ال����ت ���ش��ح��ي��ف��ة م������ريور 
ابتلعت  اأمل��ي��دا  ميلينا  ���ش��ان��درا  ت��دع��ى  ال��ت��ي  الكولومبية 

اأموااًل من فئة 100 دوالر؛ ب�شبب غ�شبها من زوجها.
خم�ش�شة  ك��ان��ت  ال��ن��ق��ود  ه���ذه  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
لق�شاء عطلة قريبة للزوجني، ولكن بعد اكت�شاف خيانة 
�شريكها، ح��اول��ت اإخ��ف��اء االأم����وال. يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، مت 
اإىل  �شرق كولومبيا،  �شمال  بيديكوي�شتا،  اأمليدا، من  نقل 
امل�شت�شفى بعد معاناتها من اآالم �شديدة يف البطن، وفقا 
اأمليدا  تخرب  ومل  النقود.  ا�شتخرجوا  الذين  للجراحني 
االأطباء بابتالع االأموال، ولكن االأ�شعة ال�شينية اأظهرت 
3 �شم يف بطنها  التي يبلغ طولها  االأج�شام  ع�شرات من 
واالأمعاء. وجنح االأطباء يف م�شت�شفى �شانتاندر اجلامعي 
عملية  بعد  دوالر   50700 ت��وف��ري  يف  ب��وك��ارام��ان��غ��ا  يف 

التنظيف، جتفيف االأموال يف غرفة العمليات.
يف  اجلراحني  كبري  �شريانو،  بابلو  خ��وان  الدكتور  وق��ال 
غرفة  اإىل  املري�شة  اأخ��ذن��ا  لقد  الكولومبي:  امل�شت�شفى 
واالأم��ع��اء، ومت  االأم��وال من بطنها  العمليات ال�شتخراج 
غ�شل ال��ن��ق��ود وه��ي يف ح��ال��ة ج��ي��دة، ول��ك��ن ف��ق��دت بع�س 

االأموال ب�شبب �شوائل املعدة.

بيل غيت�ش يرتدي �ساعة ب�10 دوالر�ت
اأخرى  م��رة  مايكرو�شوفت،  موؤ�ش�س  غيت�س،  بيل  ت�شدر 
يف  ال��ع��امل،  يف  املليارديرات  الأغنى  فورب�س  جملة  قائمة 
ح��ني ت��راج��ع الرئي�س االأم��ري��ك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، اأكرث 
من 200 نقطة. وتقدر ثروة غيت�س ب�87 مليار دوالر، 
وقد  متتالية،  �شنوات  الأرب��ع  فورب�س  قائمة  ت�شدر  وق��د 
ك�شف موؤ�ش�س مايكرو�شوفت، واأغنى رجل يف العامل، عن 
عالكثري من تفا�شيل حياته وتعامله مع اأطفاله وغريها، 

خالل مقابلة مع �شحيفة مريور الربيطانية.

وزنه 600 كغم يخ�سع لعملية ت�سغري معدة
“اأ�شمن رجل يف العامل” مع  اأدخ��ل مك�شيكي كان يعترب 
يف  م�شت�شفى  اإىل  ت��ق��ري��ب��اً،  ك��ي��ل��وغ��رام   600 يبلغ  وزن 
لعملية جت�شري  للخ�شوع  املك�شيك(  غ��واداالخ��ارا )غ��رب 

املعدة الثالثاء املقبل، على ما اأعلن طبيبه.
 595 ي��زن  عاماً   32 البالغ  فرانكو  بيدرو  خ��وان  وك��ان 
كيلوغراماً   175 وزن����ه  اأن��ق�����س  اأن����ه  اإال  ك��ي��ل��وغ��رام��ا ً 
مب�شاعدة عالج طبي، على ما اأو�شح خو�شيه كا�شتانييدا 

كرو�س اجلراح املكلف اإجراء العملية.
و�شيخ�شع املري�س ل�شل�شلة من الفحو�شات قبل العملية 
تعقيدات.  ي�شتبعد  ال  ال���ذي  الطبيب  وف���ق  اجل��راح��ي��ة 
خالل  م��ن  حجمها  ت�شغري  على  امل��ع��دة  جت�شري  وي��ق��وم 
االمعاء  ا���ش��ت��ي��ع��اب  لتقلي�س  اله�شمية  ال��ق��ن��اة  حت��وي��ل 

الغليظة لالأغذية.

