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حممد بن را�ضد يعني قا�ضيني 
مبحاكم مركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
»رع��اه �هلل« ب�شفته حاكما لإم���ارة دبي  �ل���وزر�ء  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
 2019 ل�شنة   25 رق��م  �مل��ر���ش��وم  و   2019 ل�شنة   24 رق��م  �مل��ر���ش��وم 
�شينتون  روب��رت  �ل�شيد  و  مارتن  �شتيو�رت  وين  �ل�شيد  من  كل  بتعيني 
�ملايل  �ل�شتئناف لدى حماكم مركز دبي  فرين�س قا�شيني يف حمكمة 
يف  وين�شر�ن  �شدورهما  تاريخ  من  �ملر�شومني  بهذين  ويعمل  �لعاملي. 

�جلريدة �لر�شمية.

حمدان بن زايد ي�ضتقبل املواطنني يف مدينة 
ال�ضلع ويتفقد عددا من امل�ضاريع التنموية

•• ال�سلع-وام:

يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�ل�شلع وذلك  �ملو�طنني يف جمل�س مدينة  منطقة �لظفرة عدد� من 
تقدم  �لتي  و�خلدمات  �أحو�لهم  متابعة  على  �شموه  حر�س  �إط��ار  يف 
�إىل  �للقاء  خالل  �شموه  و��شتمع  �لظفرة.  منطقة  مدن  خمتلف  يف 
�آر�ء �ملو�طنني ووجهات نظرهم يف خمتلف �لأمور �ملتعلقة باخلدمات 
يف  �لعمل  �شري  على  و�طلع  �أحو�لهم  على  و�ط��م��اأن  لهم  تقدم  �لتي 

خمتلف �لقطاعات �خلدمية و�حليوية قيد �لتنفيذ هناك.
وتبادل �شموه و�حل�شور �لأحاديث �لودية �لتي جت�شد عمق �لعالقة 
ورعايتها  �هتمامها  ومدى  باملو�طنني  �حلكيمة  �لقيادة  تربط  �لتي 
لأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون حياتهم.     )�لتفا�شيل �س2(
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�لبحرية �لأمريكية تعر�س �شظية توؤكد تورط �ير�ن يف �لهجوم �لإرهابي

�لفريق �ول عبد �لفتاح �لربهان

اأدلة جديدة على تورط اإيران بهجوم الناقلتني

البحرية الأمريكية جتمع ب�ضمات لبناء ق�ضية جنائية

حممد بن ز�يد خالل تقدميه و�جب �لعز�ء يف وفاة �ل�شيخ من�شور بن �أحمد بن علي �آل ثاين  )و�م(

ة انطلقت من احلديدة الع�ضكري ال�ضوداين يدعو املحتجني ملفاو�ضات دون �ضروط  التحالف ي�سقط طائرة ُم�سيرّ

الربملان العربي ي�ضنف ميلي�ضا احلوثي »جماعة اإرهابية«
•• عوا�سم-وكاالت:

�حلوثي  ميلي�شيا  ت�شنيف  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  �أع��ل��ن 
�لدول  جامعة  مطالًبا  �إرهابية،  كجماعة  �لنقالبية 
�إرهابية  كجماعة  بت�شنيفها  �ملتحدة  و�لأمم  �لعربية 

نظًر� لتعمدها ��شتهد�ف �ملدنيني و�ملن�شاآت �ملدنية.
ج���اء ذل���ك يف ق���ر�ر ل��ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي ب�����ش��اأن �لهجوم 
ب��امل��م��ل��ك��ة �لعربية  �لإره����اب����ي ع��ل��ى م��ن�����ش��اآت م��دن��ي��ة 
لدولة  �لإقليمية  باملياه  جت��اري��ة  و�شفن  �ل�شعودية، 
يف  ���ش��در  ُع��م��ان  بحر  ويف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ختام �أعمال �جلل�شة �لعامة �لر�بعة من دور �لنعقاد 
�لتي  للربملان  �لثاين  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لثالث 
�ل��ق��اه��رة ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س �لربملان  ع��ق��دت �م�����س يف 
رئي�س  وح�����ش��ور  �ل�شلمي  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��رب��ي 

جمل�س �لنو�ب �ليمني �شلطان �لربكاين.
وطالب �لربملان �لعربي �لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن 
ميلي�شيا  بت�شنيف  وف����وري  ح����ازٍم  مب��وق��ٍف  �ل����دويل 
لنتهاكها  �إره��اب��ي��ة؛  كجماعة  �لن��ق��الب��ي��ة  �حل��وث��ي 
�ل�شتهد�ف  وت��ع��م��ده��ا  �ل�����دويل  ل��ل��ق��ان��ون  �ل�������ش���ارخ 
�ملتكرر للمن�شاآت �ملدنية و�حليوية يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية بال�شو�ريخ �لبال�شتية و�لطائر�ت �مل�شرية، 
ومالحقة قادتها ومموليها ود�عميها �شو�ًء كانو� دوًل 

�أو جماعات.
�حلوثي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  ق���ي���ام  �ل���ع���ب���ار�ت  ب���اأ����ش���د  و�أد�ن 
باململكة  نفط  �شخ  حمطتي  با�شتهد�ف  �لنقالبية 
ة،  �لعربية �ل�شعودية با�شتخد�م طائر�ت »درون« �مل�شريرّ

و��شتهد�ف مطار �أبها �لدويل.

�لتي  �لتخريبية  �لأع��م��ال  �ل��ع��ب��ار�ت  باأ�شد  �أد�ن  كما 
�أرب���ع �شفن جت��اري��ة ل��ع��دٍد م��ن �ل���دول يف �ملياه  طالت 
�لإقليمية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�شفينتني 
�لتام  ت�شامنه  م��وؤك��ًد�  ُع��م��ان،  بحر  يف  �لنفط  لنقل 
ووقوفه مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية ودولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �حلفاظ على �أمنهما و��شتقر�رهما، 
�إج��ر�ء�ت حلماية  وم�شاندتهما يف كل ما تتخذه من 
�لقومي  �لأم���ن  و�شيانة  مو�طنيها،  و�شالمة  �أمنها 

�لعربي.
�ل�شلبية لإير�ن  �لتدخالت  �لعربي  �لربملان  و��شتنكر 
يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لعربية ب�شكٍل مبا�شر �أو 
غري مبا�شر، وذلك من خالل �لت�شريحات �لتي ُتهدد 
و�إغالق  �ل��ع��رب��ي��ة،  �خلليج  دول  و���ش��الم��ة  �أم���ن  فيها 
للمالحة  دول��ي��اً  م�شيقاً  ُي��ع��د  �ل���ذي  ه��رم��ز  م�شيق 
�لدولية ل يجوز �لتعر�س له �أو �مل�شا�س به، �أو حتريك 
لزعزعة  �لعربية  �لدول  د�خل  �لإرهابية  ميلي�شياتها 

�لأمن و�ل�شتقر�ر بها.
�ل�����ش��رع��ي��ة يف �ليمن،  �أع��ل��ن حت��ال��ف دع���م  �إىل ذل���ك، 
و�إ�شقاط  �ع��ر����س  م��ن  ق��و�ت��ه متكنت  �أن  �لأرب���ع���اء، 
ط���ائ���رة ح��وث��ي��ة دون ط���ي���ار، ك��ان��ت يف �جت��اه��ه��ا �إىل 

�ل�شعودية.
وح�����ش��ب وك���ال���ة �لأن���ب���اء �ل�����ش��ع��ودي��ة )و��������س(، �شرح 
�مل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م �ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��ق��ي��د �ل���رك���ن تركي 
من  �إطالقها  ر�شد  مت  �مل�شرية  �لطائرة  �أن  �ملالكي، 
ومت  �حل��دي��دة،  حمافظة  من  �حلوثية  ميلي�شيا  قبل 
�عر��شها فوق �لأجو�ء مبحافظة حجة قبل دخولها 

للمجال �جلوي للملكة.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�لفتاح  ع���ب���د  �ول  �ل���ف���ري���ق  دع�����ا 
�لربهان رئي�س �ملجل�س �لع�شكري 
�حلاكم يف �ل�شود�ن حتالف �حلرية 
�لحتجاجات  قاد  �لذي  و�لتغيري 
على مدى �شهور و�شوًل لالإطاحة 
�لب�شري  ع��م��ر  �ل�����ش��اب��ق  بالرئي�س 
م�شروطة،  غ��ري  م��ف��او���ش��ات  �إىل 
ف�س  �إث���ر  �مل��ف��او���ش��ات  تعليق  بعد 

�عت�شام خلف ع�شر�ت �لقتلى.
ون���ق���ل ت���ل���ف���زي���ون �ل���������ش����ود�ن عن 
ملجموعة  يتحدث  وه��و  �ل��ربه��ان 
�ل�شحي  �حلقل  يف  �لعاملني  من 
»دعوتنا �إىل �أخوتنا يف كل �لقوى 
و�لتغيري  و�حل���ري���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�أن  دون  �مل��ف��او���ش��ات  �إىل  ت��ع��ال��و� 

ن�شع �شروطا م�شبقة«.
من جانبه، �عترب �شفري بريطانيا 
يف �خلرطوم يف مقابلة مع وكالة 
فر�ن�س بر�س �أن على قادة �ملجل�س 
�ل�شود�ن  يف  �حل���اك���م  �ل��ع�����ش��ك��ري 
حلكومة  �شريعا  �ل�شلطة  ت�شليم 
��شتعادة  �إذ� كانو� يريدون  مدنية 
�ل���ث���ق���ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل����دول����ي����ة بعد 
ح��م��ل��ة �ل��ق��م��ع �ل�����ش��دي��دة حلركة 

�لحتجاج.
�ل�شفري  ����ش���دي���ق  ع����رف����ان  ل���ك���ن 

كوريا اجلنوبية تدعو ال�ضمالية 
اإىل قمة قبل زيارة ترامب ل�ضول 

•• وا�سنطن-رويرتز:

�مل��م��ث��ل �خلا�س  ق���ال يل دو-ه�����ون 
كوريا  ل�����دى  �جل���ن���وب���ي���ة  ل���ك���وري���ا 
على  �إن  �لأرب��ع��اء  �م�����س  �ل�شمالية 
كوريا �ل�شمالية عقد قمة ثانية مع 
كوريا �جلنوبية قبل زيارة �لرئي�س 
�ملرتقبة  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 

�إىل �شول خالل �لأيام �ملقبلة.
خالل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  يل  وق������ال 
كاون�شيل  �أتالنتيك  ملركز  منتدى 
لالأبحاث يف و��شنطن »�أدعو كوريا 
لدعوة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
ب�شاأن  م���ون )ج����ي����ه-�إن(  �ل��رئ��ي�����س 
كان  �إذ�  �لكوريتني،  بني  قمة  عقد 
ذل���ك مم��ك��ن��ا، ق��ب��ل زي����ارة �لرئي�س 

تر�مب لكوريا �لأ�شبوع �ملقبل«.
�خلا�س  �لأمريكي  �ملمثل  وحت��دث 
بيجون  �شتيفن  �ل�شمالية  لكوريا 
�شياق  يف  �مل���ن���ت���دى  ن���ف�������س  �أم��������ام 
و��شنطن  �إن  وق�������ال  م��ن��ف�����ش��ل. 
وبيوجنياجن تتفهمان �حلاجة �إىل 

�ملرونة حول �ملحادثات �لنووية.

م�ضاءلة  تتم  ق��د  بيلو�ضي: 
خطاأ  ارتكابه  ثبت  اإذا  ترامب 

•• وا�سنطن -رويرتز:

رئي�شة  ب��ي��ل��و���ش��ي  ن��ان�����ش��ي  ق���ال���ت 
�م�س  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
ك�شفت حتقيقات  �إذ�  �إن��ه  �لأرب��ع��اء 
ممار�شات  ب�����ش��اأن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
�رتكابه  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لرئي�س 
�ملجل�س  ي�شعى  ف��ق��د  ك��ب��ري�  خ��ط��اأ 
بيلو�شي  وق���ال���ت  م�����ش��اءل��ت��ه.  �إىل 
�إفطار  ح��ف��ل  خ���الل  لل�شحفيني 
)كري�شتيان  �شحيفة  ��شت�شافته 
�شاين�س مونيتور( »�إذ� ثبت �رتكاب 

�خلطاأ يتعني �إجر�ء �مل�شاءلة«.
رد�  بت�شريحاتها  بيلو�شي  و�أدل���ت 
على �شوؤ�ل ب�شاأن ما �إذ� كان هناك 
خيار بديل بالت�شويت على توجيه 
قالت  ف��ك��رة  وه���ي  للرئي�س  �ل��ل��وم 

بيلو�شي �إنها غري مطروحة.

�لربيطاين يف �خلرطوم و�ملد�فع 
�ل�����ق�����وي ع�����ن �حل����ك����م �مل�������دين يف 
�لع�شكري  �ملجل�س  حمل  �ل�شود�ن 

م�شوؤولية �لأحد�ث �لد�مية.
فر�ن�س  ل���وك���ال���ة  ���ش��دي��ق  وق�����ال 
بر�س يف مقر �إقامته يف �خلرطوم 
ذت  نفرّ �لتي  هي  �لأمنية  »�لقو�ت 
ه����ذه �ل��ه��ج��م��ات وت�����ش��ب��ب��ت بقتل 

�لنا�س«.
�ملجل�س  ي��ت��ح��م��ل  »ل�����ذ�  و������ش����اف 
�ل���ع�������ش���ك���ري م�������ش���وؤول���ي���ة �ت���خ���اذ 
�لتي  �لثقة  بناء  و�إع���ادة  خ��ط��و�ت 

ميكن �أن ت�شمح بحدوث �لنتقال 
�ملدين«.

�ملجل�س  �ع����������رب  ج����ه����ت����ه،  م������ن 
لرتكاب  »�أ���ش��ف��ه«  ع��ن  �لع�شكري 
»�نحر�فات« �ثناء ف�س �لعت�شام 
�أم�����ر بتطهري  �أن�����ه  و�أ�����ش����ر ع��ل��ى 
�أخ����رى ع��ل��ى م��ق��رب��ة من  منطقة 
بوجود  معروفة  �لعت�شام  �شاحة 

جتار �ملخدر�ت.
�ملكلفة  �لع�شكرية  �للجنة  وقالت 
لت  تو�شرّ �إن��ه��ا  �لأم���ر  يف  �لتحقيق 
�ل�شباط  م���ن  ع����دد  ���ش��ل��وع  �إىل 

ودخولهم   )...( خمتلفة  ب��رت��ب 
م�����ن دون  �لع����ت���������ش����ام  م�����ي�����د�ن 

تعليمات من �جلهات �ملخت�شة.
يتحدث  �ل������ذي  ����ش���دي���ق،  وق������ال 
من�شبه  وت�شلم  بطالقة  �لعربية 
�إنرّ   ،2018 �ب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان  يف 
نتائج  ي��ن��ت��ظ��ر  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع 

حتقيقات �للجنة.
وت��د�رك ولكن حتى يحدث ذلك 
... فاإن �ملجل�س �لع�شكري م�شوؤول 
عن �لأم��ن وبالتايل م�شوؤول عما 

حدث يف ف�س �لعت�شام.
�أن��ن��ا بحاجة  ل��ذ�، �عتقد  و�أ���ش��اف 
�ملجل�س  �إج�����ر�ء�ت م��ن  روؤي���ة  �ىل 
�ل���ع�������ش���ك���ري ل���ب���ن���اء �ل���ث���ق���ة مع 

�ل�شود�نيني و�ملجتمع �لدويل.
وك��ت��ب ���ش��دي��ق ع��ل��ى ت��وي��ر فيما 
�لعت�شام  ف�������س  ع��م��ل��ي��ة  ك���ان���ت 
ل��ه��ج��وم مماثل.  ع���ذر  ج���اري���ة ل 

هذ� يجب �أن يتوقف �لآن.
�لناجمة  �جللبة  �شمع  ���ه  �إنرّ وق��ال 
�ل�شاعة  �لع��ت�����ش��ام يف  ف�����س  ع��ن 
3 ح����زي����ر�ن  �خل���ام�������ش���ة ����ش���ب���اح 

يونيو.
�إطالق  �شماع  بو�شعي  »كان  وتابع 
م����اذ� يحدث.  و�ت�����ش��ح يل  �ل���ن���ار 
يف  �لت�شريح«  ب��ه��ذ�  �دل��ي��ت  ل��ه��ذ� 

�إ�شارة �إىل تغريدته على توير.

�ص 05

�ص 13

�ص 19

جامعة خليفة اأول جامعة اإماراتية ت�صنف 

�صمن اأف�صل 300 جامعة على م�صتوى العامل

حمليات

هجمات العراق.. اإرهاب اأذرع 

اإيران و»مافيا الف�صاد«

عربي ودويل

100 مليون م�رصي يعلقون 

الآمال على �صالح

الفجر الريا�صي

الحتاد الأوروبي يهدد 
بفر�ض عقوبات على تركيا

•• لوك�سمبورغ -وكاالت:

يبحث �لحتاد �لأوروبي �تخاذ تد�بري عقابية �شد تركيا ب�شبب �أن�شطة �لتنقيب عن 
�لغاز يف جنوب �لبحر �ملتو�شط، يف خطوة قد توؤدي �إىل تدهور �لعالقات بني �أنقرة 

وبروك�شل �إىل م�شتوى منخف�س جديد.
�لأوروبية  �ملفو�شية  �لأوروب���ي  �لحت��اد  وزر�ء  دع��ا  لوك�شمبورغ  يف  �جتماع  وخ��الل 
و�أذرع �ل�شيا�شة �خلارجية �إىل تقدمي خيار�ت لتد�بري منا�شبة بدون تاأخري، وفقاً 

لبيان م�شرك من حكومات �لدول �ل�28 �لأع�شاء بالحتاد.
و�أفر�د  �شركات  �شد  موجهة  عقوبات  لفر�س  �لطريق  �خل��ط��وة  ه��ذه  متهد  وق��د 
�أن �ملحادثات ب�شاأن حتديث  �أن�شطة �لتنقيب، و�أكدت �حلكومات جمدد�ً  �شاركو� يف 
�تفاق �جلمارك بني �لحتاد �لأوروبي وتركيا و�ملحادثات �خلا�شة بان�شمام تركيا 

�إىل �لحتاد جممدة.
�شلبي خطري  تاأثري  له  �شيكون  �شو�حل قرب�س  قبالة  »�لتنقيب  �إن  �ل��وزر�ء  وق��ال 
فوري مثلما توؤثر هذه �لأعمال غري �لقانونية على �لعالقات �لأوروبية �لركية«.

•• عوا�سم-وكاالت:

�لأمريكية،  �ل��ب��ح��ري��ة  ع��ر���ش��ت 
ل��غ��م ل�شق،  ���ش��ظ��اي��ا  �لأرب����ع����اء، 
�إحدى  ومغناطي�س مت نزعه من 
�لناقلتني �للتني تعر�شتا لهجوم 
يف خليج عمان، �لأ�شبوع �ملا�شي، 
�مل�شتخدمة  �لأل���غ���ام  �إن  وق��ال��ت 
حتمل »ت�شابها �شارخا« مع �ألغام 

�إير�نية.
����ش���ون كيدو  �ل���ك���وم���ان���در  وق�����ال 
بالبحرية �لأمريكية، يف لقاء مع 
�لال�شق  »�للغم  �إن  �شحافيني، 
�لهجوم ميكن  ��شتخدم يف  �لذي 
ت�شابها  �أي�����ش��ا  وي��ح��م��ل  مت��ي��ي��زه، 
�شارخا مع �ألغام �إير�نية عر�شت 
عرو�س  يف  ب��ال��ف��ع��ل  �مل�����الأ  ع��ل��ى 

ع�شكرية �إير�نية«.
�أن �لهجوم  »�لتقييم هو  و�أ�شاف 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة كوكوكا  �ل��ن��اق��ل��ة  ع��ل��ى 
�أحلق  �لذي  و�ل�شرر  كوريغو�س، 
ب��ه��ا، ك���ان ن��ت��ي��ج��ة �أل���غ���ام بحرية 
�خلارجي  �ل���غ���الف  ع��ل��ى  زرع����ت 

لل�شفينة«.
و�أكد �ل�شابط �لأمريكي �أن �للغم 
�ن��ف��ج��ر »ك����ان ف���وق �ملياه،  �ل����ذي 
�إغر�ق  كانت  �لنية  �أن  يبدو  ول 

�ل�شفينة«، م�شري� �إىل لغم �آخر 
�خلارجي،  هيكلها  ع��ل��ى  ث��ب��ت 
�إير�نية كانت  ق��وة  �أز�ل��ت��ه  وق��د 
على زورق �شريع قبل �نفجاره. 
وهي مقولة �شبق لالأمريكيني 

�أن �أ�شارو� �إليها.
م�شركا  حتقيقا  �أن  و�أو����ش���ح 
»ي��������ج��������رى م��������ع �����ش����رك����ائ����ن����ا 
�لهجوم  ب�������ش���اأن  �لإق��ل��ي��م��ي��ني 
خليج  يف  �لنف��ط  ناقلتي  على 

عمان«.
�لتحقيق  ف��ري��ق  �أن  ق���ال  ك��م��ا 
�لنفط  ناقلة  على  �لهجوم  يف 

�ليابانية يف خليج عمان، متكن 
لأ�شابع  ب�����ش��م��ات  ج��م��ع  م���ن 
�لناقلة،  هيكل  على  من  و�ليد 
جنائية«  »ق�شية  ببناء  ت�شمح 

�شد �مل�شوؤولني عن �لهجوم.
�لقيادة  يف  �ل�����ش��اب��ط  وت���اب���ع 
�لبحرية  ل���ل���ق���و�ت  �ل��و���ش��ط��ى 
»جمعنا  ق���ائ���ال:  �لأم���ريك���ي���ة، 
معلومات بيومرية حتى هذه 
��شتخد�مها  مي��ك��ن  �ل��ل��ح��ظ��ة، 
ملحا�شبة  جنائية  ق�شية  لبناء 
�لأف�������������ر�د �مل�����������ش�����وؤول�����ني« عن 

�لهجوم.

ق�سف خمزن �سركة نفطية قرب العا�سمة الليبية

كتيبة م�ضاة تابعة مليلي�ضيات طرابل�ض تن�ضق وتن�ضم للجي�ض الوطني 
•• طرابل�س-وكاالت:

�أعلنت �إحدى �لكتائب �لتابعة مليلي�شيات طر�بل�س، �لن�شمام �إىل �جلي�س 
و�لأ�شلحة  و�جل��ن��ود  ���ش��ف  و���ش��ب��اط  �ل�����ش��ب��اط  ب��ك��ام��ل  �لليبي  �ل��وط��ن��ي 
ب��اإم��رة عقيد حممد  م�شاة   185 �لكتيبة  وق��ال��ت  و�ل��ذخ��ائ��ر.  و�لآل��ي��ات 
ر، ن�شرته �شعبة �لإعالم  �لغدوي، �لتابعة للو�ء �لثاين م�شاة، يف بيان م�شورّ
�حلربي، �أنها توؤيد �لعملية �لع�شكرية �لتي تقوم بها �لقو�ت �مل�شلحة �شد 

�جلماعات �مل�شلحة يف طر�بل�س منذ �أبريل �ملا�شي.
�لنو�حي  �ملوجودة يف منطقة  �لكتيبة  �أن جميع منت�شبي  �لكتيبة  و�أك��دت 

�لأربعة يعلنون دعمهم للغرفة �لأمنية باملنطقة و�إد�رة �ل�شتخبار�ت.

قرب  و�ل��غ��از  للنفط  »مليتة«  �شركة  خم���ازن  تعر�شت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
طر�بل�س �إىل ق�شف جوي ت�شبب يف �إ�شابة ثالثة موظفني ودمار كلي يف 

�ملخزن، بح�شب ما �أعلنت �ملوؤ�ش�شة �لوطنية للنفط يف ليبيا.
�س خمزن  تعررّ للنفط  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة  د  »توؤكرّ للموؤ�ش�شة  بيان  وجاء يف 
ي« من دون  �شركة مليتة للنفط و�لغاز �لتابعة للموؤ�ش�شة، �إىل ق�شف جورّ

تفا�شيل �إ�شافية عن م�شدر �لق�شف.
و�أو�شح �لبيان �لذي ن�شر يف وقت متاأخر ليل �لأربعاء على موقع �ملوؤ�ش�شة 
�لإلكروين �لر�شمي، �أن �لتقارير �لأولية ت�شري �إىل خ�شائر ماديرّة ج�شيمة 
د�خل �ملخزن، حيث ت�شبب �حلريق �لناجم عن �لق�شف باإتالف عدد من 

�ت و�ملو�د �لقيرّمة، بالإ�شافة �إىل تدمري �ملخزن ب�شكل كلرّي. �ملعدرّ

الربملان اأعطى ال�سوء الأخ�سر:
تون�ض: هل و�ضع القانون النتخابي على املقا�ض؟

•• الفجر - تون�س - خا�س

قانون  بتنقيح  �ملتعلق  �ل��ق��ان��ون  م�شروع  على  �لتون�شي،  �ل��ربمل��ان  ���ش��ادق 
معركة  يف  �ل�شاهد  وح��زب  �لنه�شة  بذلك  لتفوز  و�ل�شتفتاء،  �لنتخابات 
مترير �لتنقيحات �لتي خلفت �نق�شاما غري م�شبوقا يف �مل�شهد �ل�شيا�شي 
�ملبادرة  �أ�شحاب  يفوقون  خل�شوم  �ق�شائيا  قانونا  و�ع��ت��ربت  �لتون�شي، 
�لت�شريعية حظوظا يف �لفوز يف �لنتخابات ب�شقيها �لت�شريعي و�لرئا�شي.
)�لتفا�شيل �س15(

ي جدا: �سيناريو جدرّ
رو�ضيا 2030: بوتني جمددا يف الكرملني؟

•• الفجر - خرية ال�سيباين

ه���ذ� ���ش��ي��ن��اري��و م��ط��روح ب��ع��ي��د� ع��ن �ي ����ش��ت��ه��ز�ء �و 
فالدميري  �ن��ت��خ��اب  مي��ك��ن   ،2030 م��ار���س  "يف  ���ش��خ��ري��ة: 
�شفحة،   170 من  تقرير  ففي  رئي�ًشا.  �أخ��رى  م��رة  بوتني 
رو�شيا �حلرة، وهي موؤ�ش�شة فكرية مقرها  حتاول موؤ�ش�شة 
و��شنطن، ر�شم مالمح رو�شيا خالل عقد من �لزمان �أو نحو 

ذلك.           )�لتفا�شيل �س12(

هجمات �ضاروخية على مواقع ع�ضكرية ونفطية يف العراق 
•• بغداد-اأ.ف.ب:

�أمريكيون  فيها  يتو�جد  �ل��ع��ر�ق  يف  ونفطية  ع�شكرية  مو�قع  تعر�شت 
�أعلن  كما  �لبالد  يف  متفرقة  مو�قع  يف  �شاروخية  هجمات  خم�س  �إىل 
م�شوؤولون �م�س، وذلك يف ظل ��شتمر�ر �لتوتر يف �ملنطقة بني و��شنطن 

وطهر�ن، �حلليفان �لرئي�شيان لبغد�د.
بد�أ منذ �جلمعة  �لذي  �ل�شو�ريخ  �إط��الق  �أي جهة م�شوؤولية  ومل تتنب 
�ملا�شي، لكن �لعر�ق �أعرب يف منا�شبات عدة عن خ�شيته من �أن ينعك�س 

�لتوتر بني طهر�ن وو��شنطن على �أر��شيه.
ويقول مر�قبون �إن تدهور� من هذ� �لنوع غري م�شتبعد يف بلد يتبادل 
لدول  ب��ال��ولء  �لتهامات  م�شلحة  جماعات  �أو  �ل�شيا�شيون  �ل��ق��ادة  فيه 

خمتلفة بينها �إير�ن وتركيا و�ل�شعودية و�لوليات �ملتحدة.

واعتقال  القد�ض  يف  �ضهيد 
بال�ضفة فل�ضطينيني   7

•• القد�س املحتلة-وام:

فل�شطيني  مو�طن  �أم�س  ��شت�شهد 
مبدينة  ����ش���ع���ف���اط  خم����ي����م  م�����ن 
باإ�شابته  م��ت��اأث��ر�  �ملحتلة  �لقد�س 
�إثر �لعتد�ء عليه من قبل عنا�شر 
�لتابعة  �خل��ا���ش��ة  �ل����وح����د�ت  م���ن 
لقو�ت �لحتالل " �مل�شتعربني قبل 

نحو ��شبوعني.
على  �ع��ت��دو�  ق��د  م�شتعربون  ك��ان 
�ملو�طن �لفل�شطيني بال�شرب �أمام 
�مل��ك��وث يف  �أل��زم��ت��ه  �ملخيم  بيته يف 

�مل�شت�شفى حتى �رتقى �شهيد� .
جنود  �عتقل  مت�شل  �شعيد  على 
�لإحتالل �لإ�شر�ئيلي فجر �م�س 7 
فل�شطينيني على �لأقل من �ل�شفة 
�لغربية و �أحالهم �إىل �لتحقيق يف 
�جلي�س  م��ق��اوم��ة  بتهمة  ���ش��ج��ون��ه 

ومهاجمة �مل�شتوطنني.
حمكمة  �أ�������ش������درت  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
�لحتالل �ملركزية يف �لقد�س قر�ر� 
يق�شي باإخالء عائلة مقد�شية من 
منزلها ل�شالح نقل جزء من �ملنزل 

جلمعية » �إلعاد« �ل�شتيطانية. تقلي�س �لنفاق �لع�شكري

حممد بن زايد وال�ضيوخ يقدمون واجب العزاء
يف وفاة ال�ضيخ من�ضور بن اأحمد بن علي اآل ثاين

•• دبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ق��دم 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  �ىل  �ل��ع��ز�ء  و�ج��ب 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
و�لفريق  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
�ل�شيخ  �ملرحوم  �لعام يف دبي يف وف��اة  �ل�شرطة و�لأم��ن 

من�شور بن �أحمد بن علي �آل ثاين.
كما قدم �شموه �لتعازي �إىل �أجنال �لفقيد وذويه، ر�جيا 
بو��شع رحمته ور�شو�نه  �أن يتغمده  �لقدير  �لعلي  �هلل 
ويلهم �أ�شرته و�أهله جميل �ل�شرب وح�شن �لعز�ء .جاء 
ذلك خالل زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان جمل�س �لعز�ء يف جمل�س زعبيل �لكبري م�شاء 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  ي��ر�ف��ق��ه  �م�����س 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية.       )�لتفا�شيل �س2(

�لربملان ي�شادق على �لتعديل
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اأخبـار الإمـارات
برعاية ال�ضيخة فاطمة .. انطالق اأعمال جلنة ال�ضداقة الإماراتية - اليابانية للتطوير 

الوظيفي للمراأة بقطاع النفط والغاز باأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام: 

�لن�شائي  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد  برعاية من �شمو 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لرئي�شة �لفخرية للجنة �ل�شد�قة �لإمار�تية 
- �ليابانية للتطوير �لوظيفي للمر�أة يف قطاع �لنفط و�لغاز.. �نطلقت 
�أبوظبي �لوطنية »�أدنوك«  �أم�س �لول يف �ملقر �لرئي�س ل�شركة برول 
و  �لت�شامح«  �أيقونة  �مل��ر�أة   « �شعار  �لتا�شع للجنة حتت  �أعمال �لجتماع 

�لتي ت�شتمر حتى 20 يونيو �جلاري.
�لدكتورة  معايل  من  كال  �شمت  �لتي  �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع  ح�شر 

ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة م�شت�شارة �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لتعاون  بنت مبارك و �شعادة ت�شيو�شي ناكاي �لرئي�س �لتنفيذي ملركز 
�لياباين للبرول و فاطمة �لنعيمي �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة ل�شركة 
يف  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  جلنة  رئي�شة  �مل�شال  �لطبيعي  للغاز  �أدن���وك 

جمموعة �أدنوك.
ومركز  �أدن���وك  �شركة  ب��ني  �لثنائية  للعالقات  تعزيز�  �لجتماع  ي��اأت��ي 
مبكانة  �لرت��ق��اء  �إىل  �لر�مية   »JCCP« للبرول  �لياباين  �لتعاون 

�لأد�ء �ملهني للمر�أة وتعزيز م�شاركتها يف قطاع �لنفط و�لغاز.
و كان لرعاية ودعم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �ملتو��شل للجنة 
دور كبري يف تعزيز مكانتها يف دولة �لمار�ت و�ليابان و تنفيذ توجيهات 

يف  �ملحوري  ودوره��ا  مكانتها  وتر�شيخ  �مل��ر�أة  متكني  يف  �ملتمثلة  �شموها 
قطاع �لنفط و�لغاز �إىل جانب تبادل �خلرب�ت و�لتجارب يف هذ� �ملجال 

بني �لبلدين �ل�شديقني.
توجيهات  تنفيذ  على  د�ئ��م  ب�شكل  تركز   « �أدن���وك   « �أن  بالذكر  جدير 
�لقيادة بدعم ومتكني �ملر�أة.. وي�شدد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�جلابر وزير دولة �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة برول �أبو ظبي �لوطنية 
ب��ذل جهود  �شرورة  على  عمله  وفريق  �شركاتها  » وجمموعة  �أدن��وك   «
حثيثة لتعزيز مكانة �ملر�أة يف كافة �شركات �ملجموعة و متكينها ل�شغل 
منا�شب قيادية بناء على �جلد�رة و�لكفاءة مبا يفعل دورها وم�شاهمتها 

يف تنمية �لقت�شاد وخدمة �لوطن.

الإمارات واإندوني�ضيا 
تبحثان التعاون بني البلدين

•• جاكرتا-وام:

بحث �شعادة حممد عبد�هلل بن مطلق �لغفلي �شفري �لدولة لدى جاكرتا 
مع �شعادة �أرت�شاندر� طاهر نائب وزير �لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية يف �أندوني�شيا 

�شبل تطوير �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين يف خمتلف �ملجالت.
و �أكد نائب وزير �لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية يف �أندوني�شيا خالل لقائه �شفري 
�لدولة حر�س بالده على تعزيز عالقات �لتعاون مع دولة �لإمار�ت ملا فيه 

خدمة �لبلدين �ل�شديقني.

حمدان بن زايد ي�ضتقبل املواطنني يف مدينة ال�ضلع ويتفقد عددا من امل�ضاريع التنموية

حممد بن زايد وال�ضيوخ يقدمون واجب العزاء يف وفاة ال�ضيخ من�ضور بن اأحمد بن علي اآل ثاين

�لذي ي�شري بوترية مت�شاعدة يف 
�ملنطقة.

عملية  �شري  على  �شموه  �ط��ل��ع  و 
�ل�شكنية  �لأح��ي��اء  ب��ني  �لت�شجري 
نباتات  من  ت�شمه  وم��ا  �ل�شلع  يف 
حملية مقاومة للعو�مل �ملناخية 
��شتخد�م  من  �لتقليل  يف  وت�شهم 
من  �لتقليل  �إىل  بالإ�شافة  �ملياه 
ورعايتها  ل�����ش��ي��ان��ت��ه��ا  �حل����اج����ة 
حتى  وت�شميتها  م�شتمر  ب�شكل 

�هتمامها  وم������دى  ب���امل���و�ط���ن���ني 
على  وحر�شها  لأبنائها  ورعايتها 
وتلم�س  حياتهم  ���ش��وؤون  متابعة 
�حتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم 
من خدمات تنموية يف �مل�شروعات 
�لتي تخدم �ملو�طنني يف كل بقعة 

على �أر�س هذ� �لوطن �ملعطاء .
�لقيادة  ح����ر�����س  ����ش���م���وه  و�أك��������د 
�ل��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �أح�����و�ل 
�ملو�طنني وتوفري �حلياة �لكرمية 

يتعرف عليها �جليل �جلديد من 
�أبنائنا. و �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�إجناز  �أهمية  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ملختلفة  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع 
خا�شة يف جمال �لإ�شكان و�لطرق 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  �ل���ت���ي  و�ل��ن��ق��ل 
�مل�شتقبل  وت���ط���ل���ع���ات  �حل���ا����ش���ر 
�لذي  �ل�شامل  �لتطور  وم��و�ك��ب��ة 

ت�شهده �لبالد.
و �أ�شار �شموه �إىل �أن هذه �مل�شاريع 

وتنمية  بتطوير  و�هتمامها  لهم 
منطقة �لظفرة .

كان �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
م�شتهل  يف  ت��ف��ق��د  ق���د  ن��ه��ي��ان  �آل 
زي���ارت���ه مل��دي��ن��ة �ل�����ش��ل��ع ع����دد� من 
و�لتنموية  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع 
�ل����ت����ي يتم  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 
�شموه  و وجه  �ملدينة  تنفيذها يف 
و�خلدمات  �مل���ر�ف���ق  ك���ل  ب��ت��وف��ري 
�لتطور  متطلبات  تلبي  ك��ي  لها 

•• ال�سلع-وام:

بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�حلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ظ���ف���رة ع������دد� من 
�ملو�طنني يف جمل�س مدينة �ل�شلع 
وذلك يف �إطار حر�س �شموه على 
�لتي  �أحو�لهم و�خلدمات  متابعة 
م���دن منطقة  ت��ق��دم يف خم��ت��ل��ف 

�لظفرة.

�حلركة  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ذل��ك  ت�شهم 
�لق���ت�������ش���ادي���ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة يف 
منطقة �لظفرة وتلبي �حتياجات 
�ل�شكان من خدمات ومر�فق وفق 

�أعلى معايري �ل�شالمة و�لأمان.
ملدينة  زيارته  خ��الل  �شموه  ر�ف��ق 
�ل�شلع .. �ل�شيخ هز�ع بن حمد�ن 
يا�س  �ل�شيخ  و  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن  ب���ن 
�لرميثي  خلفان  �شلطان  و�شعادة 

�إىل  �للقاء  خ��الل  �شموه  و��شتمع 
�آر�ء �ملو�طنني ووجهات نظرهم يف 
خمتلف �لأمور �ملتعلقة باخلدمات 
�ل���ت���ي ت���ق���دم ل��ه��م و�ط����م����اأن على 
�لعمل  �أحو�لهم و�طلع على �شري 
�خلدمية  �لقطاعات  خمتلف  يف 

و�حليوية قيد �لتنفيذ هناك.
و تبادل �شموه و�حل�شور �لأحاديث 
�لودية �لتي جت�شد عمق �لعالقة 
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ت���رب���ط  �ل���ت���ي 

وك���ي���ل دي������و�ن مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�أحمد  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
م���دي���ر مكتب  �ل���ظ���اه���ري  م��ط��ر 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�ل�شدي  ع���ل���ي  حم���م���د  و�����ش����ع����ادة 
بلدية  ع�����ام  م����دي����ر  �مل���ن�������ش���وري 
�شالح  و���ش��ع��ادة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
�لإقليمي  �ملدير  �ملزروعي  جذلن 
ل�����د�ئ�����رة �ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل����ع����رف����ة يف 

منطقة �لظفرة.

المارات توقع مذكرات تفاهم مع فيتنام ونيبال وباك�ضتان مبجال ا�ضتقدام وتوظيف العمالة 
•• جنيف -وام:

نيبال  جمهورية  من  كل  مع  ثنائية  تفاهم  م��ذك��ر�ت  �لإم���ار�ت  دول��ة  وقعت 
�لدميقر�طية و جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية وجمهورية فيتنام �ل�شر�كية.

يف  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  �لثنائي  �لتعاون  تعزيز  �لثالث  �مل��ذك��ر�ت  ت�شتهدف 
جمال ��شتقد�م وتوظيف �لعمالة �لنيبالية و�لقوى �لعاملة �لباك�شتانية مبا فيها 
�لعمالة �مل�شاعدة وكذلك �لعمالة �مل�شاعدة �لفيتنامية لدى �أ�شحاب �لعمل و�لأ�شر 

يف �لدولة.
وقع �ملذكر�ت �لثالث - كال على حده - معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد 
و�ل�شوؤون  و�مل��ع��اق��ني  �لعمل  وزي��ر  د�ون���غ  د�و جن��وك  وم��ع��ايل  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية 
و�حلماية  و�لتوظيف  �لعمل  وزير  بي�شتا  �لفيتنامي ومعايل جوكارنا  �لجتماعية 
جلمهورية  �ل��د�ئ��م  �ملبعوث  �ن��در�ب��ي  ح�شني  طاهر  و�شعادة  �لنيبايل  �لجتماعية 
باك�شتان لدى �لأمم �ملتحدة وذلك على هام�س �لدورة 108 ملوؤمتر �لعمل �لدويل 

�ملنعقد حاليا يف مدينة جنيف �ل�شوي�شرية مب�شاركة وفد �لدولة.
وقال معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي �إن توقيع مذكر�ت �لتفاهم ياأتي �نطالقا من 
�لثالث يف جمال  �ل��دول  �لثنائي مع  تعاونها  �لإم���ار�ت على تطوير  دول��ة  حر�س 
�لعمل  و�أ�شحاب  �خلا�س  �لقطاع  �حتياجات  يلبي  مبا  �لعمالة  وتوظيف  ��شتقد�م 

�لذي يعزز من  �مل�شاعدة وبال�شكل  �ملن�شاآت و�لعمالة  �لدولة من عمالة  و�لأ�شر يف 
�لفو�ئد �لتنموية �ملتبادلة �لتي حتققها دورة �لعمل �لتعاقدي �ملوؤقت«.

�لعمالة ل  ��شتقد�م  �ملذكر�ت من حيث �شبط وتنظيم عمليات  �أهمية  �إىل  �أ�شار  و 
�شيما من خالل وكالت �لتوظيف �ملرخ�شة د�خل �لدولة ويف �لدول �لثالث ف�شال 
وم�شتحقات  حقوق  و�شمان  �لعمل  دورة  مر�حل  خمتلف  يف  �ل�شفافية  تعزيز  عن 
خمتلف �لأطر�ف �ملعنية خ�شو�شا يف �شوء �لتفاق على تنفيذ بر�مج �لتوعية قبل 
مغادرة �لعمال بلد�نهم وبعد و�شولهم �ىل �لدولة وهو ما ي�شهم يف زيادة �لوعي 

باحلقوق و�لو�جبات �لتي تفر�شها عالقة �لعمل �لتعاقدي.
ح�شر مر��شم �لتوقيع �شعادة عبيد �شامل �لزعابي �ملندوب �لد�ئم لدولة �لإمار�ت 
�ملو�رد  وز�رة  وكيل  �ل�شويدي  �أحمد  �شيف  و�شعادة  جنيف  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  لدى 
�لب�شرية و�لتوطني ل�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية و�شعادة ماهر حمد �لعوبد وكيل �لوز�رة 
�مل�شاعد  �ل���وز�رة  وكيل  �لنعيمي  عمر  �لدكتور  و�شعادة  �لتفتي�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد 

لالت�شال و�لعالقات �لدولية وعدد من �مل�شوؤولني و�ملعنيني يف �لدول �لثالث.
للعامل  �لعمل  �شاحب  يقدم  �أن  على  �لتفاق  مت  �ملن�شاآت  عمالة  ��شتقد�م  ح��ول  و 
�ملزمع ��شتقد�مه عر�س عمل تف�شيليا يحتوى على و�شف �شامل حلقوق وو�جبات 
�ملعنية  �حلكومية  �جلهة  لتتاأكد  �لعمل  وظ��روف  و�شروط  طرفيه  من  ط��رف  كل 
على  ومو�فقته  عليه  �طالعه  بعد  عليه  �لعامل  توقيع  من  �لأجنبية  �ل��دول��ة  يف 

م�شامينه . و يتم �إرفاق �لعر�س بطلب �إ�شد�ر ت�شريح �لعمل �لذي يقدمه �شاحب 
قاعدة  من  �لعر�س  ��شتخر�ج  ليتم  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  �إىل  �لعمل 
لتوقيعه من قبل �شاحب  �لدولة متهيد�  �لعامل �ىل  �ل��وز�رة عند و�شول  بيانات 
تتطابق  قانوين  كعقد عمل  �ل��وز�رة  لدى  ر�شميا  ي�شجل  ثم  ومن  و�لعامل  �لعمل 

�شروطه مع عر�س �لعمل.
ويف حال وجود نز�ع بني �شاحب �لعمل و�لعامل يتم ت�شجيل �شكوى لدى �لإد�رة 
�لب�شرية و�لتوطني و�لتي ت�شعى لإيجاد ت�شوية ودية يف  �مل��و�رد  �ملخت�شة يف وز�رة 
فرة زمنية حمددة �أو �إحالة �ل�شكوى �إىل �ل�شلطات �لق�شائية للف�شل فيها يف حال 

تعذر �لت�شوية �لودية بني طريف �ل�شكوى.
وحول ��شتقد�م وتوظيف �لعمالة �مل�شاعدة مت �لتفاق على ت�شهيل �إجر�ء�ت قبول 
قانون  لأحكام  طبقاً  وتوظيفهم  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �مل�شاعدة  �لعمالة  و��شتقد�م 
للت�شريعات و�للو�ئح �ملعمول  عمال �خلدمة �مل�شاعدة �ملعمول به يف �لدولة ووفقاً 
بها يف دولها �خلا�شة بانتقال وتوظيف �لعمالة للعمل باخلارج وميثل ذلك �أ�شا�شاً 
وعند  ��شتقد�مها  قبل  بلد�نها  يف  �مل�شاعدة  للعمالة  �لقانونية  �حلماية  نطاق  ملد 
�لعمالة  ��شتقد�م وت�شغيل  �لإم��ار�ت. و مت �لتفاق على تد�بري  �إىل دولة  و�شولها 
�مل�شاعدة لي�شمح فقط ملر�كز �خلدمة » تدبري » يف دولة �لإم��ار�ت بتقدمي طلبات 
��شتقد�م �لعمالة �مل�شاعدة �ملقدمة من �أ�شحاب �لعمل يف �لدولة لتوظيفها .. كما 

�لإر�شال  بلد�ن  يف  �ملرخ�شة  و  �مل�شجلة  �خلا�شة  �لتوظيف  ل��وك��الت  فقط  ي�شمح 
بتقدمي �أ�شماء وبيانات �لعمالة �مل�شاعدة �ملر�شحة لل�شو�غر �ملتاحة و�ملعتمدة.

و جرى �لتفاق على �لتعاون لو�شع قائمة حتدد كافة �لتكاليف �ملتعلقة با�شتقد�م 
وتوظيف �لعمالة �مل�شاعدة وحتديثها با�شتمر�ر وكذلك �لتعاون لت�شميم وتقدمي 

بر�مج توعوية للعمالة قبل �ملغادرة وبعد �لو�شول.
وتتم �ج��ر�ء�ت �لتعاقد وتوظيف �لعمالة �مل�شاعدة وفق عقد منوذجي ي�شتند �إىل 
�لدولة  يف  تدبري«   « �خلدمة  مر�كز  تتوىل  حيث  �مل�شاعدة  �خلدمة  عمال  قانون 
�إر�شال عر�س �لعمل للعامل �ملر�شح مت�شمنا كافة �شروط وظروف �لعمل . ويتعاون 
�لطرفان على �شمان �ملو�فقة على �لعر�س من قبل �لعامل �لذي يقوم بالتوقيع 
على عقد �لعمل �لنموذجي عند و�شوله �إىل �لدولة وح�شوله على ن�شخة �أ�شلية 

منه وكذلك ن�شخة ��شلية ل�شاحب �لعمل.
و مت �لتفاق على �أن �إنهاء �أو �نتهاء عقد �لعمل يتم وفق قانون ولو�ئح قانون عمال 
�خلدمة �مل�شاعدة ووفق �شروط �لعقد �لنموذجي و�أن تتم ت�شوية �لنز�عات ��شتناد�ً 

�إىل �أحكام قانون عمال �خلدمة �مل�شاعدة و�شروط عقد �لعمل.
ومن �ملقرر �أن يتم ت�شكيل جلان م�شركة ثنائية بني كل من وز�رة �ملو�رد �لب�شرية 
�لتد�بري  ونيبال وفيتنام لتخاذ  باك�شتان  �ملعنية يف كل من  و�ل��وز�ر�ت  و�لتوطني 

�لالزمة لتنفيذ ومتابعة تفعيل مذكر�ت �لتفاهم �ملربمة.

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�جب �لعز�ء �ىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
�ل�شرطة و�لأمن  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �أحمد بن  �ل�شيخ  �شمو  دبي و�لفريق 

�لعام يف دبي يف وفاة �ملرحوم �ل�شيخ من�شور بن �أحمد بن علي �آل ثاين.
كما قدم �شموه �لتعازي �إىل �أجنال �لفقيد وذويه، ر�جيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده 
بو��شع رحمته ور�شو�نه ويلهم �أ�شرته و�أهله جميل �ل�شرب وح�شن �لعز�ء .جاء ذلك 
خالل زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان جمل�س �لعز�ء يف جمل�س 
زعبيل �لكبري م�شاء �م�س ير�فقه �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�شمو �ل�شيخ 

من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل 
�لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي. وكان �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�ىل جانبهما �لفريق �شمو �ل�شيخ 
�أحمد بن ر��شد �آل مكتوم قد تقبلو� يف جمل�س زعبيل �لكبري �لتعازي من �شمو �ل�شيخ 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �لدكتور 

�آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ومعايل �ل�شيخ  �شلطان بن خليفة 
�شلطان  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  و�شاحب  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
للف�شاء  �ل�شعودية  �لهيئة  �د�رة  رئي�س جمل�س  �شعود  �آل  بن عبد�لعزيز  �شلمان  بن 
�أعربو� عن �شادق عز�ئهم  ومن عدد من �ل�شيوخ و�ملو�طنني و�أبناء �لقبائل �لذين 
بو��شع  يتغمده  �ن  وتعاىل  �شبحانه  �هلل  �شائلني  �لفقيد  و�أ���ش��رة  لأه��ل  ومو��شاتهم 

رحمته ومغفرته وي�شكنه ف�شيح جناته.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضبط 12 مروج خمدرات 
يف عملية تعد الأكرب على م�ضتوى الدولة

•• اأبوظبي -وام: 

خمباأة  و�لكري�شتال”،  “�لهريوين  خم���دري  م��ن  ج��ر�م��ا  كيلو   423 �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �شبطت 
بتجاويف �شرية يف قطع غيار �ملركبات، يف عملية تعدرّ �لأكرب على م�شتوى �لدولة، قب�شت خاللها 
�مل�شبوطة  �لكمية  بحوزتهم  �لدولة،  �أنحاء متفرقة من  يف  �آ�شيوياً   12 على ع�شابة مكونة من 
ون�شف مليون من �لأقر��س �ملخدرة “�لكبتاجون”. وقال �لعقيد طاهر غريب �لظاهري، مدير 
مديرية مكافحة �ملخدر�ت يف قطاع �لأمن �جلنائي، �إنه مت �إطالق ��شم “�ل�شربة �ملوجعة” على 
عن  �أ�شفرت  و�ملتابعة،  �لر�شد  من  �شهور  مدى  على  حققته  �ل��ذي  �لباهر  للنجاح  نظر�ً  �لعملية 
توجيه �شربة ��شتباقية غري متوقعة للمروجني. وذكر �أن �لإجر�ء�ت �لأمنية �ملتبعة، و�لعمليات 
�ل�شبكة  بهذه  �لإط��اح��ة  �لبالغ يف  �لأث��ر  لها  ك��ان  وف��ق خطط حمكمة،  تنفيذها  �لتي مت  �ل�شرية 
�لإجر�مية �لتي كانت تد�ر من خارج �لدولة، ل�شتهد�ف �لوطن و�إغر�ق �شبابه يف بر�ثن �لتعاطي. 
و�أكد �لظاهري �أهمية �ل�شبطية يف منع �خلطر �ملبا�شر يف حال ت�شويق هذه �لكمية �لهائلة من 
�ملوجعة،  �ل�شربات  �أد�ء مهامهم لتوجيه  �ملكافحة م�شتمرون يف  �أن عنا�شر  �إىل  �ملمنوعات، لفتاً 
ي للمروجني، وتفكيك خطوط �لإمد�د �ل�شاخنة من خارج �لدولة،  �لو�حدة تلو �لأخرى، للت�شدرّ
وكل من يتوررّط يف �لتهريب �أو �لجتار باملخدر�ت، باأي طرق مبتكرة، وكذلك �إحكام �لرقابة على 

حماولت �لتعاطي، �شمن ��شر�تيجية متكاملة ملكافحة �ملخدر�ت.