�سبح فتاة يثري �لرعب يف بلدة 
اأث��ارت �شورة التقطت عن طريق ال�شدفة ل�شبح فتاة �شغرية تلعب يف الغابة، حالة من الرعب بني �شكان بلدية 
اأمريكية يف نيويورك. وكان املاُّلك اجلدد الأحد املنازل يف كامربيدج بنيويورك قد ن�شبوا كامريا يف الغابة ا�شتعداداً 
عند  �شدموا  لكنهم  ال،  اأم  املحليني  لل�شكان  �شائعاً  طريقاً  املنطقة  كانت  اإذا  فيما  التحقق،  واأرادوا  �شيد،  لرحلة 
ا�شتعرا�س ال�شور، واكت�شفوا وجود �شورة ل�شبح فتاة تلهو يف الغابة، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. وقال 
اأحد ال�شكان القدامى يف املنطقة ويدعى جورج بيل لقد ع�شت هنا طوال حياتي، ومل ي�شبق يل اأن �شمعت عن �شبح 

يتجول يف الغابات.
وتقول اإحدى االأ�شاطري املحلية يف املنطقة اإن فتاة بنف�س عمر الفتاة الظاهرة يف ال�شورة قد ُقتلت، بعد اأن ده�شها 
قطار، وهي تلهو فوق �شكة القطار التي كانت متر يف يوم من االأيام عرب املنطقة. واأ�شارت تانيا وودوارد وهي رئي�شة 
فريق غرينويت�س للبحث عن اخلوارق اإىل اأنها واجهت العديد من الظواهر الغريبة يف املنطقة، لكن مالك منتجع 

للتزلج يف غرينويت�س قال اإن هذه ال�شورة تعود حلفيدته.
ويف حديث ل�شبكة �شي اإن اإن قال ت�شيك وي�شلون �شيكون من الرائع احل�شول على دليل لوجود حياة ما بعد املوت، 

لكن هذه ال�شورة ال تقدم دلياًل وا�شحاً على ذلك.
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�لقب�ش على �ساحب و�سفة غريبة للتخ�سي�ش
اأكد وزير ال�شحة يف اإقليم كرد�شتان، ريكوت حممد ر�شيد، اأنه 
كلك،  علي  مال  ال�شعبي  بالطب  املعالج  على  القب�س  اإلقاء  مت 
بناء على ال�شكوى املقدمة من قبل الوزارة، مبينا اأن ما يقوم به 

االأخري بعيد كل البعد عن العمل الطبي، ح�شب تعبريه.
وقال وزير �شحة االإقليم يف ت�شريحات �شحافية لو�شائل اإعالم 
حملية االأربعاء املا�شي اإن قوات ال�شرطة اعتقلت الليلة املا�شية 
املال علي كلك، واإن اإ�شدار اأمر االعتقال كان نتيجة التعاون بني 
كل من وزارة ال�شحة والداخلية واملحاكم املخت�شة، م�شريا اإىل 
اأن اأمر االعتقال يعود اإىل ال�شكاوى امل�شجلة �شده خالل الفرة 
البعد  املال علي لعالج مر�شاه بعيد كل  املا�شية، الأن ما يقوم 
رجل  اعتقلت،  ق��د  ال�شرطة  ق��وات  وك��ان��ت  الطبي.  امل��ج��ال  ع��ن 
ب�خبري يف  ال��ذي ي�شف نف�شه  امل��ال علي كلك،  ال��ك��ردي،  الدين 
جمال الطب ال�شعبي، ما اأثار جدال كبريا بني االأو�شاط الطبية 
وال�شعبية يف اإقليم كرد�شتان. يذكر اأن كلك الذي يدير مركزاً 
طبياً يف ناحية كلك التابعة ملحافظة اربيل كان قد و�شف قبل 
عدة اأ�شهر، تناول املناديل الورقية باحلل االأجنح خلف�س الوزن 
اإىل تناول املناديل الورقية للتمتع بقوام ر�شيق  ودعا ال�شيدات 
بتناول  �شيدة  قامت  ذل��ك  على  وب��ن��اء  الكر�س،  م��ن  والتخل�س 
اأكرث من 1104 قطع من املناديل الورقية خالل �شهر ون�شف 
ا���ش��ت��دع��ى نقلها  ال��ي��وم ال��واح��د م��ا  25 قطعة خ���الل  مب��ع��دل 

االأ�شبوع املا�شي اإىل م�شت�شفى الطوارئ يف اأربيل على الفور.

توقيف طالب غ�ش بطريقة عبقرية
يف  الطلبة  اأح��د  اأن  امل�شتقل  التحكيم  ملكتب  ال�شنوي  التقرير  ذك��ر 
االمتحان.  يف  عبقرية” للغ�س  “طريقة  اخ��رع  بريطانية  جامعة 
امل�شتقل  التحكيم  مكتب  ع��ن  ���ش��ادر  �شنوي  تقرير  الأح���دث  ووف��ق��ا 
)اأوي��ا(، فاإنه جرى توقيف طالب يف القانون وبحوزته 24 �شفحة 
اإال  بها مكتوبة بحرب ال يرى  حتتوي على مالحظات غري م�شرح 
“تلغراف”  �شحيفة  وقالت  البنف�شجية.  ف��وق  االأ�شعة  با�شتخدام 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اإن ال��ط��ال��ب ك��ت��ب امل��الح��ظ��ات غ��ري امل��رئ��ي��ة يف كتاب 
الت�شريع القانوين الذي جلبه معه اإىل قاعة االمتحان.  ويعتقد اأن 
الطالب متكن من تهريب �شوء االأ�شعة فوق البنف�شجية اإىل القاعة 
من اأجل اإظهار وك�شف املالحظات غري املرئية. وك�شف تقرير اأويا اأن 
ا�شتخدام احلرب غري املرئي بات اأحدث و�شيلة ي�شتخدمها الطالب 
التحكيم  مكتب  “تلقى  م�شيفا  امتحاناتهم،  يف  واالحتيال  للغ�س 
امل�شتقل العام املا�شي 66 �شكاية حول الغ�س يف االمتحانات.. وجرى 

اإيقاف مئات الطلبة متلب�شني بالغ�س داخل قاعات االمتحان.

طائرة حلقت بني دولتني بربان ميت
ع�شيبة  حل��ظ��ات  بلجيكية،  ل�شركة  تابعة  ط��ائ��رة  رك���اب  ع��ا���س 
وه���م ي��ح��ل��ق��ون يف ف�����ش��اء اأوروب������ا ق���ادم���ني م���ن م��ط��ار حممد 
اخلام�س بالبي�شاء، بعد وفاة الطيار. وقالت م�شادر ل�شحيفة 
بعد  حمقق  موت  من  جنوا  راكباً   60 اإن  “ال�شباح” املغربية، 
اأن حلقت طائرة الأكرث من ال�شاعة دون ربان. واأك��دت امل�شادر 
املنية وهو يف قمرة  ووافته  اأجنبي اجلن�شية،  الطائرة  ربان  اأن 
القيادة، وا�شتمرت الطائرة يف التحليق وفق برجمتها، قبل اأن 
الكابنت  اأن  ويكت�شف  االأم��ر،  اإىل  الربان  م�شاعد  لينتبه  تختل 

فارق احلياة.
�شياح يقفون حاملني املظالت حتت املطر بالقرب من برج اإيفل يف �شاحة تروكاديرو يف باري�س. )اأ ف ب(

ثو�ن قليلة
 قبل �ملوت

االأمريكي  اجلي�س  جملة  ن�شرت 
التقطتها م�شورة  لقطات فريدة 
ح���رب���ي���ة ق���ب���ل ث������وان ق��ل��ي��ل��ة من 

وفاتها.
التقطت  ال�����ش��ور  ت��ل��ك  اأن  ورغ���م 
املجلة قررت  اأن  اإال   ،2013 عام 
اأربعة  اأي بعد  العام،  عر�شها هذا 
اأعوام من وفاة امل�شورة، يف حادث 
اأجراها  ت��دري��ب��ات  اأث���ن���اء  يف  وق���ع 