 تنمية املجتمع  تعكف على و�ضع الأطر القانونية 
املنظمة لتاأ�ضي�ض وتنظيم دور العبادة وترخي�ضها

•• اأبوظبي- وام: 

�أكدت د�ئرة تنمية �ملجتمع - �أبوظبي �أنها تعكف على و�شع 
دور  جميع  وتنظيم  لتاأ�شي�س  �ملنظمة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لأط����ر 
�لعبادة يف �أبوظبي وترخي�شها ح�شب �ملعايري و�ل�شر�طات 
و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  باأ�شالة  �مل�شا�س  دون  لديها  �ملعتمدة 
�لإ�شالمي  �ل��دي��ن  تعاليم  �إط����ار  ع��ن  �ملنبثقة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
يف  �لعبادة  دور  ترخي�س  على  تعمل  �إنها  وقالت  �حلنيف.. 
�لإمارة و �لبالغ عددها 19 د�ر عبادة قائمة يتو�جد �أغلبها 
�لظاهري  �شلطان  �شعادة  ق��ال  و  33 عاما.  �أك��ر من  منذ 
 - و�لريا�شية  �ملجتمعية  �مل�شاركة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�لد�ئرة  �م�س يف مقر  �لذي عقده  �لإعالمي  �للقاء  خالل 
�لقانون  �إىل  و��شتناد�  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  �إن   - باأبوظبي 
رقم 12 ل�شنة 2018 ب�شاأن �إن�شائها و�لقر�ر رقم 61 ل�شنة 
�لعبادة يف  دور  لتنظيم  �لتنفيذية  �لالئحة  ب�شاأن   2019
�إمارة �أبوظبي تعترب �جلهة �ملعنية برخي�س دور �لعبادة. و 

�أ�شاف �أن �لد�ئرة تعمل مع �جلهات �لجتماعية على و�شع 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  للمو��شيع  و�ل�شيا�شات  �لقانونية  �لأط��ر 
تندرج �شمن حمور �لت�شامح مبا يحقق �لتطلعات �لتنموية 
على  �لقائمني  �لتقت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  م�شري�  �ملحور  لهذ� 
دور �لعبادة �ملوجودة يف �أبوظبي و رجال �لدين من خمتلف 
�لو�جب  ب��ال�����ش��روط  تعريفهم  ومت  و�ل��ط��و�ئ��ف  �ل��دي��ان��ات 
ت��و�ف��ره��ا و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��و�ج��ب �ت��ب��اع��ه��ا ل��ك��ي تتمكن دور 
�لعبادة �ملوجودة يف �لإمارة من �حل�شول على �لر�خي�س 

ملمار�شة �أعمالها.
�إمارة  �ملعنية على م�شتوى  �لد�ئرة هي �جلهة  �أن  �أو�شح  و 
�أبوظبي يف حال رغبة �أي من �جلهات و�ل�شركات �حلكومية 
د�ر عبادة  �إن�شاء  �أو  ��شر�طات  �أي  با�شتحد�ث  �لإم��ار�ت  يف 
جديدة �أو �أي خدمات �آخرى ذ�ت �شلة بدور �لعبادة .. كما 
�أنها �جلهة �ملعنية على م�شتوى �إمارة �أبوظبي فيما يخ�س 
جميع �لأمور �ملتعلقة بدور �لعبادة لغري �مل�شلمني و�أي�شا يف 

حال �إقامة �أي ن�شاط �أو فعالية تتعلق بها.
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اأخبـار الإمـارات

�ضيف بن زايد يكرم امل�ضاركني يف جمال�ض وزارة الداخلية الرم�ضانية بدورتها الثامنة 
•• اأبوظبي-وام:

كرم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بح�شور  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�أم����ل عبد�هلل  �ل���دك���ت���ورة  م��ع��ايل 
�لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني 
�م�س..  �أق��ي��م  �لحت����ادي يف حفل 
وموؤ�ش�شات  ج��ه��ات   « �مل�����ش��ارك��ني 
و  �مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ني  و   « و�أف������������ر�د� 
وز�رة  جم��ال�����س  يف  �لإع���الم���ي���ني 
دورتها  يف  �لرم�شانية  �لد�خلية 

�لثامنة لهذ� �لعام 2019.
�ل�شيخ  م��ع��ايل  �ل��ت��ك��رمي  ح�����ش��ر 
نهيان وزير  �آل  نهيان بن مبارك 
ن������ورة بنت  �ل���ت�������ش���ام���ح وم����ع����ايل 
�لثقافة  وزي�����رة  �ل��ك��ع��ب��ي  حم��م��د 
وتنمية �ملعرفة و معايل �لدكتور 
ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزير 
ومعايل  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
ن��ا���ش��ر ب��ن ث���اين �ل��ه��ام��ل��ي وزير 
�مل���������و�رد �ل���ب�������ش���ري���ة و�ل���ت���وط���ني 
وم���ع���ايل ح�����ش��ة ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بو 
�ملجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  ح��م��ي��د 
ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �مل���ه���ريي 
بنت  �شما  وم��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم 
وزيرة  �ملزروعي  فار�س  بن  �شهيل 
رئي�شة  �ل�����ش��ب��اب  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
�لإحتادية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 

لل�شباب.
بال�شالم  ب������د�أ  ق����د  �حل���ف���ل  ك�����ان 
�لوطني و�آيات عطرة من �لقر�آن 
�لإعالمية  ق��دم��ت  ث���م  �ل���ك���رمي 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف 
تعزيز �لتعاي�س �ملجتمعي وتر�شيخ 
مبادئ وقيم �ل�شالم بني �ل�شعوب 
�لإن�����ش��ان��ي��ة من  �لأخ����وة  وحتقيق 
خ����الل جم��م��وع��ة م���ن �مل���ب���ادر�ت 
و�لتي تاأكد دور قيادتنا �لر�شيدة 
يف �مل�شي قدما على نهج �لت�شامح 
�لإمار�ت  دولة  عليه  قامت  �لذي 
�لعربية �ملتحدة منذ قيامها على 
ي��د »�مل��غ��ف��ور ل��ه »�ل�شيخ ز�ي��د بن 
�شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه 

» و�خو�نه حكام �لإمار�ت.
�أ�شار �إىل �أن جمال�س �لد�خلية  و 
ج�شور  م��د  يف  مهما  دور�  تلعب 
�ل��ت��و����ش��ل �ل��ف��ك��ري �ل��ب��ن��اء بني 
و�ملو�طنني من خالل  �مل�شوؤولني 
و�ملو��شيع  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن��اق�����ش��ة 
�ملهمة وو�شعها يف �مليز�ن للخروج 
ت�شاهم  ت��ط��وي��ري��ة  مب��ق��رح��ات 
بع�س  وتعالج  �ملجتمع  نه�شة  يف 
�مل�شكالت �لتي حتتاج �إىل جل�شات 

حو�رية بناءة.
�أن ما مييز جمال�س �لعام  و ذكر 
2019 » �أنه كان من بينها ثالثة 
�للوفر   « م��ت��ح��ف  يف  جم���ال�������س 
�أبوظبي« و« كني�شة �شانت جوزيف 
�لكاثوليكية« و«خيمة �شكاي نيوز 
و  �ملتحدثني  تنوع  » حيث  عربية 
 2019 عام  مع  تز�منا  �لأماكن 
ليوؤكد   « �لت�شامح  ع��ام   « ب�شعار 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ري�����ادة 
هذه  لر�شيخ  �شعيها  يف  �ملتحدة 

�لقيم �لإن�شانية .

ق�شري�  فيديو  �لنقبي  �أ�شمهان 
م���ن جمال�س  ����ش��ت��ع��ر���س ج��ان��ب��ا 
�لعام  ل���ه���ذ�  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
ثم  ت�شمنته  م��ا  و�أه���م   2019

بد�أت فعاليات �لتكرمي .
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  وك��رم 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �أمل 
�ملجل�س  �لقبي�شي رئي�شة  عبد�هلل 
�لوطني �لحتادي بد�ية �جلهات 
�ملجال�س  ودع��م��ت  ���ش��ان��دت  �ل��ت��ي 
من وز�رة وهيئات وموؤ�ش�شات من 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س .
ثم كرم �شموه م�شت�شيفي �ملجال�س 
م��ن �مل��و�ط��ن��ني و�مل��و�ط��ن��ات ومن 
جم��ال�����س �لأح���ي���اء ع���رب �إم�����ار�ت 
خا�س  تكرمي  جانب  �إىل  �لدولة 

يف دب����ي و�ل����ل����و�ء خ��ل��ي��ف��ة ح���ارب 
�خلييلي رئي�س جمل�س �لتطوير 
�مل���وؤ����ش�������ش���ي ب������ال������وز�رة و �ل���ل���و�ء 
�لري�شي  ن��ا���ش��ر  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لد�خلية  ب�����وز�رة  �ل��ع��ام  �مل��ف��ت�����س 
دملوج  بن  حميد  حممد  و�لعميد 
�ل��ظ��اه��ري، �لأم����ني �ل��ع��ام ملكتب 
�شمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لدكتور  و�لعميد  �لد�خلية  وزير 
���ش��الح �ل��غ��ول م��دي��ر ع��ام حماية 
�جلرمية  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع 
نا�شر  �شعادة  و  �لد�خلية  ب��وز�رة 
وز�رة  وك����ي����ل  �ل�����ب�����دور  خ���ل���ي���ف���ة 
�مل�شاعد  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة 
و�شعادة �شيف علي �لقبي�شي �ملدير 
�لتنفيذي لإد�رة �شوؤون �ملو�طنني 
�أبوظبي  عهد  ويل  �شمو  ب��دي��و�ن 
�لنيادي  �شعيد  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 

و ن��اق�����ش��ت �مل��ج��ال�����س ع�����دد� من 
�حليوية  �ملجتمعية  �مل��و���ش��وع��ات 
�لإن�شانية  »�لأخ����وة  ع��ن��و�ن  حت��ت 
جمل�شا   73 ع��ق��د  خ����الل  م���ن   «
بينها  م��ن  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
رك�����زت  ن�������ش���ائ���ي���ا  جم���ل�������ش���ا   14
�مل����ر�أة و�لطفل«   « م��و���ش��وع  ع��ل��ى 

»�لنموذج �لإمار�تي« .
مو��شيع  �مل��ج��ال�����س  ناق�شت  ك��م��ا 
»مكافحة  و  �ل���������ش����الم«  »ق����ي����م 
»�آف����ة  » و  �ل��ت��م��ي��ي��ز و�ل���ك���ر�ه���ي���ة 
�ل�شرق  و«ع������الق������ة  �لره������������اب« 
و�شناعة  و«�لإم��������ار�ت  ب��ال��غ��رب« 
�ل���ت�������ش���ام���ح« و«ن�������ش���ر �لخ������الق« 
و«ك�����ب�����ار �مل����و�ط����ن����ني و�أ����ش���ح���اب 

�لهمم« و«�ملر�أة و�لطفل«.
�ل��دك��ت��ور �شالح  �ل��ع��م��ي��د  �أك����د  و 
حماية  ع���ام  م��دي��ر  �ل��غ��ول  عبيد 

�شاركو�  �ل���ذي���ن  �ل���دي���ن  ل��ع��ل��م��اء 
يف ن���ق���ا����ش���ات جم���ال�������س �ل�������وز�رة 
�لعرب  و�لإعالميني  �لرم�شانية 
مل�شاركتكم  �ل����دول����ة  خ�����ارج  م���ن 

�لقيمة يف �إد�رة �ملجال�س.
رئي�س  ن����ائ����ب  ����ش���م���و  وح�����ر������س 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لتذكارية  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط  على 
تكرميها  �لتي مت  �ملجموعات  مع 
ومن بينها �شورة مع �لإعالميني 
�ملجال�س  �إب��ر�ز  �أ�شهمو� يف  �لذين 
جناحها  و  �إد�ر�ت��ه��ا  على  وعملو� 
�أهد�فها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وو����ش���ول���ه���ا 

�ملر�شومة.
�شيف  �لفريق  �حلفل  ح�شر  كما 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شعفار 
وم���ع���ايل ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان نائب 
�لعام  �ل�����ش��رط��ة و�لأم�����ن  رئ��ي�����س 

ل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مدير عام 
و�شعادة  و�لأوق������اف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ع��ام �شركة  م��دي��ر  ب��ن متيم  علي 
�أب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم و ع���دد كبري 
و�جلهات  �ل���وزر�ت  م�شوؤويل  م��ن 
�ملجال�س  وم�شت�شيفي  �حلكومية 
�حلكومية  �جل����ه����ات  ومم���ث���ل���ي 
�لرم�شانية  �ملجال�س  يف  �مل�شاركة 

وعدد من �ملدعوين و�ل�شيوف.
�لد�خلية  وز�رة  جم��ال�����س  ك��ان��ت 
�لرم�شانية يف دورتها �لثامنة قد 
�ملبارك  رم�����ش��ان  �شهر  يف  ع��ق��دت 
بتنظيم من مكتب ثقافة �حر�م 
ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ب�����الإد�رة  �لأم���ن���ي  �لإع�����الم  �إد�رة 
بالوز�رة  �لأمني  لالإ�شناد  �لعامة 
�لعامة  �لقياد�ت  مع  وبالتن�شيق 

لل�شرطة بالدولة.

�جلرمية  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �ملجتمع 
ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �مل�����ش��رف �لعام 
قامت  �ل����وز�رة  �أن  �ملجال�س  على 
�جلهات  خمتلف  م��ع  بالتن�شيق 
مو��شيع  ل����دع����م  �لحت�������ادي�������ة 
�مل���ج���ال�������س �ل����ت����ي ت���ن���وع���ت حتت 
لتناق�س  �ل���رئ���ي�������ش���ي  ����ش���ع���اره���ا 
بعد  ذ�ت  ح����ي����وي����ة  م����و������ش����ي����ع 
روؤية  م��ع  وم��ت��و�ف��ق  ��شر�تيجي 
لن�شر  �ل�شاعية  �لإم��ار�ت  حكومة 
�مل���ع���رف���ة و�ل���ث���ق���اف���ة م����ن خالل 
�ملجتمعية  و�حل����و�ر�ت  �مللتقيات 
�لهدف  يف  ت�شب  �مل��ح��اور  �أن  كما 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل���دول���ة �لإم��������ار�ت يف 
�ل��ت�����ش��ام��ح للعام  ���ش��ع��ار  �ت��خ��اذه��ا 
�ملو��شيع  �أن  �أو���ش��ح  و   .2019
�شاحب  جلهود  �إ�شتلهاما  ج��اءت 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 

مت اختيارهم من 3100 متقدم خا�سوا جمموعة من الور�ش ال�سرتاتيجية 

القيادات املوؤثرة مبركز حممد بن را�ضد لإعداد القادة يف ام�ضرتدام للقاء نخبة من القيادات العاملية

•• اأم�سرتدام-وام:

�لدفعة  منت�شبي  ي�شم  فريق  ز�ر 
�لثانية من برنامج �لقياد�ت �ملوؤثرة 
مب��رك��ز حم��م��د ب��ن ر����ش��د لإع����د�د 
�لتنفيذي  للمكتب  �لتابع  �ل��ق��ادة 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لعا�شمة  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�م�شرد�م، و�طلع على  �لهولندية 
جمموعة من �ملمار�شات و�لتجارب 
�لدولة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل����ر�ئ����دة 
�لجتماعات  م����ن  ع������دد�  وع���ق���د 
�ل�شركات  �لعمل مع كربى  وور�س 

�لعاملية.
وخالل �لزيارة، �طلع �لفريق على 
 ،“  THNK“ م��ع��ه��د  جت���رب���ة 
�ملتخ�ش�س يف �بتكار �أدو�ت ع�شرية 
جديدة وتن�شئة قادة موؤثرين حول 
�لعامل، وعقدو� جمموعة من ور�س 
�ل��ع��م��ل وج��ل�����ش��ات ت��ب��ادل �خلرب�ت 
�لفريق  وز�ر  �مل��ع��ه��د،  م��درب��ي  م��ع 
 ،”UN Studio“ �شركة  مقر 
قدمها  تدريبية  ور���ش��ة  وح�����ش��رو� 
بريكل”،  ف�����ان  “بني  �مل���ه���ن���د����س 
موؤ�ش�س �ل�شركة بعنو�ن “ما �لذي 
يف  مزعجا  ق��ائ��د�  لتكون  حتتاجه 
كما  �ملعمارية؟”.  �لهند�شة  ع��امل 
�شاركو� يف جل�شة �ألقاها رئي�س ق�شم 
�لهولندية  �ل�����ش��رط��ة  يف  �لب��ت��ك��ار 
تتمحور حول تطوير حدود �لعمل 
“�لتكنولوجيا  وجل�شة  �ل�شرطي، 
�لب�شرية،  وم�شتقبل  و�ل��ف��ل�����ش��ف��ة 
من  �لتخ�ش�شات  م��ت��ع��ددة  ن��ظ��رة 
�لباحث  �أل��ق��اه��ا  �مل�شتقبل”  ع��امل 
�إ�شافة  وغريها،  �شاندبرج  �أندر�س 
�لتفاعلية  �ل���ور����س  م��ن  ع���دد  �إىل 
��شتعر��س  تت�شمن  و�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
�أف�شل �ملمار�شات يف كيفية مناق�شة 
�ملثرية  �مل��و���ش��وع��ات  م���ن  �شل�شلة 

للجدل وغريها.

و�لبنية  �لطاقة،  كقطاع  خمتلفة 
و�لتطوير  و�مل��و����ش��الت،  �لتحتية 
و�ل�شحة،  �حل���ك���وم���ي،  و�ل��ت��م��ي��ز 
�لجتماعية،  و�لتنمية  و�لعقار�ت، 
�إ�شافة  �ل��رق��م��ي��ة،  و�لتكنولوجيا 
�إىل �لقطاعات �لق�شائية و�لأمنية 

و�مل�شرفية وغريها.
من جانبه، تطرق عبد�هلل �لرميثي 
ر��شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  م���دي���ر 
�لور�س  نوعية  �إىل  �ل��ق��ادة  لإع���د�د 
�ملنت�شبون  خا�شها  �لتي  �لتدريبية 
منذ �نت�شابهم للربنامج، وقال : “ 
قمنا وبالتعاون مع جامعات عاملية 
 UC Berkeley IMD و  ك� 
 Imperial College in و 
م�شاقات  ب��ت��ط��وي��ر   London
علمية مبنية على جتارب قيادية يف 
جو�نب عدة مثل �ملعرفة و�لكفاء�ت 
�لبدنية  و�ل������ق������در�ت  و�مل������ه������ار�ت 
و�لذهنية وغريها، وتطبيقها عرب 
م�شاريع جماعية وفردية تت�شمن 
وعاملية،  حملية  ميد�نية  زي����ار�ت 
وور�س عمل مع خرب�ء وخمت�شني 
�لفرة  �مل��ج��الت، وخ���الل  تلك  يف 
�لدفعة  منت�شبو  خ��ا���س  �مل��ا���ش��ي��ة، 
قامو�  حتديات  جمموعة  �حلالية 
�لقيادية  م��ه��ار�ت  ع��رب  بتجاوزها 

�لتي �أثبتوها”.
باملتابعة  ن����ق����وم   “ و�أ���������ش��������اف: 
على  دوري  ب�����ش��ك��ل  و�لإ�������ش������ر�ف 
�ملنت�شبني،  وت���ق���دم  �أد�ء  م�����ش��رية 
وتطوير حمتوى �لرب�مج و�لور�س 
جمموعة  مع  بالتعاون  �لتدريبية 
�لعاملية  �جل���ام���ع���ات  م���ن  خم���ت���ارة 
مهنية  �شبكات  لبناء  �ملتخ�ش�شة، 
يف  �لتعاون  ت�شجع  وعاملية  حملية 

�ملجالت �لتطويرية”.
ر��شد  ب����ن  وي���ع���د من������وذج حم���م���د 
�إع���د�د  �لأول يف  �مل�����ش��در  �ل��ق��ي��ادي 
�لأكادميية  و�مل�����ش��اق��ات  �ل���رب�م���ج 

بالإن�شان، و�شناعة �لقادة، وتوفري 
وتعزيز  لالبتكار،  �خل�شبة  �لبيئة 
�لطاحمني  وحت��ف��ي��ز  �لإن��ت��اج��ي��ة، 
عاليا،  �لتطلعات  �شقف  رف��ع  ع��رب 
وهو ما ن�شتلهمه من روؤية قيادتنا 

�لر�شيدة”.
ت����ن����وع  �إىل  �ل�����ع�����ط�����ر  وت�������ط�������رق 
�إليها  ي��ن��ت��م��ي  �ل���ت���ي  �ل���ق���ط���اع���ات 
م��ن��ت�����ش��ب��و �ل���دف���ع���ة �ل���ث���ان���ي���ة من 
وقال:  �مل��وؤث��رة،  �ل��ق��ي��اد�ت  برنامج 
“ ت�شم �لدفعة �حلالية منت�شبني 
�شمن  قيادية  منا�شب  يف  يعملون 
خمتلفة،  رئي�شية  ق��ط��اع��ات   10
�لربنامج  طبيعة  ي��خ��دم  م��ا  وه���و 
تو�كب  م��وؤث��رة  ق��ي��اد�ت  �شناعة  يف 
�أبرز �لحتياجات �مل�شتقبلية وتعزز 
كافة  يف  لبثها  �لتطوير  مفاهيم 
كما  و�خلا�شة،  �جلهات �حلكومية 
يعكف فريق عمل مركز حممد بن 
ر��شد لإعد�د �لقادة با�شتمر�ر على 
تطوير م�شاقات �لرب�مج �ملن�شوية 
حتت �ملركز متا�شيا مع �مل�شتجد�ت 

�لعاملية يف �ملجالت كافة .
�لفريق  ح�����ش��ر  �ل����زي����ارة،  وخ����الل 
�شعادة  �أق���ام���ت���ه���ا  ع�������ش���اء  م����اأدب����ة 
�لعتيبة  ع��ب��د�هلل  ح�شة  �ل��دك��ت��ورة 
�ململكة  ل�������دى  �ل������دول������ة  ����ش���ف���ري 
منت�شبي  ���ش��رف  على  �ل��ه��ول��ن��دي��ة، 
برنامج  م�����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل����������دورة 

�ملدير  �لعطر  �شعيد  �شعادة  و�أك���د 
ل�شاحب  �لتنفيذي  للمكتب  �لعام 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
حممد  مركز  متا�شي  على  مكتوم 
بن ر��شد لإعد�د �لقادة مع �ملعايري 
ر���ش��خ��ه��ا �شاحب  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ت�شتند   “ وق��ال:   .. �هلل”  “رعاه 
ك���اف���ة ب����ر�م����ج م���رك���ز حم���م���د بن 
�ملعايري  على  �لقادة  لإع��د�د  ر��شد 
ر���ش��خ��ه��ا �شاحب  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ادي��ة 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
يف  �لقيادية  م�شريته  ع��رب  مكتوم 
�إىل  ت��ه��دف  خم�شني ع��ام��ا، و�ل��ت��ي 
م�شتقبلية  قيادية  مو�هب  �شناعة 
تناف�شية  تعزيز  مو��شلة  ت�شتطيع 
و�أ�شاف  �لعاملية”.  �لإم���ار�ت  دول��ة 
ن�����ش��ع��ى و�ن���ط���الق���ا من  “ ك���م���ا   :
م����ن����ظ����وم����ة حم����م����د ب������ن ر������ش����د 
�لإط���الع  �إىل غ��ر���س روح  ل��ل��ق��ي��ادة 
�إقليميا  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
جو�نبها  ر����ش���د  ب���ه���دف  وع���امل���ي���ا، 
يتنا�شب  مبا  وتطبيقها  �لإيجابية 
وروؤيتنا  جم��ت��م��ع��ن��ا  ط��ب��ي��ع��ة  م����ع 
قيادتنا  عودتنا  وكما  �مل�شتقبلية، 
د�ئما  م�شتعدون  ف��اإن��ن��ا  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لتطوير، و�لرتقاء  لال�شتثمار يف 

�لقياد�ت �ملوؤثرة مبركز حممد بن 
ر��شد لإعد�د �لقادة.

وث��م��ن��ت ���ش��ع��ادة �ل���دك���ت���ورة ح�شة 
�لإمار�تي  �ل��وف��د  زي���ارة  �لعتيبة، 
م���ن م��ن��ت�����ش��ب��ي م���رك���ز حم��م��د بن 
ر����ش��د لإع����د�د �ل���ق���ادة، وق��ال��ت: “ 
ت��ع��د ه��ول��ن��د� م��ن �ل����دول �خلم�س 
ل�شتقطاب  �ل���ع���امل  يف  �ل���ك���ربى 
�ملو�هب، حيث يعي�س يف عا�شمتها 
�م�����ش��رد�م وح��ده��ا ق��ر�ب��ة 178 
�أهلها  مم����ا  خم���ت���ل���ف���ة،  ج��ن�����ش��ي��ة 
لتكون ر�بع مدينة �أوروبية لإقامة 
وهي  �لدولية،  �لتجارية  �لأع��م��ال 
بال �شك مق�شد منوذجي للر�غبني 
يف تطوير �لعمل �لإد�ري و�لبحث 

عن �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية”.
و�أ�شافت �لعتيبة : “ �فتخر �ليوم 
بلقاء ق��ي��اد�ت �إم��ار�ت��ي��ة م��وؤث��رة يف 
ق��ط��اع��ات خم��ت��ل��ف��ة، ت��ع��ك�����س روؤي���ة 
وفكر قيادتنا �لر�شيدة �ل�شاعية �إىل 
ت�شت�شرف  �ل��ق��ادة  �أج��ي��ال من  خلق 

�مل�شتقبل وت�شتبق متطلباته”.
وكانت �لدفعة �لثانية من برنامج 
�ل��ق��ي��اد�ت �مل���وؤث���رة مب��رك��ز حممد 
�ل��ق��ادة قد بد�أت  بن ر��شد لإع���د�د 
ت�شجيلها  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي،  ي��ن��اي��ر  يف 
لطلبات �لتحاق �أكر من 3100 
م���������ش����وؤول م����ن خم���ت���ل���ف �إم��������ار�ت 
�ل�����دول�����ة، خ���ا����ش���و� ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�لذهنية  و�لتقييمات  �لخ��ت��ب��ار�ت 
و�لإد�رية �ملبنية على منوذج حممد 
ب���ن ر�����ش���د ل��ل��ق��ي��ادة، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�ملقابالت �ل�شخ�شية مع خمت�شني 
م�����ن م�����رك�����ز حم����م����د ب�����ن ر������ش����د 
�شهرين  �لقادة، على مد�ر  لإع��د�د 
ل�شتخال�س  وذل������ك  م���ت���ت���ال���ني، 
وممثلة  متمكنة  قيادية  جمموعة 
�حلكومية  �ل����ق����ط����اع����ات  لأب���������رز 
و�خلا�شة مبختلف جمالتها، فتم 
قطاعات  من  مر�شحا   32 �ختيار 

للطري�ن  �لعامة  بالهيئة  �جلوية 
�لهاجري  حممد  و���ش��م��اح  �مل���دين، 
�ملمار�شات  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
وح�شة  �لقت�شاد،  ب��وز�رة  �ل�شارة 
�لغرير مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية 
وجودة  لل�شعادة  �لتنفيذي  و�ملدير 
�حل���ي���اه ب��ه��ي��ئ��ة �ل���ط���ري�ن �مل����دين، 
ومارية حممد �لري�س مدير �إد�رة 
�لتنمية  ب��د�ئ��رة  �لأع��م��ال  تطوير 
وعبد�لرحمن  �لإق����ت���������ش����ادي����ة، 
�إد�رة  م���دي���ر  �جل���ن���اح���ي  حم���م���د 
�لطرق  بهيئة  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل���ر�ف���ق 
وحممد  ب�����دب�����ي،  و�مل������و��������ش������الت 
�حللول  رئي�س  �شليمان  بن  �شعيد 
�لرقمية بهيئة كهرباء ومياه دبي 
�إد�رة  �شاكري مدير  وعادل حممد 
�لطرق  بهيئة  �مل��و����ش��الت  �أنظمة 
عبد�لغفار  وفي�شل  و�مل��و����ش��الت، 
�لتعامالت   - منتج  مدير  �لهاوي 
�ل��رق��م��ي��ة و خ��دم��ات �ل��ث��ق��ة بدبي 
�ل��ذك��ي��ة، و�ل��دك��ت��ور ه����ز�ع خلفان 
ومبادر�ت  جو�ئز  رئي�س  �لنعيمي 
�لتنفيذي  ب���امل���ج���ل�������س  �ل���ت���م���ي���ز 
لإم��ارة دب��ي، وجمال زعل �ملهريي 
و�لبيئة  لل�شالمة  �لرئي�س  ن��ائ��ب 
مبطار�ت  و�ل���ش��ت��د�م��ة  و�ل�����ش��ح��ة 
دب���ي، وخ��ال��د �أح��م��د �جل��اب��ر نائب 
رئ����ي���������س �لت�����������ش�����الت و�مل����الح����ة 
مبوؤ�ش�شة  �جل�����وي�����ة  و�مل�����ر�ق�����ب�����ة 
�جلوية،  �مل���الح���ة  خل���دم���ات  دب����ي 
وم���اج���د ���ش��ي��ف �ل�����ش��ام�����ش��ي مدير 
مبجل�س  �لعمليات  �إ�شت�شار�ت  �أول 
�ل��ت��و�زن �لإق��ت�����ش��ادي، وعلي حمد 
�لب�شطي  ع��ل��ي  �ل��رح��وم��ي وخ��ال��د 
م����ن ����ش���رط���ة دب������ي، وح���م���د ثاين 
�لت�شال  �إد�رة  �أول  مدير  م��ب��ارك 
دبي،  مبحاكم  �ملوؤ�ش�شي  و�لت�شويق 

تاأتي  و�ل���ت���ي  �مل���رك���ز،  �مل��ع��ت��م��دة يف 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ع�����دد م����ن كربى 
�ملتخ�ش�شة،  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 
مبا ي�شمن تخريج قياد�ت وطنية 
للمتغري�ت  وم����و�ك����ب����ة  م���وؤه���ل���ة 
لتحقيق  �لعمل  ومو��شلة  �لعاملية 

روؤية �شموه.
تطوير  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت�شتهدف  ك��م��ا 
�لتنوع   : هي  رئي�شية  ك��ف��اء�ت   8
و�لإ������������ش�����������ر�ك، و�ل�����ش����ت���������ش����ر�ف 
�لعاملية،  و�ملو�طنة  �ل�شر�تيجي، 
و�ل�شغف  �ل������ري������ادي،  و�ل���ت���ف���ك���ري 
و�لل�����ت�����ز�م، وخ���ل���ق �ل��ق��ي��م��ة، �إىل 
�أول،  ب��الإن�����ش��ان  ج��ان��ب �له��ت��م��ام 

و�أخري� �لف�شول و�ملرونة.
�مل���ن���ظ���وم���ة ك����ذل����ك �إىل  وت�������ش���ع���ى 
�لقياد�ت  وق����در�ت  ك��ف��اء�ت  تنمية 
�ل�شابة من �لإمار�تيني يف جمالت 
وتطوير  �لإب�������د�ع�������ي،  �ل���ت���ف���ك���ري 
قدر�تهم ومهار�تهم ملو�كبة �أحدث 
على  �لربنامج  ويقوم  �مل�شتجد�ت، 
�لتجارب  خ��الل  من  �لتعلم  �أ�ش�س 
�حلية، �لتي تعك�س و�قع وحتديات 

بيئات �لعمل يف �لعامل.
ك��اف��ة منت�شبي  �ل���زي���ارة  ���ش��ارك يف 
برنامج  م�����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل����������دورة 
�ملنتمني  �مل��������وؤث��������رة  �ل������ق������ي������اد�ت 
وهم:  خمتلفة،  حيوية  لقطاعات 
وكيل  �ل���ق���ا����ش���م���ي  خ����ال����د  �����ش����امل 
�ملعرفة  لتنمية  �مل�����ش��اع��د  �ل�����وز�رة 
�لعرفة،  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  ب����وز�رة 
�إد�رة  مدير  �ل�شحي  ر��شد  وخالد 
م��رك��ز �ل��ت��و����ش��ل �ل��رق��م��ي مبكتب 
وز�رة  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و �مل�شتقبل، 
�إب��ر�ه��ي��م �جل���الف �ملدير  و�أح��م��د 
�مل�����ش��اع��د خل��دم��ات �ملالحة  �ل��ع��ام 

�ل�������ش���وي���دي مدير  �أح���م���د  ون�����وف 
تنمية  بهيئة  �لإ�شر�تيجية  �إد�رة 
�مل��ج��ت��م��ع، و���ش��ع��ي��د حم��م��د مع�شم 
�لفال�شي مدير تنفيذي - من�شات 
للم�شتقبل  دبي  مب�شرعات  �ملتقبل 
و منطقة 2071 �لتابعة ملوؤ�ش�شة 
دب������ي ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، و�ل����دك����ت����ورة 
�مل�����زروع�����ي مدير  م���ط���ر  ك����رمي����ة 
�ملعرفة  و  �لتعليم  بد�ئرة  تنفيذي 
ب��اأب��وظ��ب��ي، و���ش��م�����ش��ة ع���ب���د�هلل بن 
للعمليات  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  حماد 
للن�شاء  م���ي���دك���ري  مب�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و�لأطفال، وعائ�شة ح�شن �لب�شتكي 
�لتخطيط  يف  �أول  �د�رة  م���دي���ر 
�لتحتية  ل��ل��ب��ن��ي��ة  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي 
لالت�شالت  �لم���������ار�ت  ب�����ش��رك��ة 
يو�شف  وحميد   ،“ دو   “ �ملتكاملة 
�ل��ع��ج��م��اين ن��ائ��ب رئ��ي�����س �جل���ودة 
وحت������وي������ل �لأع��������م��������ال و�ل���ت���م���ي���ز 
لالت�شالت  �لم������ار�ت  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
بريك  ب��ن  وخ��ال��د  �ت�شالت”،   “
�خلدمات  �أول  م���دي���ر  �ل���ربي���ك���ي 
�لأو�شط  ب��ال�����ش��رق  �لإ���ش��ت�����ش��اري��ة 
كوبرز  ووترهاو�س  بر�ي�س  ب�شركة 
�نوهي  �أحمد  “ وب��در   PwC “
�لرئي�س �لتنفيذي للقرية �لعاملية، 
نائب  �لفهيم،  عبد�لكرمي  و�أحمد 
�لتجزئة  لإد�رة  �لأول  �ل��رئ��ي�����س 
و�ملر�كز �لتجارية مبركز بي �ملايل 
�لب�شاطه  حممد  وهيفاء  �لعاملي، 
للعقار�ت،  ب��دب��ي  م�����ش��اع��د  م��دي��ر 
وحنان �شليمان �ل�شويدي �لرئي�س 
مبركز  ل���ل���ع���م���ل���ي���ات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�آل  �شامل  ونا�شر  �لطبي،  يونايتد 
�مل�شرفية  �خل��دم��ات  رئ��ي�����س  ع��ل��ي 
�ل��ت��ج��اري��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ببنك 

�شي”. بي  �إ�س  “�إت�س 

 �ضعيد العطر: برنامج القيادات ي�ضتند على املعايري القيادية التي ر�ضخها حممد بن را�ضد عرب م�ضريته القيادية يف خم�ضني عاما
ح�ضة العتيبة: هولندا تعد من الدول اخلم�ض الكربى يف العامل ل�ضتقطاب املواهب وهي مق�ضد منوذجي للباحثني عن اأف�ضل املمار�ضات العاملية
الرميثي: خا�ض املنت�ضبون جمموعة من التحديات متثلت يف اإعداد م�ضاريع جماعية وفردية تت�ضمن زيارات ميدانية حملية وعاملية
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اأخبـار الإمـارات
مكتب �ضوؤون املجال�ض وجمعية البيت متوحد ينظمان حما�ضرة مبدينة خليفة باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

مع  بالتعاون  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ب��دي��و�ن  �ملجال�س  ���ش��وؤون  مكتب  نظم 
�ملرر مبدينة  �شاهني  �شهيل  �لبيت متوحد حما�شرة يف جمل�س  جمعية 
و�أ�شاد  باحل�شور  �مل��رر  �شاهني  �شهيل  �شعادة  رح��ب  و  باأبوظبي.  خليفة 
و�شر�كاتها  و�لتعليمية  �لوطنية  ومبادرتها  متوحد  �لبيت  جمعية  بدور 
�ملجتمعية �ل�شر�تيجية �لتي توؤكد مبادئ �لتالحم و�لت�شامح و�لإخاء 
�ل�شباب  بتفكري  و�لرتقاء  �لر�شيدة  �لقيادة  و�حد� خلف  �شفا  و�لوقوف 
�مل�شتقبل  �إىل  لالنطالق  �لأ�شا�شية  وركيزته  و�أمله  �لوطن  عماد  كونهم 
وحتفيزهم على خو�س جتارب خمتلفة و�قتحام ميادين �أعمال جديدة 

يف �لقطاع �لعام و�خلا�س و�لإ�شهام يف رفاهية جميع فئات �ملجتمع.
و��شتعر�س عبد�هلل علي �لنيادي ع�شو جمل�س �إد�رة جمعية �لبيت متوحد 

جمموعة من �مل�شاهمات و�ملبادر�ت و�لرب�مج �ملتخ�ش�شة للجمعية على 
وبر�جمها  �جلمعية  �إجن����از�ت  و�أه���م  تاأ�شي�شها  منذ  �شنو�ت  �شبع  م��دى 
و�ل�شحة  و�لتعليم  و�لعلوم  �لجتماعية  �ملجالت  �شملت  �لتي  �ملتنوعة 

و�لبنية �لتحتية و�لدور�ت �لتدريبية وغريها.
ب��ر�م��ج �جل��م��ع��ي��ة �شملت جم����الت م��ن��ه��ا »رح��ل��ة �لحت����اد«  �أن  �أو����ش���ح  و 
ومبادرة  �خليمة«  ر�أ����س  يف  �لظيت  منطقة  يف  متوحد  �لبيت  و«حديقة 
»علماء �مل�شتقبل« ومبادرة »�لنجوم �ل�شاعدة« و«جنوم �مل�شتقبل �لطبي« 
و »�أخالقي هويتي« و »ج�شور« و »مركز �لبتكار« بدعم من غوغل و«منط 
�أد�ئها  �لنيادي �شعي �جلمعية ملو��شلة تطوير  �أكد  و   .« �ل�شحية  �حلياة 
لتكون من�شة مبتكرة للمجتمع �ملحلي يف كل �أنحاء دولة �لإم��ار�ت وفق 
و�لبتكار  �لوطنية  و�ل��وح��دة  �ل�شحية  �حلياة  ه��ي:  رئي�شة  ركائز  �أرب��ع 
�ملجتمع  ل��الإ���ش��ه��ام يف تنمية  �ل��ف��ئ��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ع��ل��وم، وم�����ش��ان��دة 

وحت�شني جودة حياة �أفر�دها من خالل �إطالق وتنفيذ جمموعة متنوعة 
�مل��ب��ادر�ت �حليوية وف��ق نهج دول��ة �لإم���ار�ت �لر��شخ يف لتعزيز قيم  من 
�لتعاون و�لت�شامن و�لتكافل �لجتماعي بف�شل دعم وتوجيهات �لقيادة 
تعد  �جلمعية  �أن  �إىل  لفت  و  �ملختلفة.  وب��ر�جم��ه��ا  ملبادر�تها  �حلكيمة 
من�شة وطنية ي�شتطيع من خاللها جميع �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �لإ�شهام يف 
تر�شيخ ثقافة �لعطاء و�لت�شامن و�لو�جب و�مل�شوؤولية �مل�شركة �إ�شافة 
و�لنتماء عرب جميع  �لوطن  وم�شاعر حب  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  �إىل 
�لنيادي كتاب »ق�شة مائة عام«�لذي �شدر  ��شتعر�س  و  �لدولة.  مناطق 
يف ختام عام ز�يد و�لذي ي�شت�شرف �مل�شتقبل بعيون �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�ملوؤ�ش�س من خالل  لنهج  ، تكرمياً  �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه  بن �شلطان 
ت�شليط �ل�شوء على �إجن��از�ت دولة �لإم��ار�ت وما و�شلت �إليه من تطور 
�لكتاب  ث��ر�ه«. و يحتوي  » طيرّب �هلل  �لتي و�شغها  �لروؤية  ورق��ي بف�شل 

على معلومات مهمة وملهمة للباين �ملوؤ�ش�س و ق�ش�س موثقة مع �شور 
ح�شرية توؤكد �لدور �حليوي و�لأ�شا�شي لل�شيخ ز�يد » طيرّب �هلل ثر�ه » يف 
بناء هذه �لدولة �لعظيمة مبا قدمه للعامل و�لأمة يف كل �ملجالت وعلى 
جميع �ل�شعد. و يقدم �لكتاب مقتطفات من حياة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�أثناء تاأ�شي�س وبناء و�شياغة دولة �لحتاد و�لتي �أ�شبحت �ليوم من �شمن 
. و�حتوى  �لعامل  يف  �لأك��ر تقدماً  �ل��دول  �ملتطورة ويف م�شاف  �ل��دول 
�لكتاب على تفا�شيل مهمة من �إح�شاء�ت ور�شوم بيانية مل�شاعدة �لقر�ء 
�لب�شرية  �لتنمية  �لإم���ار�ت يف جم��الت  دول��ة  و�لباحثني على فهم منو 
�لدويل  �ل�شعيد  على  و�مل�شاعد�ت  �لتحتية  و�لبنية  و�لتعليم  و�ل�شحة، 
وتر�شيخ مفهوم �لحر�م ومتكني �ملر�أة و�لت�شامح و�ل�شعادة و�لرفاهية 
�لقت�شادية  و�لريادة  �خلارجية  و�ل�شوؤون  و�لريا�شة  و�لر�ث  و�لثقافة 

و�لتنوع �لقت�شادي و�حلفاظ على �لنظام �لبيئية.

�سهد افتتاح م�سرح خليفة بن زايد  يف باري�ش

عبداهلل بن زايد: رعاية الإرث الإن�ضاين واجب ح�ضاري فال ح�ضارة دون فن ول رفاه دون ثقافة
•• باري�س-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
“م�شرح  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  مل�شرح  �لر�شمي  �لفتتاح  مر��شم 

ق�شر فونتينبلو �لإمرب�طوري” يف �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س.
ح�شر �لفتتاح .. �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س 
�إد�رة موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شلطان بن خليفة �آل نهيان �لإن�شانية و�لعلمية معايل 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة ومعايل زكي �أنور ن�شيبة 
وزير دولة ومعايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
�لثقافة و�ل�شياحة -  �ملبارك رئي�س د�ئرة  �أبوظبي ومعايل حممد خليفة   -
�أبوظبي و�شعادة �شيف �شعيد غبا�س وكيل د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - �أبوظبي 
و�شعادة حممد خليفة �لنعيمي مدير �إد�رة �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد 
�إ�شماعيل  وحممد  �أبوظبي  �للوفر  متحف  مدير  ر�باتيه  ومانويل  �أبوظبي 

�ل�شهالوي نائب رئي�س �لبعثة يف �شفارة �لدولة يف فرن�شا.
وزير  ري�شتري  فر�نك  معايل   .. �لفرن�شي  �جلانب  من  �لفتتاح  ح�شر  كما 
�لثقافة �لفرن�شي �إىل جانب عدد من كبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني من كال 

�لبلدين.
وفتح �مل�شرح �أبو�به للجمهور جمدد� بعد �نتهاء �أعمال �لرميم و�لتجديد 
 - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  م��ن  بتمويل  ل�شنو�ت  ��شتمرت  �لتي  �ل�شاملة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شم  �لفرن�شية  �حلكومة  �أطلقت  فيما   .. �أبوظبي 
�مل�شرح تقدير�  “حفظه �هلل” على  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يد  خليفة بن 

وعرفانا مب�شاهمة دولة �لإمار�ت يف �إحياء هذ� �ل�شرح �لتاريخي �لعريق.
وتاأتي �أعمال ترميم �مل�شرح و�إعادة �حلياة لهذ� �جلزء �ملهم من تاريخ فرن�شا 
مت  �لفرن�شية  و�حلكومة  �أبوظبي  �إم��ارة  بني  ثقايف  تعاون  �تفاقية  �إط��ار  يف 
توقيعها عام 2007 وت�شمنت �إن�شاء �للوفر �أبوظبي ومبادر�ت دولية منها 
عام  باخلطر  �مل��ه��دد  �لثقايف  �ل���ر�ث  على  للحفاظ  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  �نعقاد 
يف  �لثقايف  �لر�ث  حلماية  �لدويل  �لتحالف  وتاأ�شي�س  �أبوظبي  يف   2016

مناطق �لنز�ع “�ألف”.
و�كتملت �ملرحلة �لأوىل من �أعمال �لرميم يف �شهر �أبريل 2014 و�شهدت 
عملو�  حرفيا  و135  خبري�   25 مب�شاركة  �لرئي�شية  �مل�شرح  قاعة  جتديد 

على ��شتعادة ت�شميماته �لد�خلية وديكور�ته �لأ�شلية.

وتثبيت  تركيب  و�شملت   2017 يونيو  �شهر  خالل  �لثانية  �ملرحلة  وب��د�أت 
�لآلت و�لأنظمة �لت�شغيلية و�شيانة �لأر�شيات وجتديد زخارف �ملق�شور�ت 
وعرو�س  �مل�شرحية  �لأعمال  �أه��م  فوقها  �أقيم  �لتي  �مل�شرح  وخ�شبة  �لعلوية 

�لأد�ء �لفرن�شية.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �أن �فتتاح هذ� �مل�شرح �لتاريخي 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شم  يحمل  “فونتينبلو” �ل��ذي  ق�شر  يف 
للتعاون  “حفظه �هلل” يعد جت�شيد� حقيقيا  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوطيد بني �ملوؤ�ش�شات �لثقافية من �أجل �حلفاظ على �لر�ث وهي ركيزة 
علمنا �إياها موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت �ملغفور له �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” ويرجم �أي�شا عمق �لعالقات �لدبلوما�شية �لتي 
تربطنا باأكر من 187 دولة حول �لعامل جنحت خاللها �لإمار�ت يف بناء 
منظومة متكاملة مل�شتقبل و�عد كما يعك�س حر�س دولة �لإمار�ت على �شون 

�ملو�قع �لر�ثية و�لثقافية حول �لعامل.
“يعد هذ� �ل�شرح �لعريق  وقال �شموه - يف كلمته خالل حفل �لفتتاح - : 
�لذي يعود �ليوم للعامل بكامل �ألقه وفنه بعد فرة �إغالق جتاوزت �ل� 100 
من  وعريقا  جميال  ج��زء�  ميثل  �ل��ذي  �لفرن�شي  �لتاريخ  مكونات  من  ع��ام 
�لتاريخ �لإن�شاين حيث طاملا عملت دولتنا على تقديره من خالل م�شاريع 
�إمار�تية فرن�شية م�شركة �نطالقا من �إمياننا �لعميق بدور �لفنون يف بناء 

�حل�شار�ت”.
و�أ�شاف : “ ياأتي هذ� �حلدث تعبري� عن �لتعاون �لثقايف بني دولة �لإمار�ت 
�لتفاقية  �إط��ار  �لثقايف يف  �ل��ر�ث  �لفرن�شية يف جمال حفظ  و�جلمهورية 
عام  منذ  �مل�شتمرة  �لفرن�شية  و�جلمهورية  �أبوظبي  �إم���ارة  ب��ني  �حلكومية 
�ملنطقة  يف   2017 عام  �أبوظبي  �للوفر  متحف  �فتتاح  كان  �لتي   2007

�لثقافية يف جزيرة �ل�شعديات �أحد ثمارها”.
فونتينبلو” �ملدرج  “ق�شر  يف  �لتاريخي  �مل�شرح  هذ�  “يعترب   : �شموه  وق��ال 
على لئحة مو�قع �لر�ث �لعاملي �لتابعة لليون�شكو �أحد �أهم �لق�شور �مللكية 
نابليون  بينهم  فرن�شيا من  و�إم��رب�ط��ور�  ملكا   34 �شكنه  على  تعاقب  �لتي 
ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  يف  �لثانية  �لفرن�شية  �لإمرب�طورية  �إمرب�طور  �لثالث 
لكن �لعربة لي�شت يف �ملكان بل مبا ميثله من قيم �إن�شانية نحتاج ل�شتذكارها 
كالرو�ية  �ملختلفة  مبنتجاتها  فالثقافة  �ملا�شي  �أخطاء  نكرر  ل  حتى  �ليوم 
هي  وغ��ريه��ا  و�ل����ر�ث  و�لفل�شفة  و�ل�شينما  و�ملو�شيقى  و�مل�����ش��رح  و�ل�شعر 

�لر�بط �لإن�شاين �لأقدر على �لبقاء و�ل�شتمر�ر عرب �لتاريخ وهي �لقما�شة 
�لتي ترقع ثوب �لإن�شانية كلما مزقته �حلروب و�لتطرف و�لإرهاب”.

وتابع �شموه : “بالن�شبة لنا يف دولة �لإمار�ت فاإن �شيانة �لر�ث و�حلفاظ 
عليه و�إع��ادة تقدميه لالأجيال �جلديدة ب�شكل ل مي�س باأ�شالته يعد قيمة 
نحدث  �أن  ميكننا  فال  �ملجالت  خمتلف  يف  �حلكيمة  �لقيادة  تنتهجها  عليا 
�أهمية �حر�م �لختالف و�لحتفاء  �أن نبني لهم  �لت�شامح دون  �لنا�س عن 
بالتنوع فالز�ئر �إىل متحف ما ل ميلك �إل �أن يدرك باأن �لب�شرية مل تتطور 
وهنا   .. �لجتماعية  وتركيباتها  �ملعرفية  �إنتاجاتها  تنوع  ب�شبب  �إل  وتتقدم 
�إحدى  تتزين  �ل��ذي  مونتني”  دي  “مي�شيل  �لفرن�شي  �لفيل�شوف  �أت��ذك��ر 
هذ�  ميز  ما  �لت�شامح  على  �لتي حت�شنا  بن�شو�شه  �أبوظبي  �للوفر  ج��در�ن 
لكي  �لإن�����ش��ان  �أن  �كت�شف  �أن��ه  �ل�شاد�س ع�شر  �ل��ق��رن  �ل��ذي عا�س يف  �ل��رج��ل 
يتجاوز تطرفه و�أحقاده جتاه �لآخرين �إن عليه �أن يغو�س يف �أعماق نف�شه 
كتابة ق�شيدة  �أحدنا من  يتمكن  بها.. حينها فقط  وين�شغل  ليكت�شفها  �أول 
�أو ر�شم لوحة �أو تلحني معزوفة جميلة ترتقي بالنف�س �لب�شرية يف مر�تب 
�ملحبة و�لتاآخي وحينها فقط ي�شبح �لإن�شان فرد� فاعال يف جمتمعه منري� 

يف �حلياة وتكتمل �إن�شانيته”.
ويف  متماثلتان  ب��ذرت��ان  �لدنيا  يف  توجد  “ل   .. مونتني  “يقول   : و�أ���ش��اف 
�حلقيقة فاإن �لتنوع ميزة مطلقة” ولهذ� نحن هنا �ليوم لنقول للعامل �إن 
قبولنا بالتنوع لي�س كرما منا بل هو حاجة ملحة للمجتمعات �لب�شرية �لتي 
�أيام مونتني من  تعاين �ليوم من �ل�شر�عات و�لكر�هية متاما مثلما عانت 

حروب طائفية �أدت �إىل مذ�بح مرعبة”.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت �لتي تقف بجانب 
�ل�شعوب �لتي تعاين من �لكو�رث �لطبيعة وويالت �حلروب بغ�س �لنظر عن 
�أعر�قها و�أديانها هي ذ�ت �لدولة �لتي تقدر �لتاريخ و�لفن و�جلمال يف كل 
�أنحاء �لعامل وت�شعى بكل �إمكانياتها للحفاظ عليه وقد جتلى هذ� من خالل 
�أعمال “ �ملوؤمتر �لدويل للحفاظ على �لر�ث �لثقايف �ملهدد باخلطر” �لذي 
�أقيم يف �أبوظبي عام 2016 بجهود �إمار�تية فرن�شية حيث �أعلن خالله عن 
مبادرة �إن�شاء �شندوق دويل حلماية �لر�ث �لثقايف يف مناطق �ل�شر�ع بهدف 
دعم عمليات متويل �لر�ث �لثقايف وترميمه و�إن�شاء �شبكة دولية للمالذ�ت 

�لآمنة حلماية وحفظ �ملمتلكات �لثقافية �ملهددة باخلطر.
وقال �شموه �إن �مل�شاهمة يف رعاية �لإرث �لإن�شاين هو و�جب ح�شاري نحتاج 

�أن نذكر �أنف�شنا و�ملجتمع �لدويل باللتز�م به فال توجد ح�شارة دون فن ول 
رفاه دون ثقافة.