اجلي�س االأمريكي يف اأفغان�شتان.
والتي  كاليتون،  هيلدا  اأن،  يذكر 
ال�شور قبل وفاتها  التقطت تلك 
تعمل  ك����ان����ت  واح����������دة،  ب���ث���ان���ي���ة 
الرابع  ل���ل���واء  ت��اب��ع��ة  ك��م�����ش��ورة 
ك���ان موجودا  ال���ذي  ل��ل��م��درع��ات، 
باأفغان�شتان  ع�شكرية  تدريبات  يف 
ت�شويرها  واأث���ن���اء   ،2013 ع���ام 
لتلك التدريبات لقيت حتفها اإثر 
انفجار �شبطانة مدفع هاون كان 

بالقرب من جمموعتها.
وتعترب تلك ال�شور التي ن�شرتها 
املجلة، اآخر �شور التقطتها هيلدا 
وم�����ش��اع��دت��ه��ا ال��ل��ت��ان ت��وف��ي��ت��ا مع 

عدد من اجلنود جراء احلادثة.
توجهت  اأمريكية  ق��وات  اأن  يذكر 
اأح������داث  ب���ع���د  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان  اإىل 
احل��ادي ع�شر من �شبتمرب، وكان 
تدمري  اإر����ش���ال���ه���ا  م����ن  ال����ه����دف 
قاعدة  واإن�����ش��اء  ال��ق��اع��دة،  تنظيم 
لالإطاحة  اأفغان�شتان  يف  عمليات 

بحكم طالبان.

قطع 5600 كلم بالدر�جة 
مل�ساعدة �أطفال 

بينتورا  ف����ران  االإ����ش���ب���اين  ي��خ��ط��ط 
اآالف  خم�شة  مل�شافة  دراج���ة  ل��ق��ي��ادة 
الغربي  ب���ال�������ش���اح���ل  ك���ل���م  و600 
االأم��ري��ك��ي ل��ت��وف��ري ال��رع��اي��ة ل�68 
اأن����ه �شيبداأ  ال������دراج  واأك�����د  ط��ف��ل��ة.  
اأول  يف  و�شينهيها  مايو   14 جولته 
يوليو ، من اأجل جمع اأموال ل�شراء 
دراجات الأولئك الفتيات، ومتكينهن 
املدر�شة. و�شيبداأ بينتورا  من دخول 
عرب  فران�شي�شكو  �شان  م��ن  اجل��ول��ة 
اإىل  ي�شل  حتى  اأال���ش��ك��ا،  ارت�����ش��وراج 
ف��ان��ك��وف��ر .  واأو�����ش����ح ال�������دراج اأن���ه 
مما  ك��ل��م   135 ال���ي���وم  يف  �شيقطع 
ي��ع��ن��ي اأن����ه ���ش��ي��ظ��ل م���ا ب���ني 8 و10 
بينتورا  الدراجة. وكان  �شاعات على 
 14 2014 م�����ش��اف��رة  ق��د ق��ط��ع يف 
األف كلم مر بني مدريد وانانتبور 
ل�شراء  اأم���وال  الهند وجن��ح يف جمع 
وال���ت���ي  دراج���������ة   350 م�����ن  اأك�������رث 
بح�شب راأيه “غريت حياة املئات من 

الطفالت يف الهند«. 

وفريو�شات  لبكترييا  فجاأة  تعر�شنا  لو  �شيحدث  م��اذا 
قاتلة خمتبئة يف اجلليد منذ اآالف ال�شنني، اأو فريو�شات 

مل ت�شادفنا من قبل؟
حتذيرهم  �شياق  يف  فرن�شيون  باحثون  طرحه  ما  ه��ذا 
�شتوؤدي  ال��ت��ي  املناخية  للتغريات  املحتملة  االآث����ار  م��ن 
ال�شنني، ويحوي  اآالف  اإىل ذوب��ان اجلليد املتجمد منذ 
�شباتها  م��ن  �شت�شتيقظ  ق��دمي��ة  وب��ك��ت��ريي��ا  ف��ريو���ش��ات 
ن�شرته  تقرير  بح�شب  ج��دي��د،  م��ن  احل��ي��اة  اإىل  وت��ع��ود 