�ل�شيخ  م�شرح  �فتتاح  “ ميثل  �ملبارك  خليفة  حممد  معايل  ق��ال  جهته  من 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان يف ق�شر فونتينبلو �لإمرب�طوري منجز� ح�شاريا 
�لإمار�ت  ودول���ة  فرن�شا  ب��ني  �لوثيقة  �لثقافية  �ل��رو�ب��ط  م��ن  يعزز  ج��دي��د� 
ومينح �لدبلوما�شية �لثقافية �ل�شبق يف دعم �لتعاون �لدويل حلفظ �لر�ث 

�لثقايف �لعاملي لي�س يف حالة �خلطر فقط بل �أي�شا خالل وقت �ل�شلم”.
�لر�ث  بحفظ  �أب��وظ��ب��ي   - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  �ل��ت��زم  معاليه  و�أك���د 
�لثقايف �ملحلي و�لعاملي و�لرويج له باعتباره يحمل قيمة ح�شارية ل تتعلق 
باملجتمعات �ملحلية وحدها بل يتعدى ذلك �إىل �ملجتمع �لإن�شاين عامة مبا 
يوؤكد من �لدور �ملوؤثر �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت يف حتفيز �لعمل �مل�شرك 
�لو�قع  ت��رك ب�شمة على  �إي��ج��اب��ي��ة  م��ب��ادر�ت وم�����ش��اري��ع  و�ل���ذي يثمر ع��ن 

�ليومي.
“م�شرح ق�شر فونتينبلو  �آل نهيان -  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  ويعترب م�شرح 
للحاكمة  للعائلة  ليفيول  هيكتور  �شممه  �ل��ذي  باري�س  �لإمرب�طوري” يف 
�لإمرب�طورية  �لعمارة يف عهد  رو�ئ��ع  �أح��د   - 1853 و1856  بني عامي 
ب�شع  �شوى  �لثالث  نابليون  �لإمرب�طور  ي�شتخدمه  ومل  �لثانية  �لفرن�شية 
مر�ت فقط ثم �أغلق �أبو�به ملا يزيد عن قرن من �لزمان وهو ما حافظ على 
و�لتجديد  �لرميم  �أع��م��ال  عقب  للجمهور  �فتتاحه  وم��ع  �لأ�شلية  حالته 
ميثل “م�شرح �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان” �ليوم متحفا لفنون �لأد�ء 

و�لفنون �لزخرفية يف ع�شر �لإمرب�طورية �لفرن�شية �لثانية.
ملو�قع  قائمتها  على  �ليون�شكو  �أدرج��ت��ه  �ل���ذي   - فونتينبلو  ق�شر  و�شكن 
1530 قطعة  و�إم��رب�ط��ور� فرن�شيا ويحت�شن  34 ملكا  �لعاملي -  �ل��ر�ث 
�أثرية وفنية و�أثاث نادر و�شهد �لق�شر حلظات تاريخية فارقة �أبرزها توديع 
وعرب   1814 ع��ام  �ملنفى  �إىل  ذهابه  قبل  وحا�شيته  حر�شه  �لأول  نابليون 
�ملر�شوف  �ملدخل  تو�شيع  ذل��ك  يف  مبا  �لق�شر  هيكل  على  تعديالت  �إدخ���ال 
باحل�شى بحيث يت�شع ملرور عربته �لإمرب�طورية �شاعد نابليون على ر�شم 

مالمح �شورة �لق�شر �حلالية.
�ل��ث��ال��ث يف  نابليون  �أخ��ي��ه  �ب��ن  ل��ب��الط  م��ق��ر�  �أي�����ش��ا  وك���ان ق�شر فونتينبلو 
�لإمرب�طورية �لفرن�شية �لثانية وي�شم حاليا �لأكادميية �لفنية �لأمريكية 

لتعليم �لفنون و�لهند�شة �ملعمارية و�ملو�شيقى.

فريق ال�ضعادة ي�ضارك موظفي ال�ضرطة الفرحة بتخرج اأبنائهم  
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�شارك فريق �ل�شعادة وجودة �حلياة 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتابع 
�لقيادة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ف��رح��ة  �خل��ي��م��ة 
نظمته  ح��ف��ل  يف  �أب��ن��ائ��ه��م  ب��ت��خ��رج 
 ، �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل���رو�ب���ي«  »رو���ش��ة 
بح�شور �لنقيب فاطمة عبد�لرحمن 
غامن و�ملالزم بدرية �أحمد �ل�شحي ، 
�ل�شياحية  �ل�شرطة  ق�شم  مب�شاركة 
�لإد�رية  �لهيئة  ممثلي  م��ن  وع���دد�ً 
و�أولياء  �ل��رو���ش��ة  يف  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة 

ومنت�شبي  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لإد�ري�������ة 
�ل���ق���ي���ادة �ل����ذي����ن ق����ام����و� ب���دوره���م 
للقيادة  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر  بتقدمي 
على  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �لعامة 
جهودها �ملبذولة من �أجل �إ�شعادهم 
وبث روح �لطاقة �لإيجابية و�ملو�طنة 
فيهم ون�شر �لأمن و�لأمان وتقدمي 
يلبي  مبا  للجميع  �خلدمات  �أف�شل 
�حتياجاتهم ويرتقي بطموحاتهم ، 
�أفر�د  بني  �لتو��شل  �أو��شر  وتعزيز 
، متمنيني لها مزيد�ً  �ملجتمع كافة 

من �لتميز يف �أد�ء مهامها .

مدير عام �ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة 
�ل�شعادة  ف��ري��ق  على  �ل��ع��ام  �مل�����ش��رف 
وجودة �حلياة ب�شرطة ر�أ�س �خليمة 
، حر�س �لفريق على �إطالق �لعديد 
و�ملجتمعية  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
على مد�ر �لعام و�مل�شاركة �لإيجابية 
�لفعاليات  ك����اف����ة  يف  و�ل����ف����ع����ال����ة 
�هتمامه  �إط�������ار  يف   ، و�مل���ن���ا����ش���ب���ات 
ومهامه  م�شئولياته  و�شمن  �لبالغ 
�لرئي�شية على حتقيق �لندماج مع 
منت�شبي �لقيادة وذويهم و�إبر�ز دور 
قيام  خ��الل  من  �ملجتمعي  �ل�شرطة 

�أمور �لأطفال .
�لحتفال  �ث����ن����اء  �ل���ف���ري���ق  وق������ام    
ب����ت����ب����ادل �لأح�������ادي�������ث �ل�����ودي�����ة مع 
�لتهنئة  ل��ذوي��ه��م  ن��اق��ال  �لأط���ف���ال 
 ، تخرجهم  مبنا�شبة  و�ل��ت��ربي��ك��ات 
و�لنجاح  �لتوفيق  كل  لهم  متمنيني 
بالعطاء  مليئة  م�شتقبلية  وح��ي��اة 
و�لأمل ، ومت توزيع عدد من �لهد�يا 
�ل���ت���ذك���اري���ة ع��ل��ى �خل���ري���ج���ني من 
�لأطفال �بتهاجاً بهذه �ملنا�شبة ، ومت 

�لتقاط �شور تذكارية معهم .
�لطري  �أحمد  �لعميد جمال  و�أك��د    

�لفعاليات  بتنظيم  �لفريق  �أع�شاء 
و�لأن�شطة  �مل��ت��ن��وع��ة  و�ل�����زي�����ار�ت 
و�لأماكن  �جل���ه���ات  يف  �ل��رف��ي��ه��ي��ة 
�لود  روح  خللق  ب���الإم���ارة  �حل��ي��وي��ة 
و�لتعاون  وتر�شيخ �لحر�م  و�لثقة 
�ملجتمع عامة  و�أف��ر�د  �ل�شرطة  بني 
جانب  �إىل   ، حت����دي����د�ً  و�لأط�����ف�����ال 
�مل����ب����ادر�ت �لتي  ب��ب��ع�����س  ت��ع��ري��ف��ه��م 
يقوم بها �لفريق و��شتعر��س دورهم 
لقت  وق��د     . �ملختلفة  و�أن�شطتهم 
وت��ع��اون��اً كبريين  �مل���ب���ادرة ت��رح��ي��ب��اً 
�لهيئة  وممثلي  �لأط��ف��ال  قبل  م��ن 

حت�سبا حلوادث الغرق �سيفا

 الإ�ضعاف والإنقاذ ب�ضرطة راأ�ض اخليمة يكثف رقابة �ضواطئ الإمارة
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ل���ل���و�ء علي 
قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد 
ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، كثف 
تز�مناً  و�لن���ق���اذ،  �ل���ش��ع��اف  ق�شم 
مع ف�شل �ل�شيف، ومو�شم �لإجازة 
وم��ا  يرتب عليها من  �ل�شيفية، 
�لتدخل  ت��ط��ل��ب  ط����ارئ����ة  ح������الت 
من  �لفورية  بال�شتجابة  �ل�شريع 
�ل�شرطة فور ورود �أو تلقي بالغات 
م�����ن �جل����م����ه����ور ل���ط���ل���ب �لن����ق����اذ 
وت��ق��دمي �مل�����ش��اع��دة ب��ال��ت��ع��اون مع 
تكثيف  مت  وعليه  �ملعنية،  �جلهات 
�ليومية  �لن���ق���اذ  دوري�����ات  ت��و�ج��د 

�مل��م��ن��وع �ل�����ش��ب��اح��ة ف��ي��ه��ا ك��م��ا و�أن 
جهودها  تكثف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
ت�شيري  عرب  �ل�شيف  �أ�شهر  خ��الل 

دورياتها على �ل�شو�طئ.

اأماكن ال�سباحة        
ي��ت��م و���ش��ع لوحات  �ن���ه  �إىل  ون����وه 
�إر�شادية بلغات خمتلفة على طول 
�ملو�قع  حت����دد  �لإم�������ارة،  ���ش��و�ط��ئ 
غريها،  م��ن  لل�شباحة  �ل�����ش��احل��ة 
وت�����ش��م ب��ع�����س �ل��ت��وج��ي��ه��ات، �لتي 
معدلت  �أع��ل��ى  ت��وف��ري  �شاأنها  م��ن 
�أننا  �إل  �ل��ب��ح��ر،  ل����رو�د  �ل�����ش��الم��ة 
�أ�شخا�شاً  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  جن��د 
�لأماكن  يف  �ل�����ش��ب��اح��ة  مي��ار���ش��ون 

و�لدوريات، �أن مهام و�خت�شا�شات 
ب�شرطة  و�لن��ق��اذ  �لإ���ش��ع��اف  ق�شم 
وتتعدد  ت���ت���ن���وع  �خل���ي���م���ة،  ر�أ��������س 
لتتمثل بع�شها يف �لتو�جد بالقرب 
م����ن �ل�������ش���و�ط���ئ �ل����ت����ي ي���رت���اده���ا 
�نطالقاً  وذل����ك  �مل��ج��ت��م��ع،  �أف�����ر�د 
�لد�خلية  وز�رة  �إ�شر�تيجية  من 
�لر�مية �إىل تعزيز �لأمن و�لأمان، 
���ش��الم��ة مرتادي  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
�لغرق  م����ن  و�ل�������ش���و�ط���ئ  �ل���ب���ح���ر 
و�شربات �ل�شم�س وحالت �لإغماء 

�ملفاجئ.
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  وج���ددت 
ملرتادي  حتذير�تها  �خليمة  ر�أ����س 
�ل��ب��ح��ر ب���اأخ���ذ �حل��ي��ط��ة و�حل����ذر، 

�لرئي�شية  �لإم��ارة  �شو�طئ  ملر�قبة 
م��ث��ل ���ش��اط��ئ ب��ح��ر ر�أ������س �خليمة 
وتقدمي  و�ل���رم�������س  و�مل���ع���ريي�������س 
�خلدمات �لأمنية �لالزمة، بهدف 
كرة  ب�شبب  �لغرق  ح��الت  جتنب 
�إىل  �أف��ر�د �جلمهور و�لأ�شر  �رتياد 
�ل�شيف  ف����رة  خ����الل  �ل�����ش��و�ط��ئ 

لق�شاء �أوقات ممتعة وُم�شلرّية.

دوريات ال�سواطيء 
و�أو�شح �لعميد دكتور حممد �شعيد 
�لعمليات  ع����ام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي 
�مليد�نية  ج��ول��ت��ه  ب��ع��د  �مل���رك���زي���ة 
���ش��ب��اح �ل���ي���وم م���ع �ل��ع��م��ي��د �أحمد 
�ملرور  �إد�رة  م��دي��ر  �لنقبي  �ل�شم 

ت�شهد  �لتي  �لأي���ام  خ��الل  وخا�شة 
و�لتيار�ت  �لأج���و�ء  ��شتقر�ر  ع��دم 
هناك  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة  �ل��ب��ح��ري��ة، 
لوحات حتذيرية كثرية مت و�شعها 
�خلدمات  د�ئ������رة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل�شو�طئ  ع��ل��ى  ب���الإم���ارة  �ل��ع��ام��ة 
�ملخاطر  من  �لبحر  مرتادي  تنبه 
بع�س  ���ش��الح��ي��ة  وع����دم  �ملحتملة 
منا�شد�ً  ل���ل�������ش���ب���اح���ة،  �لأم�����اك�����ن 
و�لتعليمات  بها  �لل��ت��ز�م  �لأه���ايل 

�ملدونة عليها. 
هناك  �أن  �حلميدي  �لعميد  و�أك���د 
�لتوعية  ح���م���الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
للتنبيه  �ل�شرطة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�خلطرة  �ل�شو�طئ  من  و�لتحذير 

و�لآليات  و�ملعد�ت  �لفنيرّة  �لأطقم 
�حلو�دث  كافة  ملو�جهة  و�ملنقذين 
و�ملخاطر �لبحرية يف �ل�شيف، كما 
من  تدريبية  عمل  ور����س  عقد  مت 
�لإ�شعاف  ق�شم  يف  �ملخت�شني  ِقَبل 
�لأولية  �لإ�شعافات  حول  و�لإن��ق��اذ 

�ملناطق  �شمن  �مل���درج���ة  �خل��ط��رة 
غري �ل�شاحلة لل�شباحة، يف �شورة 
وعدم  �لالمبالة  من  نوعا  تعك�س 

�مل�شوؤولية قد تودي بحياتهم.
وختاماً �أكد �لعميد �حلميدي ، �أنه 
ق��د مت �ل��ت��اأك��د م��ن م��دى جاهزية 

و�ل�شالمة على �ل�شو�طئ، وكيفية 
�لغرق، ف�شاًل  �لتعامل مع حالت 
�لبحرية  �ل����دوري����ات  ت��ك��ث��ي��ف  ع���ن 
وتكثيف  و�مل�����ش��ائ��ي��ة،  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة 
�لدر�جات و�لدوريات �ل�شاطئية يف 

�ل�شو�طئ �ملزدحمة.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة عجمان تدخل ت�ضنيف موؤ�ض�ضة »كيو. اإ�ض« العاملية للجامعات

•• عجمان-وام: 

�لت�شنيف  دخ���ول  يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  عجمان  جامعة  جنحت 
�ملتخ�ش�شة يف  �لعاملية   »QS« لعاملي �ل�شادر عن موؤ�ش�شة�
�أف�شل  �شمن  لت�شبح   2020 لعام  �جل��ام��ع��ات  ت�شنيف 

�لعامل. م�شتوى  على  موؤ�ش�شة   800
و ب��ذل��ك ت��ك��ون �جل��ام��ع��ة ق��د حققت ق��ف��زة جت����اوزت بها 
 2019 �لعامني  �أكادميية بني  موؤ�ش�شة   100 �أك��ر من 
جامعات  م��ن   2.8% �أف�شل  ب��ني  م��ن  لت�شبح  و2020 
�لوطن  يف  �جلامعات  من   1.7% �أف�شل  و�شمن  �لعامل 
�لر�بعة عامليا  �ملرتبة  تبو�أت جامعة عجمان  �لعربي. كما 
و�ل�شاد�شة  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  جن�شيات  تنوع  فئة  يف 

باجلامعة  �لد�ر�شني  �لطلبة  جن�شيات  تنوع  فئة  يف  دوليا 
لت�شبح هذه �لت�شنيفات عالمة فارقة يف م�شرية �جلامعة 
�لتي بد�أت قبل 31 عاما كاأول موؤ�ش�شة تعليم عال خا�س 
يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة. و�أرجع �لدكتور كرمي �ل�شغري 
مدير �جلامعة هذ� �لإجناز �إىل توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
كانت مبثابة  �لتي  �جلامعة  �أمناء  رئي�س جمل�س  عجمان 
�ملحرك و�لد�فع لروؤية �جلامعة وخططها �ل�شر�تيجية 
�أف�شل  م�شاف  يف  لتكون  مكانتها  تعزيز  يف  �أ�شهمت  �لتي 

�جلامعات على م�شتوى �لوطن �لعربي و�لعامل«.
�أكر  ك��اإح��دى  �لع���ر�ف بجامعة عجمان  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ر�ئعا حقا.. وقال  �لعامل ميثل متيز�  �ملوؤ�ش�شات تنوعا يف 

: » تقييم �أد�ئنا يف ت�شنيفات موؤ�ش�شة كيو �إ�س �لعاملية لعام 
عجمان  جامعة  تو�جد  ر�شوخ  على  و��شح  دليل   2020
روؤيتنا  وه��ذ� هدف مت حتديده يف  �لعاملية  على �خلارطة 
يف  �ملتمثلة   ،2022-2017 �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  وخطتنا 
من  ك��و�ح��دة  باجلامعة  دول��ي��ا  �لع���ر�ف  على  �حل�شول 

�جلامعات �لر�ئدة يف �لعامل �لعربي » .
على  حافظت  �جلامعة  �أن  عجمان  جامعة  مدير  و�أو�شح 
ترتيبها بني �أف�شل 8 جامعات يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
2020 م��ن خالل  ل��ع��ام  �مل��ت��ح��دة وف��ق��ا لتقرير �جل����ودة 
�لبكالوريو�س  درج��ات  يف  �أكادمييا  برناجما   35 طرحها 
�لعديد  وح�شل  كليات   9 �شمن  و�ل��دك��ت��ور�ة  و�ملاج�شتري 

من هذه �لرب�مج على �عر�فات دولية مرموقة.

 حماكمة 7 اآ�ضيويني بجرمية تزوير اأوارق ثبوتية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أجلت حمكمة �جلنايات يف ر�أ�س �خليمة �أم�س حماكمة 7متهمني من جن�شيات �آ�شيوية بتهمتي تزوير �أور�ق ثبوتية 
و�لعمل لدى غري �لكفيل جلل�شة �أخرى . 

ب��اأور�ق ثبوتية م��زورة، وقد ك�شفت �لأجهزة  �ملناطق للعمل  �إح��دى  �إىل  �ملتهمون  �لق�شية  دخل  وبح�شب تفا�شيل 
�ملخت�شة علميات �لتزوير �لتي قام بها �شاحب �إحدى �ل�شركات �لذي ��شتقدم �لعمال وقبل دخولهم ملنطقة �لعمل 

��شتخدمو� هويات و�شور جو�ز �شفر لعمال �آخرين م�شموح لهم بالدخول لهذه �ملنطقة للعمل فيها..
و�أقر �ملتهمون من �لأول �ىل �لر�بع  باأنهم كانو� متجهني للعمل لدى �ملتهم �خلام�س �لذي زودهم ب��اأور�ق عمال 

�آخرين لتجاوز �لبو�بات �خلا�شة مبنطقة �لعمل..
ومن جهة �أخرى  �أجلت �ملحكمة نف�شها ق�شية �شاب عربي متهم ب�شرقة �شيارة �شكر�ب من �إحدى �ملناطق، وتفيد 
حيثات �لق�شية �أن  �ل�شاب ذكر يف �أقو�له �أن �شاحب �لعمل �أوهمه �أنه ��شرى �ل�شيارة �ملذكورة بعقد ومنحه ن�شخة 

منه، ومن ثم  قام  بدوره باإجر�ء�ت نقل �ل�شيارة من مكانها �إىل ور�شة �شاحب �لعمل.

حكام عجمان والفجرية وراأ�ض اخليمة يقدمون واجب العزاء بوفاة ال�ضيخ من�ضور بن اأحمد اآل ثاين
•• دبي -وام:

�لأعلى  �ملجل�س  �لنعيمي ع�شو  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  قدم �شاحب 
حاكم عجمان و�جب �لعز�ء �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي يف وفاة �ملرحوم �ل�شيخ من�شور بن �أحمد بن علي �آل ثاين وذلك 

بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان.
كما قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية و�جب �لعز�ء �إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم.
�لقا�شمي ع�شو  �شعود بن �شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�إىل ذلك فقد قدم �شاحب 
�إىل �شمو ويل عهد دبي  �ل��ع��ز�ء  ر�أ���س �خليمة و�ج��ب  �لأع��ل��ى حاكم  �ملجل�س 
و�شمو نائب حاكم دبي وذلك بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 

�لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة.
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم يف جمل�س زعبيل �لكبري 
عجمان  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  لأ�شحاب  �أم�س  �شباح  دبي  يف 
ومو��شاتهم  تعازيهم  �أ���ش��دق  عن  �أع��رب��و�  �لذين  �خليمة  ور�أ����س  و�لفجرية 

لأ�شرة �لفقيد .. ر�جني �هلل تبارك وتعاىل �أن يتغمده بو��شع رحمته ور�شو�نه 
وي�شكنه ف�شيح جناته.

�آل مكتوم  �آخر ��شتقبل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  من جانب 
ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دبي جموع �ملعزين يف وفاة �ملرحوم �ل�شيخ من�شور بن �أحمد بن علي �آل ثاين 
. فقد تقبل �شموهما و�إىل جانبهما �لفريق �شمو �ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �آل 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  �لعام يف  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن 
�لإمار�ت و�شمو �ل�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم مدير د�ئرة �إعالم 

دبي وعدد من �ل�شيوخ .. �لتعازي يف وفاة �لفقيد من �شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
�شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين ومن معايل �لفريق �شاحي خلفان 
متيم رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي ومن قائد عام �شرطة دبي وكبار 
وجموع  �لدولة  يف  �مل�شوؤولني  كبار  ومن  �لأمنية  و�لأج��ه��زة  �لقيادة  �شباط 
�ملعزين من مو�طنني ومقيمني وروؤ�شاء و�أع�شاء �لبعثات �لقن�شلية �لعربية 

و�لإ�شالمية و�لأجنبية يف دبي.
و�أعربو� عن �شادق تعازيهم ومو��شاتهم يف �مل�شاب �جللل .. د�عني �هلل عز 
وجل �أن يتغمده بو��شه رحمته ومغفرته ويلهم �أهله و�أ�شرته جميل �ل�شرب 

وح�شن �لعز�ء. 

اإعفاء بن�سبة 100 % لر�سوم رخ�سة البناء 

بلدية راأ�ض اخليمة تكرم مواطنا بنى فيال مبوا�ضفات البارجيل 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

مدير  �شكر  ب��ن  حممد  منذر  ك��رم 
ب��ل��دي��ة ر�أ������س �خليمة  ع����ام د�ئ�����رة 
بح�شور �ملهند�س عبد�هلل �شمحان 
�ل�شوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لفنية، �ملو�طن �شلطان عبد�لعزيز 
�لعو�دي حل�شوله على �أول رخ�شة 
ب��ن��اء مب��و����ش��ف��ات �ل��ب��ارج��ي��ل �لتي 
يف  �لبيئة  على  ت�شاهم يف �حلفاظ 

�إمارة ر�أ�س �خليمة. 

م�����ش��اه��م��ة �مل��و�ط��ن��ني ن��ح��و �إم����ارة 
جميع  �أ�شجع  كما  ��شتد�مة.  �أك��ر 
و�مل�شتثمرين  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
يف  �لبارجيل  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  على 
بناء مباٍن جديدة، و �شوف ت�شخر 
د�ئرة �لبلدية خربتها يف جمالت 
هذ�  يف  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة 
�مل�شروع �لذي �شيحقق نتائج مهمة 

للعمالء على �ملدى �لطويل .«
�ملهند�س  �أ�����ش����اف  ج���ان���ب���ه  م����ن  و 
�لتنفيذي  �ملدير  �شمحان  عبد�هلل 

ر�أ�������س �خل���ي���م���ة، �أه�����م ب���رن���ام���ج يف 
لكفاءة  �خليمة  ر�أ���س  �إ�شر�تيجية 
�لطاقة و�لطاقة �ملتجددة 2040، 
و�لتي تاأ�ش�شت حتت رعاية �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي- 
�خليمة-.  ر�أ�����س  ح��اك��م  ل���الحت���اد، 
ح����ي����ث ت����ه����دف �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
و   30% بن�شبة  �لطاقة  لتوفري 
رفع  و   20% بن�شبة  �ملياه  توفري 
�مل���و�رد  �ل��ط��اق��ة م��ن  ت��ول��ي��د  ن�شبة 

م���ن ج��ه��ت��ه �أع������رب ���ش��ل��ط��ان عبد 
�أول  ���ش��اح��ب   ، �ل����ع����و�دي  �ل��ع��زي��ز 
باتخاذ  ف���خ���ره  ع���ن  ب���ن���اء  رخ�����ش��ة 
هذه �خلطوة : »ُي�شرفني �أن �أكون 
�إمار�تي يعتمد لو�ئح  �أول مو�طن 
فيلتي  ل��ب��ن��اء  �خل�������ش���ر�ء  �مل���ب���اين 
�جل���دي���دة و�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��اع��دين يف 
و�ملياه.  �لكهرباء  ��شتهالك  توفري 
�أ����ش���ع���ر ب��ال��ف��خ��ر ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
مل  للبيئة.  �شديقة  �إم����ارة  �إع����د�د 
ي�شف تبني بارجيل �أية تكلفة �إىل 

و�������ش������ي������ق������وم م�����ك�����ت�����ب �ل���������ش����ق����ر 
لال�شت�شار�ت �لهند�شية بالإ�شر�ف 
�للتز�م  و���ش��م��ان  �مل�������ش���روع  ع��ل��ى 
بالبارجيل. كما ح�شل �ملالك على 
ت�شريح  ر���ش��وم  على  ك��ام��ل  خ�شم 
�لبناء �لنهائي كجزء من خمطط 
�ملبدئي  باملبنى  �ملرتبط  �حل��و�ف��ز 

لبارجيل.
وي���ق���ول م��دي��ر ع���ام �ل��ب��ل��دي��ة ُيعد 
ب���ارج���ي���ل و�ل������ذي يحدد  ب���رن���ام���ج 
م��و����ش��ف��ات �مل���ب���اين �جل����دي����دة يف 

د�ئرة  يف  �لفنية  �ل�����ش��وؤون  لقطاع 
بلدية ر�أ�س �خليمة: »نحن فخورون 
بناء  رخ�شة  �إ�شد�ر  عن  بالإعالن 
ل�شر�طات  مطابقة  فيال  لأول 
ب��ارج��ي��ل يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و �لتي 
تعود للمو�طن �ل�شيد �شلطان عبد 
تقدمي  ي�شعدنا  �ل��ع��و�دي.  �لعزيز 
للمو�طنني  �مل�������ش���ورة  و  �ل����دع����م 
�لآخرين �لذين يرغبون يف �ملبادرة 
و ت�شميم م�شاكنهم وفقاً لبارجيل 

يف �ملرحلة �لتطوعية �لأولية. »

�ملتجددة بن�شبة %20 بحلول عام 
لبارجيل  �شيكون  حيث   ،2040
�حل�شة �لكربى يف توفري �لطاقة 
و �مل��ي��اه.  وت��اب��ع  م��ن��ذر حممد بن 
ر�أ�س  بلدية  د�ئ��رة  عام  �شكر مدير 
�خليمة قائال : »ي�شعدين �أن �أهنئ 
�ل�شيد �شلطان عبد�لعزيز �لعو�دي 
مو��شفات  ب��ت��ب��ن��ي  ق�������ر�ره  ع���ل���ى 
�خل���ا����ش���ة  �ل����ف����ي����ال  ب����ارج����ي����ل يف 
�خلطوة  ه����ذه  �أن  �أع���ت���ق���د  و  ب����ه. 
مت���ث���ل ن���ق���ط���ة �ن����ط����الق لإظ����ه����ار 

م�شروعنا ، كما تلقينا خ�شًما كبرًي� 
على ر�شوم رخ�شة �لبناء من د�ئرة 
�لبلدية ». ويف معر�س حديثه عن 
�أحمد  �ملهند�س  �أ���ش��اف   ، �لعملية 
�ل�شقر  م��ك��ت��ب  م���دي���ر   ، ي��و���ش��ف 
يكن  »مل  �لهند�شية:  لال�شت�شار�ت 
ب�شيطة  متطلبات   6 �شوى  هناك 
لالمتثال ، وكانت عملية �لتقدمي 
عمالئنا  �شن�شجع  للغاية.  �شهلة 
يف  بارجيل  تطبيق  على  �لآخ��ري��ن 

م�شاريع �لإن�شاء�ت �جلديدة. »

ح�سب اأحدث ت�سنيف ملوؤ�س�سة »كيو اإ�ش« جلامعات العامل 2020

جامعة خليفة اأول جامعة اإماراتية ت�ضنف �ضمن اأف�ضل 300 جامعة على م�ضتوى العامل
•• اأبوظبي -الفجر: 

للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  ج���ام���ع���ة  �أع���ل���ن���ت 
�لبحثية  �جلامعة  و�لتكنولوجيا، 
�لتي تركز على �لنهو�س بالتعليم 
و�لبحث  �ل���ت���دري�������س  خ����الل  م���ن 
�ليوم  �ملعرفة  وتطبيق  و�كت�شاف 
ت�شنف  �إمار�تية  جامعة  �أول  �أنها 
موؤ�ش�شة   300 �أف�������ش���ل  ���ش��م��ن 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �أك��ادمي��ي��ة 
وذلك ح�شب �أحدث ت�شنيف �شادر 
لت�شنيف  �إ���س«  »كيو  موؤ�ش�شة  عن 

�جلامعات �لعاملية 2020.
�حتلت  �ل���ع���امل���ي،  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ويف 
 268 ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة �مل���رت���ب���ة 
�لعامل  ج���ام���ع���ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ت�شنيفاً   47 بلغت  قفزة  حمققة 
من  خليفة  جامعة  تبقى  وب��ذل��ك 
 1000 �أف�����ش��ل  %27بني  ب���ني 
 82 م����ن  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ج���ام���ع���ة مت 
�لعامل،  �أن����ح����اء  ك���اف���ة  م���ن  دول�����ة 
�ل�شد�رة  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ت��ه��ا  م���ع 
�لدولة،  ج��ام��ع��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
فيما و�شفت موؤ�ش�شة »كيو �إ�س« يف 
»نتائج  �جلديد  �لعاملي  ت�شنيفها 

�أف�شل  ل��ت��وف��ري  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود 
و�لبحثية،  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
بتعزيز  ب����دوره����ا  ���ش��ت��ق��وم  و�ل���ت���ي 
خ���ل���ي���ف���ة على  ج����ام����ع����ة  م����ك����ان����ة 

�ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي.«
يذكر �أن جامعة خليفة قد حققت 
ن�شبة  �أد�ًء متميز�ً يف جمال  �أي�شاً 
�أع�شاء �لهيئة �لأكادميية للطلبة 
وت�شتخدم   .77.3 ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
لت�شنيف  �إ����س«  »ك��ي��و  �ل���  موؤ�ش�شة 
�لعامل  يف  جامعة   1000 �أف�شل 
�شتة معايري �أ�شا�شية، وهي �ل�شمعة 
 )40% )ب��ن�����ش��ب��ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
و���ش��م��ع��ة �مل���وؤ����ش�������ش���ة �لأك���ادمي���ي���ة 
)بن�شبة  فة  �ملوظِّ �ملوؤ�ش�شات  ل��دى 
�لهيئة  �أع�����ش��اء  ون�شبة   )10%
)بن�شبة  �لطلبة  �إىل  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لقتبا�شات  ون�������ش���ب���ة   )20%
�لبحثية لكل ع�شو هيئة �أكادميية 
 )20% )ب��ن�����ش��ب��ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  يف 
�لأكادميية  �لهيئة  �أع�شاء  ون�شبة 
�أع�شاء  جم���م���وع  �إىل  �ل���دول���ي���ني 
 )5% )بن�شبة  �لأكادميية  �لهيئة 
ملجموع  �لدوليني  �لطلبة  ون�شبة 

�لطلبة )بن�شبة 5%(.

�لنجاحات  ع��ل��ى  ج����دي����د�ً  دل���ي���اًل 
يف  للجامعة  و�مل��ت��و�ل��ي��ة  �مل�شتمرة 
�ل�شاحة �لأكادميية �لدولية ويوؤكد 
�لتز�مها بتوفري نقل معرفة عاملي 
�مل�����ش��ت��وى ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا. ت��ع��ك�����س هذه 
�لدولية  و�لإجن����از�ت  �لت�شنيفات 
�لر�شيدة  للقيادة  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة 
�لتي مل توفر جهد�ً يف توفري كل 
مب�شتوى  �لنهو�س  �شاأنه  م��ن  م��ا 

على  خليفة  جامعة  يف  �ل��ب��ح��وث« 
�أنها »عالية جًد�«.

�لدكتور  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
ع����ارف ���ش��ل��ط��ان �حل���م���ادي، نائب 
�لرئي�س �لتنفيذي جلامعة خليفة 
»يعد  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا:  ل��ل��ع��ل��وم 
لقب  على  خليفة  جامعة  ح�شول 
�إىل  ت�شل  �إم��ار�ت��ي��ة  ج��ام��ع��ة  �أول 
نادي �ل� 300 بني جامعات �لعامل 

كما  ع��امل��ي��اً،  للمناف�شة  �جل��ام��ع��ة 
�جلهود  م�شتوى  على  �أي�شاً  ي��دل 
�لهيئتني  �أع�������ش���اء  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
لتعزيز  و�لإد�ري����������ة  �لأك����ادمي����ي����ة 
�ملال  ر�أ���س  تنمية  يف  �جلامعة  دور 

�لب�شري و�لفكري يف �لدولة.« 
�لإجناز  ه��ذ�  »�شي�شاهم  و�أ���ش��اف: 
�لإجناز�ت  �إىل  بالإ�شافة  �لكبري، 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، ع��ل��ى تعزيز  �لأخ�����رى 

وت�شتمر جامعة خليفة باملحافظة 
على �إجناز�تها على �مل�شتوى �لعاملي 
و�لبحثية،  �لأكادميية  �ملجالت  يف 
يف  �لوحيدة  �جلامعة  كانت  حيث 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�إف���ري���ق���ي���ا م����ن ب����ني �أف�������ش���ل 15 
»�لتاميز«  ت�����ش��ن��ي��ف  يف  ج���ام���ع���ة 
للتعليم �لعايل يف دول �لقت�شاد�ت 
و�ل���ذي   ،2019 ل��ل��ع��ام  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة 
 43 م����ن  ج���ام���ع���ة   442 ����ش���م���ل 
دول����ة. ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك، فقد 
�شنفت موؤ�ش�شة »�لتاميز« للتعليم 
�لعايل للجامعات �لعاملية 2019 
»�لهند�شة  ب�����م��و���ش��وع  �خل���ا����ش���ة 
يف  خليفة  جامعة  و�لتكنولوجيا« 
جعل  مم��ا   ،200-176 �لنطاق 
�جل���ام���ع���ة ���ش��م��ن �أف�������ش���ل 200 
�أك���ر م��ن 900  جامعة م��ن ب��ني 
70 دولة  �أك����ر م��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
حققت  ف��ي��م��ا  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف،  �شملها 
�لثاين ع�شر  �ملركز  جامعة خليفة 
�ل�شابة  �جل��ام��ع��ات  »ت�شنيفات  يف 
ج���ام���ع���ات  ت�������ش���ن���ي���ف   :2018
�لألفية« ويف �ملركز 49 يف ت�شنيف 

�جلامعات �ل�شابة.

نورة ال�ضويدي : الحتاد الن�ضائي ينفذ ا�ضرتاتيجية 
وطنية وبرامج تثقيفية وتوعوية للمراأة الإماراتية

•• اأبوظبي-وام:

�أوبري�شن  �أطباء جمعية  نظم �لحتاد �لن�شائي �لعام �م�س زيارة لوفد من 
�شمايل ملقر �لحتاد باأبوظبي لالطالع على �أق�شامه ون�شاطه و�جلهود �لتي 

يقوم بها لدعم �ملر�أة �لإمار�تية ومتكينها يف �ملجالت كافة.
�لحتاد  �أن  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  و�أك���دت 
وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
وتوعية  لتثقيف  عدة  وبر�مج  وطنية  ��شر�تيجية  ينفذ  �لأ�شرية  �لتنمية 

�ملر�أة �لإمار�تية يف خمتلف �ملجالت .
�لقيادة  تلقاه من  �ل��ذي  �لهتمام  بف�شل  باتت  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  �إن  وقالت 
�لر�شيدة ومن �شمو �أم �لإمار�ت قادرة على تاأدية و�جباتها وم�شاركتها �لرجل 
يف م�شرية �لتنمية يف �لبالد و�أ�شبحت حتتل منا�شب رفيعة يف �لدولة منها 
رئي�شة للمجل�س �لوطني �لحتادي ووزيرة بالإ�شافة �إىل منا�شب متعددة 
يف كل جمالت �حلياة �لعملية. ولدى و�شول �لوفد �إىل مقر �لحتاد كانت 
�إد�رة  �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�أحالم �للمكي مديرة  فاطمة �ملحرزي مديرة 
�لبحوث و�لتنمية وعدد من مدير�ت �لإد�ر�ت و�لعامالت بالحتاد �لن�شائي 

يف ��شتقبال �لوفد �لذي �شم 20 �شخ�شا .
��شتهل �لوفد زيارته لقاعة �جلوهرة �لتي ت�شم مئات من �شهاد�ت �لتكرمي 
و�مليد�ليات و�لدروع �لتي ح�شلت عليها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
من قادة �لدول تقدير� لدورها �ملرموق يف دعم �ملر�أة ومتكينها يف خمتلف 

�ملجالت.
�لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  عن  تعريفية  نبذة  للوفد  �للمكي  �أح��الم  وقدمت 
وجمالت عمله وكذلك عن حمتويات قاعة �جلوهرة وما متثله من �أهمية 

كبرية حتكي �هتمام �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك باملر�أة �لإمار�تية .
�لإمار�تي  �ل��زي  من  يحتويه  وم��ا  بالحتاد  �لد�ئم  �ملعر�س  �لوفد  ز�ر  ثم 
�لتقليدي وكذلك �خليمة �لر�ثية �لتي ت�شم مناذج من �ل�شيافة �ل�شعبية 
�لذين  �لوفد  �ع�شاء  �أب��ه��رت  �لتي  �ل��دول��ة  يف  �لر�ثية  و�لهد�يا  و�حل��ن��اء 
�أخذو� �شور� تذكارية لهم �أثناء جتو�لهم باأق�شام �ملعر�س �لد�ئم و�خليمة 

�لر�ثية .
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

غامن  بن  �أحمد  حممد  �ل��ل��و�ء  تفقد 
�لكعبي �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية 
�شمن  �ل�شامل  م�شايف  �شرطة  مركز 
لالإد�ر�ت  �ل�شنوي  �لتفتي�س  برنامج 

للعام �جلاري.
�لطابور  بتفقد  جولته  �شعادته  ب��د�أ 
تفقد  ث��م   ، �لإد�رة  مل��رت��ب  �لع�شكري 
و�طلع  �لع�شكرية  و�ملركبات  �لآل��ي��ات 

على �لأجهزة �مل�شتخدمة فيها.
بجولة ميد�نية  �لكعبي  �للو�ء  قام  و 
خاللها  �ل��ت��ق��ى  �لإد�رة  �أق�����ش��ام  ع��ل��ى 
�أهمية  م��ع��ه��م  ون���اق�������س  ب��ال��ع��ام��ل��ني 
من  �ملتعاملني   �إ�شعاد  على  �لركيز 
�أف�شل زمن يف تقدمي  خالل حتقيق 
�ملعتمدة  للموؤ�شر�ت  وف��ق��ا  �خل��دم��ة  
و�ط����ل����ع ع���ل���ى من������اذج خم��ت��ل��ف��ة من 
�أدل��ة و �إج��ر�ء�ت �لعمل و ��شتمع �إىل 
م��الح��ظ��ات��ه��م وم��ق��رح��ات��ه��م وعقد 
�جتماعاً  ل��ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�مل��رك��ز �لعقيد  ط���رح خ��الل��ه رئ��ي�����س 

بح�شور  ���ش��اه��ني  ب���ن  ���ش��ع��ي��د  ح��م��د 
�أهم  �لأفرع  �لأق�شام ومديري  روؤ�شاء 
�إجناز�ت مركز �شرطة م�شايف �ل�شامل 
وموؤ�شر�ت  �لإ�شر�تيجية  وخطتها 

�لأد�ء فيها.
�أث���ن���ى ق��ائ��د عام  �ل����زي����ارة  ويف خ��ت��ام 
كما  �لأد�ء  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ة 
ح���ث���ه���م ع���ل���ى �لرت������ق������اء و�ل���ت���ف���اين 
و�لركيز  �ل��ع��م��ل  �أد�ء  يف  و�لإب������د�ع 
على �خلدمات �لذكية و�حلر�س على 
ك�شب ثقة �جلمهور من خالل ح�شن 

و  ملتطلباتهم  و�ل�شتجابة  �لتعامل 
مالحظاتهم .

�ل��زي��ارة  �لعميد حميد  ر�فقه خ��الل 
مدير  �ل����ي����م����اح����ي  ح���م���ي���د  حم����م����د 
و�لعقيد  �ل�����ش��رط��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام 
مدير  �ليماحي  علي  عبيد  ع��ب��د�هلل 
�لأد�ء،  وتطوير  �لإ�شر�تيجية  �إد�رة 
مدير  �ليماحي  حمد  ر��شد  و�لعقيد 
�إد�رة مر�كز �ل�شرطة �ل�شاملة و�ملقدم 
خالد عبد�هلل �لظنحاين مدير مكتب 

�لقائد �لعام، وعدد من �ل�شباط. 

 

•• ال�سارقة-الفجر:

ي��ط��رح �ل���ي���وم �ل��ع��امل��ي ل��الج��ئ��ني يف 20 ي��ون��ي��و م���ن ك���ل ع����ام، ج��م��ل��ة من 
�لإن�شاين  و�ل���دور  وم�شتقبلهم،  �لالجئني  و�ق��ع  ح��ول  ة  �مللحرّ �ل��ت�����ش��اوؤلت 
�لفردي و�ملوؤ�ش�شي �لذي يلتزم به �لعامل جتاههم، فما ينبغي �للتفات �إليه 
بالنظر �إىل �أعد�د �لالجئني خالل �ل�شنو�ت �خلم�شة �لأخرية، هو �لتز�يد 
�مل�شتمر لعددهم �لبالغ �أكر من 68 مليون لجئ حول �لعامل خالل �لعام 

 .2018
هذ� �لتز�يد �مللحوظ يعود �إىل ما �شهده �لعامل خالل �شنو�ت من �لأزمات 
و�ل�شر�عات �لتي �شكلت يف �شورتها �لعامة مالمح �لعقد �لأخري من عمر 
�لأزمات  �أججت  متطرفة  تيار�ت  ظهور  يف  جت�شد  حيث  و�لعامل،  �ملنطقة 
وفتحت باب �لنز�ع يف �لعديد من بلد�ن �لعامل، فكان �لالجئون هم �لنتيجة 

�لأوىل لهذه �ل�شر�عات. 
�ملعاين لهذه �ل�شر�عات و�لنز�عات و�لو�قف عند جذورها، يجد �أنها قائمة 
يف �أ�شا�شها على غياب �ملعرفة وتر�جع �لوعي وتز�يد �جلهل بالآخر وبالذ�ت، 
فت�شكل �لتيار�ت �ملتطرفة ك�شف حجم �جلهل باملنظومات �لفكرية �لإن�شانية 
�ملتطرف على ح�شد  �لفكر  و�أكد قدرة  �لد�عية للمحبة و�لإخ��اء و�ل�شالم، 
�أجيال من �ملغيبني و�مل�شابني بق�شور �لوعي �إىل م�شاحته وجتنيدهم حتت 

�شعار�ت مغلوطة وم�شللة د�عية للظالمية و�خلر�ب.
�ليوم ونحن يف �ليوم �لعاملي لالجئني ينبغي علينا �أن ننتبه كمجتمع دويل، 
وكموؤ�ش�شات �إن�شانية و�أفر�د، �أن �لبيئة �لجتماعية �لتي يعي�شها �لالجئون 
يف بع�س بلد�ن �لعامل، هي بيئة قد تكون مالئمة لتنامي �لفكر �ملتطرف 
غياب  من  �لالجئني  �لأط��ف��ال  بع�س  يعاين  �إذ  �لظالمية،  �لأف��ك��ار  وتبني 

فر�س �لتعليم، وفقد�ن �حلق يف �لذهاب �إىل �ملد�ر�س، و�حلرمان من �أدنى 
مقومات �حلياة �لكرمية. �إن تو��شل هذ� �لغياب و�حلرمان يفتح �لباب �أمام 
تكر�ر جتربة �لنخر�ط يف �جلماعات �ملتطرفة، وتبني �لأفكار �لظالمية، 
وبالتايل حتول بع�س خميمات �لالجئني �إىل بوؤر لتنامي �لتطرف و�لتع�شب 
و�لرف�س  �لتهمي�س  من  �لالجئني  بع�س  معاناة  ظل  يف  خا�شة  و�لعنف، 
لهم  �لالجئني  �إليها مبناف�شة  �لتي جلاأو�  �لبلد�ن  �شعور جمتمعات  جر�ء 
على رزقهم وعملهم وفر�شهم يف �لعي�س. ي�شعنا هذ� �لو�قع �أمام م�شوؤولية 
�إنقاذ �لالجئني ودعمهم وم�شاندتهم يف حمنتهم كي ل  كبرية تتج�شد يف 

�آباء لالجئني  يكونو� نو�ة ملزيد من �ل�شر�عات حول �لعامل، ول ي�شبحو� 
جدد، فلنعمل لي�شبح كل لجئ �ليوم �شد�ً يف وجه �لنز�عات، وخطوة لإيقاف 

م�شرية �للجوء حول �لعامل، وباباً لبناء �لأوطان من جديد. 
�لالجئني  لنحتوي  و�أف���ر�د  موؤ�ش�شات  معاً  ونعمل  نتكاتف  �أن  علينا  لهذ� 
�مل�شتد�م  �ل�شبيل  �مل�شرب، فهما  �مل�شكن، و�ملعرفة مع  �لتعليم مع  ونقدم له 
�أن ن�شاعد �لبلد�ن  �أحالمهم، وعلينا  حلمايتهم وحفظ كر�متهم وحتقيق 
�مل�شت�شيفة لالجئني على �حتو�ئهم وحتقيق �لتو�زن يف متطلبات عي�شهم 

مع جمتمعاتهم �لأ�شلية.

وجميعنا  م�شوؤوليتكم،  عاتقنا  على  لالجئني:  نقول  �لعاملي،  يومهم  ويف 
نحمل همكم، ونحن معكم، �أيدينا باأيديكم، ونقول للعامل �أجمع لنكن لهم 

وطناً حلني عودتهم لأوطانهم.

بقلم �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، 
�ملنا�شرة �لبارزة لالأطفال �لالجئني لدى �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة 

ل�شوؤون �لالجئني
رئي�س موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري

•• ال�سارقة-الفجر:

ك��رم��ت وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة؛ د�ئ����رة �خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
يف  �لد�خلية  وز�رة  جمال�س  يف  مل�شاركتها   تقدير�ً  �ل�شارقة؛ 
لهذ�  �لإن�شانية”  “�لأخوة  ���ش��ع��ار؛  �شمن  �لثامنة،  �ل����دورة 
�لعام 2019، حيث �شاركت �لد�ئرة باأربعة حماور ت�شمنت؛ 
“�ملر�أة و�لطفل” و  “مكافحة �لتمييز و�لكر�هية” و ق�شايا 

“�لإمار�ت  �إىل مو�شوع  و�لقيم”  بالإ�شافة  �لأخالق  “ن�شر 
و�شناعة �لت�شامح«.  و�أكدت مرمي �إبر�هيم �لق�شري، مدير �إد�رة 
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  حتر�س  �لجتماعي؛  �لتثقيف 
�إىل �مل�شاركة يف مثل هذه �ملنا�شبات لالإ�شهام ب�شكل مبا�شر يف 
خدمة �ملجتمع، ول�شيما �أن هذه �ملجال�س �لتي تنظمها وز�رة 
�لد�خلية من �شاأنها تعزيز مفهموم �مل�شوؤولية �ملجتمعية لدى 
خمتلف �ملوؤ�ش�شات و�أفر�د �ملجتمع، ف�شاًل عن تعزيز م�شتوى 

�لوعي يف خمتلف �ملجالت ول �شيما �ملجتمعية و�لإن�شانية. 
و�أعربت مدير �إد�رة �لتثقيف �لجتماعي؛ عن �أن هذ� �لتكرمي 
�لذي ينظم حتت رعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء، وزير �لد�خلية؛ يعد و�شام 
�شرف لنا جميعاً نفتخر به نحن يف �لد�ئرة، وباقية �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية �لأخرى �لتي لبت �لند�ء، �إذ يدفعنا �إىل بذل �ملزيد 
�لتعاي�س  تعزيز  �شبيل  يف  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  �لعطاء  من 

�ملجتمعي وتر�شيخ مبادئ وقيم �ل�شالم بني �ل�شعوب وحتقيق 
و�لتي  �مل��ب��ادر�ت  �لإن�شانية من خ��الل جمموعة من  �لأخ��وة 
توؤكد دور قيادتنا �لر�شيدة يف �مل�شي قدماً على نهج �لت�شامح 

�لذي قامت عليه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

تر�سيخ قيم التوعية املجتمعية 
�لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  �أن  �إىل  �لق�شري  مرمي  ولفتت 

ت�����ش��ع��ى �إىل ت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م �ل��ت��وع��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
ثقافة  ن�شر  يعزز  ما  وبالأخ�س  �لبناء،  �ملجتمعي  �لتثقيف 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل وت��وع��ي��ة �لأط���ف���ال و�أول���ي���اء �لأم����ور، 
ف�شاًل عن رفع �مل�شتوى �ملعريف لدى �أفر�د �ملجتمع مبختلف 
و�مل�شكالت  �ل��ظ��و�ه��ر  �نت�شار  م��ن  وللحد  �لعمرية،  �لفئات 
��شتقر�ر  على  �أث��ر  م��ن  لها  مل��ا  ووقائية  ��شتباقية  بخطو�ت 

�لأ�شرة و�ملجتمع.