�شبكة بي.بي.�شي الربيطانية اأول اأم�س اخلمي�س.
�شبه  ح��دث غريب يف  وق��ع   ،2016 اآب  اأغ�شط�س  ففي 
�شمال  كلم   2500 بعد  على  ال��واق��ع��ة  ي��ام��ال  ج��زي��رة 
�شرق مو�شكو يف الدائرة القطبية ال�شمالية، حيث تويف 
�شبي )12 عاما( ودخل 23 �شخ�شا اإىل امل�شت�شفى بعد 

اإ�شابتهم باجلمرة اخلبيثة.
عاما   75 بعد  اخلبيثة  اجلمرة  مر�س  ظهور  ويك�شف 
على ت�شجيل اآخر اإ�شابة بهذا املر�س يف املنطقة، حجم 
وهي  ال�شقيعية،  الربة  ذوب��ان  ي�شكله  ال��ذي  التهديد 
منذ  متجمد  بع�شها  ج��راث��ي��م  ت�شم  جليدية  اأرا�����س 
اآالف ال�شنني، و�شط ت�شاوؤالت عن اإمكانية عودة ظهور 

اأمرا�س خطرية كاجلدري بفعل التغري املناخي.

وب��ح�����ش��ب ال��ع��ل��م��اء، ي��ع��ود ظ��ه��ور ه���ذه احل����االت -على 
اإىل ذوب����ان اجل��ل��ي��د ع��ن جيفة غ���زال نفقت  االأرج�����ح- 

ب�شبب اإ�شابتها باجلمرة اخلبيثة قبل عقود عدة.
فبعد انتقال هذه البكترييا اإىل املياه والربة القريبة 
منها، انتقلت االإ�شابة اإىل قطعان من الغزالن املنت�شرة 

يف املنطقة.
ويف فرباير �شباط 2017، اأعلن علماء وكالة الف�شاء 
14 نوعا  اأن��ه��م وج���دوا  وال��ط��ريان االأم��ريك��ي��ة )نا�شا( 
خمتلفا من اجلراثيم والكائنات الدقيقة والفريو�شات 

التي مل تكن معروفة �شابقا يف جمال العلوم.
معزولة  بيئة  يف  عا�شت  الكائنات  ه��ذه  اأن  وج���دوا  كما 
الأكرث من 60 األف �شنة، وقد عرثوا على هذه الكائنات 

يف بلورات من الكري�شتال يف كهف باملك�شيك.
املثايل  املكان  هي  املجمدة  الربة  اإن  الباحثون  ويقول 
البكترييا على قيد احلياة لفرات طويلة جدا،  لبقاء 

رمبا تدوم ملليون �شنة.
اإك�س  جامعة  يف  ال��ت��ط��وري��ة  البيولوجيا  ع��امل  وي��وؤك��د 
م��ار���ش��ي��ل��ي��ا يف ف��رن�����ش��ا ج�����ان م��ي�����ش��ال ك����الف����ريي اأن 
امليكروبات  حلفظ  ج��دا  منا�شبة  بيئة  ي�شكل  اجلليد 

والفريو�شات.

ذوبان �جلليد يهدد باإطالق بكرتيا قاتلة

تاتليتوغ يت�سبب بغ�سب توبا بويوك�ستون
ت�شبب املمثل الركي كيفان�س تاتليتوغ باأزمة كبرية خالل ت�شوير م�شل�شل “اجل�شور واجلميلة”، 
 takvim الذي ت�شاركه بطولته املمثلة توبا بويوك�شتون، حيث ت�شدرا النجمان غالف جملة

الركية.
اثار  3 �شاعات مما  ان كيفان�س تاأخر عن الت�شوير ملدة  وذكرت املجلة يف عددها ال�شادر حديثاً 

كبرية  ب��اأزم��ة  ت�شبب  ال��ذي  االأم��ر  الت�شوير  موقع  مب��غ��ادرة  وقامت  توبا،  زميلته  وا�شتياء  غ�شب 
للقائمني عن العمل.

يذكر ان م�شل�شل اجل�شور واجلميلة حقق جناحاً فاق التوقعات ومت بيعه حتى اىل االن اىل 37 
املواقع  اأجرتها كثري من  االإ�شتفتاءات  بعدد من  وتوبا  الثنائي كيفان�س  العامل، وفاز  دولة حول 

الركية كاأف�شل ثنائي للمو�شم احلايل.