�سمن م�ساركتها بـ 4 حماور 

وزارة الداخلية تكرم »اجتماعية ال�ضارقة« تقديرًا جلهودها يف جمال�ض »الأخوة الإن�ضانية«  

•• اأم القيوين -وام:

�لأعلى حاكم  �ملجل�س  �ملعال ع�شو  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلق �شاحب 
�ملتميز” �لهادفة  �حلكومي  ل��الأد�ء  �ملعال  ر��شد  بن  “�شعود  جائزة  �لقيوين  �أم 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  يف  �لعمل  �آل��ي��ات  يف  و�ل��ك��ف��اءة  �لتميز  م�شتويات  تعزيز  �إىل 
ومتكني  و�لب��ت��ك��ار،  و�لإب����د�ع  �لتميز  على  �ملوظفني  وحتفيز  ب��الإم��ارة،  �ملحلية 
�ملمار�شات  �أف�شل  من  بال�شتفادة  �ل�شتد�مة  حتقيق  من  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
و�ملوظفني  �ملتعاملني  من  فاعلة  مب�شاركة  مبتكرة  �أ�شاليب  وبا�شتخد�م  �لعاملية 

و�ملجتمع.
�ملحركة  �ل��ق��وة  �شتكون  �جل��ائ��زة  �أن  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح��اك��م  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أك����د 
ت��ق��دمي خ��دم��ات متميزة  م��ن  �لإم����ارة ومتكينه  �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي يف  لتطوير 
�إحد�ث نقلة نوعية حقيقية يف �لأد�ء و�ملفاهيم  جلميع �ملتعاملني، و�شت�شهم يف 
و�ملمار�شات و�لأ�شاليب �لإد�رية يف �لقطاع �حلكومي، من خالل تطبيق معايري 
�لتميز �ملوؤ�ش�شي و�لوظيفي و�ل�شتفادة منها يف جهود �لتح�شني �مل�شتمر لالأد�ء 

و�خلدمات، و�لركيز على �لتحول �لذكي و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �إن دولة �لإم��ار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو  وقال �شموه 
ومنوذجا  للتميز  ملهمة  جتربة  �أ�شبحت  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ل��ل��ري��ادة ع��رب رف���ع ك��ف��اءة �مل��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة م��ن خ���الل ت�شجيع �لتناف�س 
للجودة  �لعاملية  �ملعايري  وفق  نوعية  حكومية  خدمات  لتقدمي  بينها  �لإيجابي 

و�جليل �لر�بع ملنظومة �لتميز �حلكومي.
و�أ����ش���اف ���ش��م��وه: “ ن��ري��د م��ن �ل���دو�ئ���ر �مل�����ش��ارك��ة يف �جل��ائ��زة تكثيف جهودها 
ما  على  �لبناء  ومتابعة  وتفوقها،  ريادتها  وتعزيز  �لأد�ء،  مب�شتويات  لالرتقاء 
حققته من نتائج خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، ونوؤمن �أن �جلائزة �شت�شكل حافز� ملزيد 
للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  �شموه  موجها  �جلهات” ..  لكل  و�لريادة  �لتفوق  من 

�لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين بتنظيم �جلائزة و�لإ�شر�ف على �أمانتها.
وتغطي “ جائزة �شعود بن ر��شد �ملعال لالأد�ء �حلكومي �ملتميز” 5 فئات خمتلفة 
ت�شمل �لفئة �لرئي�شة، وفئات على م�شتوى �ملحور، وفئات على م�شتوى �ملعايري 
�لرئي�شة، وفئات على م�شتوى �ملعايري �لفرعية، وفئات �أو�شمة �أم �لقيوين وت�شم 

�أو�شمة.  10
وت�شم �لفئة �لرئي�شة جائزة �جلهة �حلكومية �ملتميزة حيث متنح للجهة �لتي 
حتقق �أف�شل نتيجة يف جميع معايري منظومة �لتميز �حلكومي، �أما �لفئات على 
م�شتوى �ملحور ت�شم جائرة �أف�شل جهة يف جمال �لبتكار و�أف�شل جهة يف جمال 

�ملمكنات.
جمال  يف  جهة  �أف�شل  جائزة  ت�شم  �لرئي�شة  �ملعايري  م�شتوى  على  �لفئات  ويف 
تقدمي �خلدمات ومتنح للجهة �لتي حتقق �أف�شل نتيجة يف �ملعيار �لرئي�شي “ 
�أف�شل جهة يف جمال �حلكومة �لذكية، وجائزة  خدمات �شبع جنوم “، وجائزة 
متنح  حيث  �لقيوين  �أم  روؤي��ة  حتقيق  يف  جهة  �أف�شل  وجائزة  عمل،  بيئة  �أ�شعد 

للجهة �لتي حتقق �أف�شل نتيجة يف �ملعيار �لرئي�شي لروؤية �أم �لقيوين.
�أف�شل خدمة حكومية  ت�شم جائزة  �لفرعية  �ملعايري  م�شتوى  �لفئات على  ويف 
م�شركة ومتنح للخدمة �مل�شركة �لتي حتقق �أف�شل �لنتائج يف معايري �لتقييم 

�خلا�شة بهذه �لفئة و�ملرتبطة بتح�شني �خلدمة �مل�شركة .
ويف  ع��ام،  مدير  لأف�شل  �لقيوين  �أم  �أو�شمة   .. �لقيوين  �أم  �أو�شمة  فئات  وت�شم 

�ملجال �لإ�شر�يف، وللوظائف �ملتخ�ش�شة، ويف جمال �شعادة �ملتعاملني، ولأف�شل 
موظف مبتكر، وللموظف �ملتميز يف �ملجال �مليد�ين، وللموظف �جلديد �ملتميز، 
وللموظف �ملتفاين ذو �خلدمة �لطويلة، ولأف�شل رئي�س مركز �إ�شعاد �ملتعاملني 

�إ�شافة �إىل و�شام �أم �لقيوين لأف�شل مبادرة متميزة .
وتعد جائزة “�شعود بن ر��شد �ملعال لالأد�ء �حلكومي �ملتميز” �لأوىل من نوعها 
يف �إمارة �أم �لقيوين �لتي تتبنى حماور ومعايري �جليل �لر�بع ملنظومة �لتميز 
�حلكومي �لإمار�تية، وهي �أرفع جائزة للتميز �حلكومي يف �لإمارة، وت�شتهدف 
�لنتائج  على  ترتكز  مبتكرة  ومعايري  �أ�ش�س  على  �حلكومي  بالعمل  �لرت��ق��اء 
�ملحققة ون�شر �لوعي مببادئ �لتميز و�لريادة و�أهميتها للحكومات �حلديثة يف 

خدمة جميع فئات �ملجتمع.
ومتثل �جلائزة مظلة للدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملحلية يف �لإمارة، و�شتعمل 
تر�شيخا  �لقطاع �حلكومي،  �أد�ء  نتائج  �لريادة يف  لتحقيق  على حتفيز �جلهات 
�ملتميز  �حلكومي  �لعمل  يف  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لنهج 

�لذي يرتكز على �لإن�شان.

حاكم اأم القيوين يطلق »جائزة �ضعود بن را�ضد املعال لالأداء احلكومي املتميز«

•• عجمان - الفجر:

عام  بن عمري مدير  �أحمد  عمر  �ملهند�س  �شعادة  ك�شف 
موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة �أن �ملوؤ�ش�شة نقلت 49256 
ر�كباً عرب �أ�شطولها من �خلطوط �لد�خلية و�خلارجية 
وذلك خالل عطلة عيد �لفطر �ملبارك، مو�شحا �أن عدد 
ك��ان عدد  بينما   33732 ب��ل��غ   �ل��د�خ��ل��ي  �لنقل  رك���اب 
�ملدن  كافة  �إىل  15524ر�كباً  �خل��ارج��ي  �لنقل  رك��اب 
وجاء  ر�ك��ب��اً،   2767 نقل  �لبحري  و�لنقل  �خلارجية، 

عدد ركاب مركبات �لأجرة 338193 ر�كباً.
و�أكد �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة 
�لد�خلية  �ل���رح���الت  ج��م��ي��ع  �أن  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�����ش���الت 
و�خل��ارج��ي��ة ك��ان��ت تعمل ل�����ش��اع��ات م��ت��اأخ��رة م��ن �لليل 

نتيجة لإقبال �جلمهور على ��شتخد�م �ملو��شالت �لعامة 
�جلمهور  �إحتياجات  بتلبية  �إيجابي  موؤ�شر  يعد  و�ل��ذي 
و�لوقوف على متطلباتهم وتذليل كل �ملعوقات لتحقيق 
�شمن  لتحقيقها  �ملوؤ�ش�شة  ت�شعى  �ل��ت��ى  �ل��ر�ح��ة  �شبل 
خطتها �لإ�شر�تيجية و�لتى تتما�شى مع روؤية عجمان 

 2021
و�أو�شح  �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري �أن �ل�شتعد�د�ت 
نقل  خ��دم��ات  بتوفري  �لفطر  عيد  عطلة  �شبقت  �ل��ت��ى 
للجمهور يف جميع �أنحاء �لإمارة و��شتمر�ر حركة �لنقل 
يف جميع �خلطوط �لد�خلية و�خلارجية على مد�ر �أيام 
م�شتخدمي  �حتياجات  تلبية  يف  �شاهمت  �لعيد  عطلة 
�أو  ت��اأخ��ري  ع��ن  �شكوى  �أي  ��شتقبال  ب��دون  �ل��ع��ام  �لنقل 

وجود �زدحام يف حمطات �لنتظار.

ِلنُكن لهم وطنًا

قائد عام �ضرطة الفجرية يتفقد مركز �ضرطة 
م�ضايف ال�ضامل �ضمن برنامج التفتي�ض ال�ضنوي

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�لم����ار�ت  جمعية  �إد�رة  جم��ل�����س  �أم�����س  ع��ق��د 
برئا�شة  ر�أ�س �خليمة  �لجتماعية يف  للتنمية 
�لأمني  خليفه  عبد�للطيف  حممد  �لدكتور 
�ل���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي حل��ك��وم��ة ر�أ�����س 
�خليمة، رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية، �جتماع 
 ،2019 ل��ع��ام  �ل��ع��ادي��ة  �لعمومية  �جلمعية 
�أع�شاء  بح�شور  �لظيت،  منطقة  يف  مبقرها 
�جلمعية  م��ن  ع�����ش��و�ً  و42  �لإد�رة،  جمل�س 
باب  فتح  بعد  �لأول  يعد  و�ل���ذي  �لعمومية، 
�أفر�د  �أم���ام  �لعمومية  لع�شويتها  �لنت�شاب 

�ملجتمع من مو�طنني ومقيمني.
�لرئي�س  نائب  عنرب  ب��ن  �شامل  خلف  و�أو���ش��ح 
للتنمية  �لإم�����������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  ع�����ام  وم����دي����ر 
�حل�شور  �أن  �خل��ي��م��ة،  ب���ر�أ����س  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
ومنها  لتنفيذها،  �لتو�شيات  من  بعدد  تقدم 
مناطق  لتغطية  للجمعية  جديدة  ف��روع  فتح 
ر�أ�س �خليمة مع �لتو�شيع يف تقدمي �لأن�شطة 
و�لرب�مج، لفتاً �إىل �أن �لجتماع هو �لأول بعد 
فتح باب �لع�شوية �أمام �أفر�د �ملجتمع، و�لذي 

 75 �إىل  �أع�شاء �جلمعية  بارتفاع عدد  �شاهم 
�ملوؤ�ش�شني،  من  ع�شو�ً   21 ب  مقارنة  ع�شو�ً 
�لعمومية  �أن عدد ح�شور �جلمعية  �إىل  لفتاً 
خالل  مت  و�أ�شاف:  ع�شو�ً.   42 بلغ  �ل�شنوية 
�لجتماع مناق�شة جدول �لأعمال، و�مل�شادقة 
�ل�����ش��اب��ق، وعر�س  ع��ل��ى حم�����ش��ر �لج���ت���م���اع 
�ل�شنة  يف  �أعماله  ع��ن  �لإد�رة  جمل�س  تقرير 
�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2018، و��شتعر��س 
و�تفاقيات  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  يف  �جلمعية  نتائج 
و�لتطبيقات  و�خلدمات  و�ل�شر�كات،  �لتعاون 
بر�مج  ل�شتعر��س  ب��الإ���ش��اف��ة  �لجتماعية، 

�لن�شاط وخطة �لعمل لعام 2019.
ت�شم خطة عمل �جلمعية  بن عنرب،  و�أو�شح 
 10 2019 تقدمي 167 فعالية ت�شم  لعام 
حو�رية  جم��ال�����س  و6  �ج��ت��م��اع��ي��ة،  جم��ال�����س 
���ش��م��ن ب���رن���ام���ج ل���ق���اء م����ع م���������ش����وؤول، و13 
ت��ف��اع��ل��ي��ة، و67  ع���م���ل، و14 ح��م��ل��ة  ور����ش���ة 
حما�شرة  و38  دبلومات،  و4  تدريبية،  دورة 
�شمن  ومع�شكرين  �لثقايف،  �لربنامج  �شمن 
�لربنامج �ل�شيفي، و3 ملتقيات، و4 بطولت 
وتثقيفية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  رح�����الت  و6  ري��ا���ش��ي��ة، 

�جلمعية  ب���ر�م���ج  يف  �مل�������ش���ارك���ني  ت�����ش��ت��ه��دف 
و�أ�شار  �لإم��ار�ت.  �ملعامل يف دولة  �أ�شهر  �شمن 
خالل  فعالية   97 ق��دم��ت  �جلمعية  �أن  �إىل 
�ل��ع��ام �جل���اري، جنحت يف  �لأول م��ن  �لن�شف 
�شمن  م�شارك   2000 م��ن  �أك��ر  ��شتقطاب 
ب��ر�م��ج �جل��م��ع��ي��ة يف ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح 2019، 
حما�شر�ت  بني  �لفاعليات  تلك  تنوعت  حيث 
�لوطني،  �حل�س  وتنمية  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
و�لدور�ت �لتدريبية لإعد�د وتطوير �ملدربني، 
و�ملجال�س �لجتماعية لتعزيز قيم �لت�شامح يف 
�لأ�شرة و�ملجتمع �لإمار�تي، مع �لركيز على 
فئة �ل�شباب بهدف تعزيز طاقاتهم للمناف�شة 

على �ملركز �لأول يف كافة �ملجالت.
و�أكد بن عنرب، دور �ملبادر�ت �ملتخ�ش�شة �لتي 
تقدمها �جلمعية يف ت�شجيع �لتميز و�لبتكار 
و�لقت�شادية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث �أخ�����ذت �جل��م��ع��ي��ة على 
من  �لجتماعي  �لتميز  قو�عد  �إر�شاء  عاتقها 
�ل��ت��م��ي��ز �لج��ت��م��اع��ي لتحفيز  خ���الل ج���ائ���زة 
وت��ق��دي��ر ج��ه��ود و����ش��ه��ام��ات �مل��ب��دع��ني لتعزيز 
منظومة �لتميز �لوطنية، بالإ�شافة لربنامج 

�لتو��شل  يوفر  �ل��ذي  م�شوؤول”  مع  “حو�ر 
�ملبا�شر بني �أفر�د �ملجتمع و�مل�شوؤول يف وز�ر�ت 
�أو �ل����دو�ئ����ر �مل��ح��ل��ي��ة و�لج����اب����ة عن  �ل���دول���ة 
�ل�شتف�شار�ت و�حل�شول على �لتو�شيات �لتي 

ت�شعد �ملجتمع.
للتنمية  �لإم��������ار�ت  ج��م��ع��ي��ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
باب  فتحت  ق��د  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لجتماعية 
خالل  جماناً  �لعمومية  لع�شويتها  �لنت�شاب 
مو�طنني  من  �ملجتمع  �أف��ر�د  �أم��ام   ،2018
�إد�رة  جمل�س  لع�شوية  و�لر�شح  ومقيمني، 
�جلمعية، لأول مرة لت�شجيع �لعمل �ملجتمعي 
و�لتطوعي و�ل�شتفادة من �خلرب�ت �خلارجية 
تقدمها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  بالرب�مج  لالرتقاء 
وت�شتهدف من خاللها خمتلف فئات �ملجتمع. 
�لعامل  �لع�شو  �إىل  �لع�شوية  تتنوع  و�أ�شاف: 
�حلق  لهم  تتيح  و�لتي  باملو�طنني  و�خلا�شة 
لع�شوية  و�ل��ر���ش��ح  �جل��م��ع��ي��ة  �ن��ت��خ��اب��ات  يف 
�لإد�رة، كما ت�شمل ع�شوية �لنت�شاب  جمل�س 
�لإم���ار�ت جميع  دول��ة  باملقيمني يف  و�خلا�شة 
�لمتياز�ت �لتي تقدمها مر�فق �جلمعية، ما 

عد� �لر�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة.

اإدارة الإمارات للتنمية الجتماعية يقر فتح فروع جديدة يف راأ�ض اخليمة 

املبارك الفطر  عيد  خالل  عجمان  موا�ضالت  نقلتهم  راكب  األف   400
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  ت���ر�أ����ش���ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
وجودة  لل�شعادة  دول��ة  وزي��رة  �لرومي 
رئا�شة  م��ك��ت��ب  ع�����ام  م���دي���ر  �حل����ي����اة 
�لأول  �لج���ت���م���اع  �ل���������وزر�ء،  جم��ل�����س 
للخدمات  �لف���ر�����ش���ي���ة  ل����������الإد�رة 
“وز�رة  �شمن  �ل�شتباقية  �حلكومية 
�أطلقها �شاحب  �لال م�شتحيل” �لتي 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي 
����ش���ام���ل يف  ت��غ��ي��ري  لإح��������د�ث  �هلل” ، 
وتطوير  �حلكومي،  �لعمل  منظومة 
ح��ل��ول ل��ل��ت��ح��دي��ات ع���رب ت��ب��ن��ي مناذج 
عمل مبتكرة، مبا يح�شن جودة حياة 
�ملجتمع، ويقدم للعامل منوذجا للجيل 

�ملقبل من �ملمار�شات �حلكومية.
وتهدف �لإد�رة �لفر��شية للخدمات 
خدمات  ت����وف����ري  �إىل  �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة 
�ملتعاملني  ع��ل��ى  ت�شهل  �ل��ط��ل��ب  ق��ب��ل 
ومتكنهم من �إجناز معامالتهم بي�شر 
خدمات  وتطوير  ت�شميم  خ��الل  م��ن 
جتاربهم  وت��ع��ك�����س  ح��ي��ات��ه��م  مت�������س 

�ل�شخ�شية، باعتماد مفهوم �خلدمات 
�حتياجات  ت���وق���ع  ع��ل��ى  ت���ق���وم  �ل���ت���ي 
�ملتعاملني و�لتعرف عليها، عن طريق 
�ل���ت���ي ي��ت��م جمعها  حت��ل��ي��ل �ل��ب��ي��ان��ات 
مع  وم��ع��ام��الت  خمتلفة  م�شادر  م��ن 

�جلهات �حلكومية.
�إد�رة  �أن  �ل�����روم�����ي  ع���ه���ود  و�أك���������دت 
�خل�����دم�����ات �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة رك�������زت يف 
�لتغيري  �أهمية  على  �لأول  �جتماعها 
�خلدمات  تقدمي  �أ�شلوب  يف  �جل��ذري 
جيل  ت�شميم  خ���الل  م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة 
�ل�شتباقية  �خل����دم����ات  م���ن  ج���دي���د 
قبل  �ملتعامل  لح��ت��ي��اج��ات  ي�شتجيب 
�لطلب، مبا ين�شجم مع روؤى �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم بتحقيق تغيري �شامل يف �لعمل 

�حلكومي يتبنى نهجا ��شتباقيا.
لل�شعادة  �ل���دول���ة  وزي�����رة  و�أو����ش���ح���ت 
�أن �لهدف �لنهائي هو  وج��ودة �حلياة 
�إحد�ث تاأثري �إيجابي على جودة حياة 
�لأف��ر�د يف دول��ة �لإم���ار�ت، من خالل 
����ش��ت��ب��اق��ي��ة مر�بطة  ب��اق��ات  ت��ط��وي��ر 
حكومية،  خ�����دم�����ات  ع�������دة  ت�������ش���م���ل 
بالعتماد  �ل��ط��ل��ب  ق��ب��ل  وت��ق��دمي��ه��ا 

باملتعاملني  �خل��ا���ش��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
و�أحد�ث  و�لتف�شيالت  و�ل�شلوكيات 
�لأنظمة  رب���ط  �حل���ي���اة، وم���ن خ���الل 

و�لبيانات للجهات �حلكومية �ملعنية.

�شلطان  م��ع��ايل   .. �لج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
�لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  ب��ن 
حميد  ب��و  عي�شى  بنت  ح�شة  وم��ع��ايل 
�ملجتمع ومعايل جميلة  تنمية  وزي��رة 

بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة 
�شما  �ل��ع��ام.وم��ع��ايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون 
�ملزروعي وزيرة  بنت �شهيل بن فار�س 
دول����ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب. ك��م��ا ح�شر 

�ل���دك���ت���ور عبد  ����ش���ع���ادة   .. �لج���ت���م���اع 
عام  مدير  �لعور  �ملنان  عبد  �لرحمن 
�لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة 
عبيد  ح���م���د  و�����ش����ع����ادة  �حل���ك���وم���ي���ة، 

�لعامة  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  �ملن�شوري 
و�شعادة  �لت�����ش��الت،  ق��ط��اع  لتنظيم 
خ���ال���د ع���ل���ي �ل���ب�������ش���ت���اين م���دي���ر عام 
و�للو�ء  لل�شر�ئب،  �لحتادية  �لهيئة 
�لعام  �ملدير  �لظاهري  �أحمد  من�شور 
�لحتادية  �لهيئة  يف  بالإنابة  للهوية 
خ���الل  ومت  و�جل���ن�������ش���ي���ة.  ل���ل���ه���وي���ة 
�لعمل  �لجتماع �لطالع على خطط 
�شتتبعها  �لتي  و�ملنهجية  �لتنفيذية، 
وبحث  تنفيذ مهامها،  �لعمل يف  فرق 
�لطلب”  “قبل  خ��دم��ات  توفري  �شبل 
�ملتعاملني،  جت���ارب  ت�شميم  و�آل���ي���ات 
�خلدمات  باقات  مالمح  و��شتعر��س 
ت�شكيل فريق  �مل�شركة و�لتفاق على 
للعمل  �ملعنية  �حلكومية  �جلهات  من 
و�ختبارها.  �ل��ب��اق��ات  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى 
�ملمار�شات  �أف�شل  �ملجتمعون  وناق�س 
�ل�شتباقية  �خل����دم����ات  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�خلا�س،  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف 
ونتائج  خم����رج����ات  ع���ل���ى  و�ط����ل����ع����و� 
فريق  عقدها  نقا�س  جمموعة   14
�لعمل مع خمتلف �شر�ئح �ملتعاملني. 
مهمة  �لإد�رة  عمل  ف��ري��ق  و�شيتوىل 
وتطوير  �ل��ت��ح�����ش��ني  ف���ر����س  حت���دي���د 

�أف�����ك�����ار م���ب���ت���ك���رة م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى فهم 
�ملتعاملني لت�شميم خدمات تقدم قبل 
مفاهيم  تطبيق  خ���الل  م��ن  �ل��ط��ل��ب، 
“ت�شميم �خلدمة” و�إ�شر�ك �ملتعامل، 
وتوفري قو�عد �لبيانات للتعرف على 
�لباقات �خلدمية  و�ختبار  متطلباته، 
بالذكر،  �جل����دي����ر  �إط����الق����ه����ا.  ق���ب���ل 
وز�رة  ه���ي  م�شتحيل  �ل���ال  وز�رة  �أن 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا  �ف��ر����ش��ي��ة 
�آل مكتوم، يف  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�أب��ري��ل �مل��ا���ش��ي، ي��ت��وىل �إد�رت��ه��ا وزر�ء 
وتعمل  �لإم��������ار�ت،  دول����ة  ح��ك��وم��ة  يف 
�لعمل  منظومة  هند�شة  �إع����ادة  على 
ت����ويل ملفات  �حل��ك��وم��ي م���ن خ����الل 
�جلديد  �جليل  ومتثل  مهمة،  وطنية 
وتت�شمن  �حلكومية  �مل��م��ار���ش��ات  م��ن 
��شتباقية  حلول  تطوير  عملها  مهام 
فرة  �شمن  معينة  ملو��شيع  وجذرية 
زم��ن��ي��ة حم������ددة، وت�����ش��م ف����رق عمل 
مهام م�شركة من �جلهات �حلكومية 
�خلا�س  و�لقطاع  و�ملحلية  �لحتادية 
ت�شكيالتها  ت��غ��ي��ري  وي��ت��م  و�لأف��������ر�د، 
�أجندة  على  �ملطروحة  �مللفات  ح�شب 

�لعمل.

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي من 
خالل فريق من �إد�رة �ل�شحة �لعامة 
�ل�����ش��ق��ور يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  زي������ارة 
�أبوظبي، حيث كان يف ��شتقبال �لوفد 
مولر،  جابرييل  مارجريت  �لدكتورة 
�أبوظبي  مل�����ش��ف��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 

لل�شقور.
وتاأتي هذه �لزيارة حر�شا من �لبلدية 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون �مل�����ش��رك مع 
لتطبيق  لل�شقور  �أبوظبي  م�شت�شفى 
بنود �لالئحة �لتنفيذية رقم 4 ل�شنة 
2018 ب�شاأن �لرقابة على �حليو�نات، 
بال�شكل �لذي ي�شمن توحيد �جلهود 
وت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات وت��ط��وي��ره��ا مبا 
�لالئحة  و�أه����������د�ف  �ل���ع���م���ل  ي���خ���دم 
�لعامة  �ل�شحة  حل��م��اي��ة  �لتنفيذية 

جلميع �أف��ر�د جمتمع �إم��ارة �أبوظبي، 
�ملنت�شرة  �حل��ي��و�ن��ات  خ��ل��و  ول�����ش��م��ان 
يف �لأم���اك���ن �ل��ع��ام��ة م���ن �لأم���ر�����س 
�حليو�نية �ملعدية و�مل�شركة �لتي قد 

تنتقل �إىل �لإن�شان.
وت���ن���درج ه����ذه �ل����زي����ارة ���ش��م��ن �إط����ار 
وخدمات  �إج���������ر�ء�ت  ع��ل��ى  �لط������الع 
�لأليفة  ب��احل��ي��و�ن��ات  �ل��ع��ن��اي��ة  م��رك��ز 
لل�شقور،  �أب��وظ��ب��ي  مل�شت�شفى  �ل��ت��اب��ع 
�إيو�ء �حليو�نات  و�لتعرف على مركز 
�لتعقيم  وبرنامج  و�ل�شالة،  �ل�شائبة 
يت�شمن  �ل���ذي  �ل�شائبة  ل��ل��ح��ي��و�ن��ات 
�آلية �شبط �لكالب و�لقطط �ل�شائبة 
�أو �ل�شالة من �لأماكن �لعامة و�إجر�ء 
عمليات �ملعاجلة و�لتعقيم بعد تقييم 
ح��ال��ت��ه��ا �ل�����ش��ح��ي��ة، وم���ن ث��م �إط���الق 
�شر�حها و �إرجاعها �إىل بيئتها بعد �أن 
زر�عة �شريحة �إلكرونية حتت جلدها، 

�لرقمية لدى  �لأنظمة  وت�شجيلها يف 
�ملركز، و�إدر�جها يف �ل�شجالت ليت�شنى 
يتم  كما  �مل�شتقبل،  يف  �إليها  �ل��رج��وع 
�مل�شبوطة  �حليو�نات  جميع  تطعيم 
�شد  ومعاجلتها  قطط  �أو  ك��الب  م��ن 
من  �خلارجية  و�لطفيليات  �ل��دي��د�ن 
و�لطفيليات  �ل��ق��م��ل  �أو  �ل���رب�غ���ي���ث 
�ل���د�خ���ل���ي���ة، وت���ه���دف ع��م��ل��ي��ة �إرج�����اع 
على  للحفاظ  بيئاتها  �إىل  �حليو�نات 

�لتو�زن �لبيئي للمنطقة.
بجولة  �ل���ق���ي���ام  �ل����زي����ارة  وت�����ش��م��ن��ت 
م��ي��د�ن��ي��ة ع��ل��ى ع��ن��اب��ر �إي�����و�ء �لكالب 
من  ب��دء�ً  و�ل�شالة  �ل�شائبة  و�لقطط 
����ش��ت��الم��ه��ا، و�ت���خ���اذ ك��اف��ة �إج�����ر�ء�ت 
�ملختلفة  �لبيطرية  �ل�شحية  �لعناية 
على  للتبني  بعر�شها  و�ن��ت��ه��اًء  ل��ه��ا، 
�لأف�������ر�د �ل���ر�غ���ب���ني ل��ل��ح�����ش��ول على 

حيو�نات �أليفة.

 وق�������ام �ل���ف���ري���ق �ل�����ز�ئ�����ر ب����الط����الع 
�لكالب  ت��دري��ب  منطقة  ع��ل��ى  �أي�����ش��اً 
خم�ش�شة  �أم�����اك�����ن  يف  وت���اأه���ي���ل���ه���ا، 

فريق  خ��الل  من  للتدريب،  وجمهزة 
لأف�شل  وفًق  وموؤهل  فني متخ�ش�س 

�ملمار�شات �لعاملية.

احليوانات على  الرقابة  ب�ساأن   2018 ل�سنة  بهدف تطبيق الالئحة التنفيذية 4 

بلدية مدينة اأبوظبي تعزز عالقات التعاون وتبادل اخلربات مع م�ضت�ضفى ال�ضقور يف اأبوظبي

•• ال�سارقة-الفجر:

�لتطوعي  للعمل  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  ب��ني  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �إط����ار  يف 
�ملو�رد  د�ئ���رة  م��ع  تعاونها  “�جلائزة”  ك�شفت  ؛  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات 
“�لعمل �لتطوعي  �لب�شرية يف �ل�شارقة، لتنفيذ برنامج تدريبي حول؛ 
�خلطط  �شمن  �حل��ك��وم��ي��ة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��وظ��ف��ي  ل�����ش��ال��ح  �ملوؤ�ش�شي” 
و�لرب�مج �لتدريبية �لتي تنظمها �ملو�رد �لب�شرية على م�شتوى �لإمارة.

و�شيقام �لربنامج �لتدريبي �ملتخ�ش�س يف جمال �إد�رة �لعمل �لتطوعي 
 4 3 �إىل  لدى �ملوؤ�ش�شات؛ يف �ملنطقة �ل�شرقية بكلبا خالل �لفرة من 
يوليو �ملقبل، فيما حتت�شن مدينة �ل�شارقة �لربنامج �لتدريبي �لثاين 

خالل �لفرة من 20 و21 �أكتوبر من عام 2019م.
�لتدريبية  �إدر�ج��ه يف �خلطط  �لذي مت  �لتدريبي  وي�شتهدف �لربنامج 

من  �ل�شارقة  حكومة  موظفي  2019م،  لعام  �لب�شرية  �مل��و�رد  لد�ئرة 
خمتلف �لفئات �لوظيفية.

تعزيز التعاون وال�سراكات املوؤ�س�سية..
ويف ت�شريح لها؛ �أكدت �شعادة عفاف �إبر�هيم �ملري، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي؛ 
�ل�شارقة  جائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لجتماعية،  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  رئي�س 
�شركائها  مع  �لتعاون  مو��شلتها  “�جلائزة” على  حر�س  �لتطوعي،  للعمل 
�ل�شر�تيجيني من خمتلف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية؛ �شعياً لتحقيق �لتوجيهات 
�ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة؛ يف ن�شر ثقافة �لعمل �لتطوعي على م�شتوى 
�ملجتمع وموؤ�ش�شاته. و�أبانت رئي�س جمل�س �لأمناء؛ �أن �لربنامج �لتدريبي؛ 
يهدف �إىل تاأهيل �ملتطوعني من �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية يف جمال �إد�رة 

�لأعمال �لتطوعية بطريقة موؤ�ش�شية، �لأمر �لذي من �شاأنه �أن ي�شهم يف دعم 
وت�شجيع �لأعمال �لتطوعية �لفردية و�ملوؤ�ش�شية.

و�أ�شارت عفاف �ملري؛ �أننا نطمح �إىل �أن ت�شهم عالقاتنا مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية وعلى ر�أ�شهم د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية، يف �إجناح �خلطة �مل�شركة بني 
تنعك�س  �لتطوعي بطرق �حر�فية  �لعمل  ون�شر  تعزيز ثقافة  �ملوؤ�ش�شات يف 

فو�ئده على عموم �ملجتمع.

دعم منظومة العمل املوؤ�س�سي التطوعي.. 
�ملجل�س  ع�شو  خ���ادم،  ب��ن  �شلطان  ط��ارق  �لدكتور  �شعادة  ق��ال  جانبه؛  وم��ن 
بالنهج  ع��م��اًل   ، �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ���رة  رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�لإن�شاين ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �إمارة �ل�شارقة، حفظه �هلل، وجت�شيد�ً لروؤيته وجهوده 

يف دعم ثقافة �لعمل �لتطوعي يف جمتمع �ل�شارقة؛ فاإن د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�لفكر  تعزيز  �شاأنه  من  ما  كل  دع��م  يف  طاقاتها  جل  وتبذل  جهد�ً  تدخر  ل 
�لقيام  ب��اأن  لإميانها  عن  ف�شاًل  �ل�شارقة،  حكومة  موظفي  ل��دى  �لتطوعي 
بالو�جبات غري �لتكليفية مببادر�ت �شخ�شية من �لأفر�د يعزز مبد�أ �لتكافل 

�لجتماعي، وير�شخ ركائز �لتما�شك و�لتالحم �ملجتمعي.
و�أك����د رئ��ي�����س د�ئ����رة �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة؛ ح��ر���س �ل���د�ئ���رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وبناء 
�ل�شر�كات مع كافة �جلهات و�ملوؤ�ش�شات بالإمارة وعلى ر�أ�شها جائزة �ل�شارقة 
بكافة  �لتطوعي  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  منظومة  دعم  �أجل  من  �لتطوعي،  للعمل 
�حلكومي  �لعمل  حميط  يف  �لر�قية  �لإن�شانية  �لثقافة  هذه  ون�شر  �أ�شكاله. 
، مو�شحاً �أن خمرجات هذ� �لتوجه �شت�شب يف �ل�شالح �لعام ، لكونه يخدم 
تعزيز �لقيم �لأ�شيلة ، و�ملعاين �لإن�شانية �لنبيلة ، و�لإجناز�ت �لنافعة �لتي 

توؤثر يف �ملجتمع وتلهم �أفر�ده . 

تعزيز التعاون بني »ال�ضارقة للعمل التطوعي« و»موارد ال�ضارقة« لتنفيذ برنامج التدريبي حول »العمل التطوعي املوؤ�ض�ضي« ملوظفي حكومة ال�ضارقة

يف اجتماعها الأول �سمن اأعمال »وزارة الال م�ستحيل« التي اأطلقها حممد بن را�سد

الإدارة الفرتا�ضية للخدمات ال�ضتباقية تبحث اآليات توفري خدمات ا�ضتباقية مرتابطة »قبل الطلب«

•• اأبوظبي-وام: 

��شت�شافت �لعا�شمة �أبوظبي �أم�س �لأول �أعمال �لدورة �خلام�شة للحو�ر �ل�شيا�شي 
�ل�شر�تيجي �لعربي - �ل�شيني و �لدورة �ل� 16 لجتماع كبار �مل�شوؤولني ملنتدى 
�لتعاون �لعربي �ل�شيني مب�شاركة وفود �لدول �لعربية �لأع�شاء يف �ملنتدى �إىل 

جانب �لوفد �ل�شيني.
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �مل��رر  �شاهني  خليفة  �شعادة  �لجتماع  تر�أ�س 
�لدويل لل�شوؤون �ل�شيا�شية “ممثال عن �جلانب �لعربي” و�شعادة و�نغ دي مدير 
�لعام  �لأمني  �ل�شينية  �إفريقيا بوز�رة �خلارجية  �آ�شيا و�شمايل  �إد�رة غربي  عام 

من �جلانب �ل�شيني ملنتدى �لتعاون �ل�شيني �لعربي.
�مل�شاعد للجامعة �لعربية لل�شوؤون  �لعام  ح�شر �لجتماع خالد �لهبا�س �لأمني 
لدى  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  �شفري  جيان  ين  و�شعادة  �لدولية  �ل�شيا�شية 
�لعربية  �ل��دول  و�شفر�ء  وممثلي  مندوبي  �ل�شعادة  �أ�شحاب  جانب  �إىل  �لدولة 

�لأع�شاء يف منتدى �لتعاون �لعربي �ل�شيني.
�ل�شيني  �لعربي  �لإ�شر�تيجي  �ل�شيا�شي  للحو�ر  �خلام�شة  �ل���دورة  بحثت  و 
جمموعة من �لق�شايا و�ملو�شوعات �ملدرجة على جدول �لأعمال و�لتي متحورت 
حول �لق�شية �لفل�شطينية وعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط وتكري�س �لت�شامح 

و�ل�شتفادة من خالل �حلو�ر بني �حل�شار�ت.
�ل�شورية وجهود مكافحة �لإره��اب و�لو�شع يف �ليمن  �ل��دورة �لأزم��ة  و تناولت 
و�إ�شالح �لأمم �ملتحدة و�لو�شع يف ليبيا و�لو�شع �لأمني يف �خلليج �لعربي مبا 

يف ذلك �لتدخالت �لإير�نية يف �ل�شوؤون �لد�خلية للدول �لعربية.
�ل�شيني  �ل��ع��رب��ي  �ل�شر�تيجي  �ل�شيا�شي  ل��ل��ح��و�ر  �خلام�شة  �ل����دورة  ب���د�أت  و 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شيني  و�جلانب  �لعربي  �جلانب  لرئي�س  موجزة  بكلمة  �أعمالها 
كلمات ومد�خالت من جانب �لدول �لعربية تطرقت يف جمملها �إىل �ملو�شوعات 

�لرئي�شية �ملطروحة للنقا�س.
كما عقد يوم �أم�س �جتماع تن�شيقي عربي تاله �جتماع تن�شيقي ثالثي �شم ممثلني 
�لأمانة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شيني  �لإم��ار�ت و�جلانب  �لعربي برئا�شة  عن �جلانب 
�لعامة، جرى خاللهما بحث و�لتفاق على �ملو�شوعات �لتي �شيتم �إدر�جها على 
جدول �أعمال �لدورة �ل�”16” لجتماع كبار �مل�شوؤولني ملنتدى �لتعاون �لعربي 
�ل�شيني. و �ألقى �شعادة خليفة �شاهني �ملرر كلمة يف �جلل�شة �لفتتاحية للدورة 
�ل�”16” لجتماع كبار �مل�شوؤولني �أعرب فيها عن ترحيبه بوفد جمهورية �ل�شني 
�ل�شعبية �ل�شديقة ووفد �لأمانة �لعامة للجامعة �لعربية ووفود �لدول �لعربية 
�ل�شقيقة .. معرب� عن �شعادته ل�شت�شافة �لإمار�ت لأعمال �لدورة �ل�شاد�شة ع�شر 
ملنتدى �لتعاون �لعربي �ل�شيني على م�شتوى كبار �مل�شوؤولني يف �أبوظبي. و قال 
: “ لقد �شهدت �لعالقات �لعربية - �ل�شينية يف �لعقود �لأخرية تطور�ت كبرية 
يف جميع �ملجالت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لأمنية و�لثقافية” .. م�شري� �إىل �أن 
�ل�شني تعد �ل�شريك �لرئي�شي لكثري من �لدول �لعربية حيث بلغ حجم �لتبادل 
�لتجاري بني �لدول �لعربية و�ل�شني يف عام 2018 ما يقارب “244” مليار 

دولر وما ز�لت هناك �لعديد من �لفر�س �لو�عدة لتعزيز �لتعاون بني �جلانبني 
على �لنحو �لذي ي�شهم يف دفع عجلة �لتنمية و�لزدهار يف جمتمعاتنا �لعربية 

و�ملجتمع �ل�شيني.
ليعزز  جاء   2004 عام  يف  �ل�شيني  �لعربي  �لتعاون  منتدى  تاأ�شي�س  �أن  �أك��د  و 
عن  منبثق  موؤ�ش�شي  �إط��ار  يف  و�شعها  خ��الل  من  �ل�شينية   - �لعربية  �ل�شر�كة 
للت�شاور  بفر�شة  خ��الل��ه  م��ن  �جل��ان��ب��ان  يحظى  حيث  �لعربية  �ل���دول  جامعة 
�مل�شركة  �لتعاون  �أوجه  و�لتن�شيق حول �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرك وبحث 

يف �شتى �ملجالت.
و نوه �إىل �لنتائج �لإيجابية �لتي حتققت خالل �لدورة �ل�شابقة ملنتدى �لتعاون 
�لعربي �ل�شيني على �مل�شتوى �لوز�ري �ملنعقدة يف يوليو 2018 يف بكني و�لتي 
�حلز�م  مب�شروع  �خل��ا���س  �لتنفيذي  “�لإعالن  وثيقة  توقيع  �أب��رزه��ا  م��ن  ك��ان 
و�لطريق” بهدف تكري�س مبادئ مبادرة �حلز�م و�لطريق و�لقائمة على �لتعاون 
�شي جني  �لرئي�س  �أن ح�شور فخامة  �إىل  .. م�شري�  �مل�شركة  �ملكا�شب  لتحقيق 
بينغ رئي�س جمهورية �ل�شني �ل�شعبية �ل�شديقة وم�شاركته يف �ملنتدى كانت ور�ء 
�ملتاحة كافة  �ل��دورة وموؤ�شر� على حر�شه على بذل �جلهود و�لإمكانيات  جناح 
�أو  �ملنتدى  �آلية  �شو�ء من خالل  �ل�شينية   - �لعربية  �لعالقات  و�إث��ر�ء  لتطوير 

عرب �لتن�شيق �لثنائي مع �لدول �لعربية.
و �أكد �شعادة خليفة �ملرر حر�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على دعم م�شرية 
��شت�شافة  �أن  �إىل  لفتا   .. �أرح��ب  �آف��اق  �إىل  ودفعها  �ل�شيني   - �لعربي  �لتعاون 
م�شتوى  على  �ل�شيني  �لعربي  �لتعاون  ملنتدى  ع�شرة  �ل�شاد�شة  للدورة  �أبوظبي 
�لتعاون  �آليات  وتفعيل  تعزيز  على  �لدولة  قيادة  حر�س  تعك�س  �مل�شوؤولني  كبار 
��شر�تيجيا  �ل�شعبية و�لتي تعد �شريكا  �ل�شني  �مل�شرك مع جمهورية  �لعربي 
بني  للعالقات  �ملتميز  �مل�شتوى  �إىل  ن��وه  و   . كافة  �لأ���ش��ع��دة  على  للدولة  هاما 
�لرئي�س  زي��ارة فخامة  �إىل  �ل�شدد  �ل�شديقة م�شري� يف هذ�  و�ل�شني  �لإم��ار�ت 
�شي جني بينغ، رئي�س جمهورية �ل�شني �ل�شعبية �لتاريخية للدولة �لعام �ملا�شي 
.. م�شاركة دولة �لإمار�ت موؤخر� يف �لدورة �لثانية ملوؤمتر “�حلز�م و�لطريق” 
�لتي عقدت يف بكني من خالل وفد رفيع �مل�شتوى برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
“رعاه �هلل” .. و�أ�شاد بالتعاون �لقت�شادي �لثنائي بني �لإمار�ت و�ل�شني حيث 
بلغ حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين يف عام 2018 حو�يل “43.1” مليار 
�إىل �ملزيد من �لفر�س  �مل��رر عن تطلع دول��ة �لإم���ار�ت  �أع��رب  دولر �مريكي. و 
لتعزيز �لعالقات �لعربية - �ل�شينية و�لرتقاء بها و حتقيق �ملزيد من �لتو�فق 
�إىل  �ل��دول��ي��ة و�لتو�شل  �مل��ح��اف��ل  �مل��و�ق��ف �لعربية ع��رب  ب��ني �جل��ان��ب��ني يف دع��م 
مبا  �جلانبني  لدى  �ملتاحة  و�لإمكانيات  �لفر�س  من  لال�شتفادة  �ل�شبل  �أف�شل 
�لعام ملنتدى  �ألقى و�ن��غ دي، �لأم��ني  �آم��ال وتطلعات �شعوبنا. من جانبه  يحقق 
�لتعاون �ل�شيني �لعربي من �جلانب �ل�شيني كلمة �أو�شح خاللها �أن �جلانبني 
�لعربي و�ل�شيني قاما بالتوظيف �لكامل للمز�يا �لتكاملية وعمال على �لدفع 
باملو�ءمة بني �ل�شر�تيجيات �لتنموية .. منوها �إىل �أنه وحتى �لآن وقعت 18 

دولة عربية مع �ل�شني وثائق �لتعاون لبناء “�حلز�م و�لطريق” يف حني و�شل 
حجم �لتبادل �لتجاري �ل�شيني �لعربي �لعام 2018 �إىل 244.3 مليار دولر 

�أمريكي مبعدل زيادة بلغ 27.7%.
و لفت �إىل �أنه ويف ظل �لتغري�ت �لكبرية �لتي مل ي�شهدها �لعامل منذ 100 �شنة 
و عو�مل عدم �ليقني وغري �مل�شتقرة �ملتز�يدة �لتي تكتنف �لأو�شاع �لدولية فاإن 
نظام �لتجارة متعددة �لأطر�ف و�لنظام �لدويل �حلايل يو�جه حتديات متعددة 
و�ل�شيني  �لعربي  �جلانبني  بني  �ل�شر�تيجي  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  موؤكد�   ..
و�لتنمية  �ملنفعة  �ملتبادل  و�لتعاون  �ملتبادلة  و�لثقة  �مل�شاو�ة  مبفهوم  و�لل��ت��ز�م 
�ملتنا�شقة و�لنفتاح و�ل�شمول وتقوية رو�بط �لعالقات بني �جلانبني عرب بناء 
على  �لقائمة  �لأط���ر�ف  �ملتعددة  �لتجارة  نظام  و�شيانة  و�لطريق”  “�حلز�م 

�لقو�عد �لأ�شا�شية للعالقات �لدولية �لقائمة على ميثاق �لأمم �ملتحدة.
ب��الده حري�شة على �لعمل مع �جلانب �لعربي يف جم��الت عدة يف  �أن  �أو�شح  و 
�ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة  لعالقات  �ل�شيا�شية  �لأ�ش�س  توطيد  مو��شلة  مقدمتها 
و�ملتعددة  �لثنائية  �مل�����ش��او�ر�ت  �آل��ي��ة  توظيف  مو��شلة  ع��رب  �لعربية  �ل�شينية 
�لأطر�ف وتعزيز �لت�شال و�لتو��شل .. معربا عن حر�س بالده على �لعمل مع 
�إ�شالح جمل�س  �جلانب �لعربي على تعزيز �لتن�شيق و�لتعاون يف �لق�شايا مثل 
للجانبني  �جلذرية  �مل�شالح  �شويا  ي�شون  مبا  �لإن�شان  وحقوق  �ل��دويل  �لأم��ن 

و�مل�شالح �جلماعية للدول �لنامية �لغفرية.
و �أكد حر�س �ل�شني �أي�شا على �لعمل مع �جلانب �لعربي على �لتوظيف �لكامل 
�ل�شر�تيجيات  بني  �مل��و�ءم��ة  لتعزيز  �ملنتدى  �إط��ار  يف  �لتعاون  �آل��ي��ات  ملختلف 
و�ل�شوق  و�لتقنية  �لر�أ�شمال  جم��الت  يف  �لتكاملية  �ملز�يا  و��شتغالل  و�لأعمال 
�لتعاون  وتو�شيع  و�ل�شناعية  �لتنموية  �ملناطق  بناء  لدفع  �لإنتاجية  و�لطاقة 
و�لتكنولوجيا  و�ملالية  �لكربون  �ملنخف�شة  و�لطاقة  و�لغاز  �لنفط  جم��الت  يف 
و�لرتقاء  للتعاون  عمقا  �لأك���رب  �ل��ت��م��ازج  يف  ي�شهم  مب��ا  و�حل��دي��ث��ة،  �ملتقدمة 
�ل�شعبية  �لأ�ش�س  وتر�شيخ  �ل�شعبي  و�لتو��شل  �حل��و�ر  دفع  �إط��ار  و يف  مب�شتو�ه. 
�لدول  ملوقف  �ل�شني  تقدير  عن  دي  و�ن��غ  �أع��رب  �لعربية..  �ل�شينية  لل�شد�قة 
�لغربية  �ل��دول  ب��الده قيام بع�س  “ رف�س  �إىل  �لد�عم لل�شني.. لفتا  �لعربية 
وجتاهل  �لإره���اب  ملكافحة  �لح��ر�زي��ة  �ل�شينية  �لإج����ر�ء�ت  بت�شويه  �لكبرية 
للمو�طنني  و�لدينية  �لإثنية  �حل��ق��وق  حماية  �إىل  �لر�مية  �ل�شينية  �جل��ه��ود 
�لغربية  �ل���دول  بع�س  ق��ي��ام  �ل�شني  رف�����س  على  دي  و�ن���غ  و���ش��دد   . �ل�شينيني« 
بربط �لإرهاب بدين �لإ�شالم و ح�شارته ون�شر ما ي�شمى “ �لإ�شالموفوبيا “.. 
معربا عن حر�س بالده على �لعمل مع �لدول �لعربية �شويا على رف�س �لإرهاب 
و�لتطرف وتعزيز �حلو�ر و�لتو��شل �حل�شاري و�إجناز �حلو�ر بني �حل�شارتني 
�ل�شينية و�لعربية عرب �ل�شتفادة �ملتبادلة وتعزيز �لتفاهم بني �شعوب �جلانبني 
�ل�شيني و�لعربي مو��شلة �ل�شد�قة �ل�شينية �لعربية و�حلفاظ على حيويتها. 
و�لذي  �ملنتدى  �ل�”15” لإن�شاء  �لذكرى  ي�شادف  �جل��اري  �لعام  �أن  �إىل  ون��وه 
�شارك على مدى هذه �ل�شنو�ت يف �مل�شرية �لعظيمة لتعميق �ل�شد�قة �لتاريخية 
�ل�شينية �لعربية. من جانبه �أكد خالد �لهبا�س �لأمني �لعام �مل�شاعد للجامعة 

�لعربية لل�شوؤون �ل�شيا�شية �لدولية �أن �جلانبني �لعربي و�ل�شيني جنحا يف تعزيز 
�لتعاون �ملوؤ�ش�شي �لذي يربطهما و�أحدثا قفزة يف �لعالقات �مل�شركة بينهما يف 
�ملجالت كافى ل�شيما �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية ومبا يكمل �لعالقات 
�أ�شهمت يف  �أن مبادرة �حل��ز�م و�لطريق  �إىل  �لثنائي. و لفت  �لإط��ار  �لقائمة يف 
تطوير عالقات �لتعاون و�ل�شر�كة يف �ملجالت �لقت�شادية و�ل�شتثمارية و�ملالية 

و�ل�شناعة و�لنقل و�ملو��شالت و�لطاقة و�ملو�رد �لطبيعية و�لبيئة و�لزر�عة.
و �أ�شار �إىل �أن �لتعاون �لعربي �ل�شيني ي�شتند �إىل �لثقة �ملتبادلة بني �جلانبني 
من  �نطالقا  �ملتبادلة  �مل�شالح  وتعزيز  �مل�شركة  �لتنمية  حتقيق  يف  ورغبتهما 
�ل��ت��اري��خ �ل��ع��رب��ي �ل�شيني �ل��ط��وي��ل م��ن �ل��ع��الق��ات �ل��ودي��ة و�ل��دع��م �مل��ت��ب��ادل يف 

�لق�شايا �لتي تهم �جلانبني و�إدر�ك �شو�غل �لطرف �لآخر .
جر�ء  خطرية  مبنعطفات  �حل��ايل  �لوقت  يف  متر  �لعربية  �ملنطقة  �أن  �أو�شح  و 
�لظروف و�لأحد�ث �لقليمية و�لدولية �ملت�شارعة ويف مقدمتها ما تتعر�س له 
�لق�شية �لفل�شطينية بعد قر�ر �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لعر�ف بالقد�س 
ب�شرعنة  �لأمريكي  و�لقر�ر  �إليها  �لدبلوما�شية  بعثتها  ونقل  عا�شمة ل�شر�ئيل 

�لحتالل �لإ�شر�ئيلي للجولن �ل�شوري.
�لعربية  ل��ل��دول  �ملركزية  �لق�شية  تظل  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن  على  �شدد  و 
غري  �لفل�شطيني  �ل�شعب  حقوق  ع��ن  �ل��دف��اع  ه��و  لها  �لأ�شمى  �ل��ه��دف  و�شيظل 
�لقابلة للت�شرف مبا فيها حق تقرير �مل�شري و�إقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة 
مثمنا   .. �ل�شرقية  �لقد�س  وعا�شمتها   1967 يونيو  من  �لر�بع  خطوط  على 
دور جمهورية �ل�شني �ل�شعبية ومو�قفها �لد�عمة للق�شية �لفل�شطينية يف �لأمم 
�ملتحدة ودعم �ل�شني للموقف �لفل�شطيني و�لعربي �لر�ف�س لقر�ر�ت �لوليات 
�ملتحدة حول �لقد�س ودعمها كذلك وكالة �لأمم �ملتحدة لغوث وت�شغيل �لالجئني 
�لفل�شطينيني “ �أنرو� » . و�أ�شار �لأمني �لعام �مل�شاعد للجامعة �لعربية لل�شوؤون 
�ل�شيا�شية �لدولية �إىل �لأزم��ات �لتي ت�شهدها عدد من �لدول �لعربية �شو�ء يف 
�شوريا �أو ليبيا �أو �ليمن و�لتي �أدت �إىل تدهور �لأو�شاع د�خلها ل �شيما �لأو�شاع 
�لإن�شانية و�لقت�شادية و�لأمنية .. موؤكد� �أن �حلل �ل�شيا�شي �لذي يكفل �شون 

وحدة و�شالمة و�شيادة �لدول �لعربية هو �ملخرج �لوحيد من تلك �لأزمات.
�لدولية  �ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �لعربية  للجامعة  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  لفت  و 
�إد�نة  عن  معربا   .. �لعربي  �خلليج  منطقة  يف  �لأخ��رية  �لأمنية  �لتطور�ت  �إىل 
�لنفط  �إم���د�د�ت  �أو  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شد  �شو�ء  �ملتكررة  �لع��ت��د�ء�ت 
ي�شكله  ملا  �ملائية  �ملمر�ت  �أم��ن  �شمان  �أهمية  على  �أثرها  و  �خلليج  يف  �لطاقة  و 

�لتهديد لها من تهديد لل�شلم و�لأمن �لدوليني.
من  جمموعة  عن  ب��الإع��الن  �أعماله  �لعربي  �ل�شيني  �لتعاون  منتدى  و�ختتم 
�لتو�شيات �لتي ت�شمنت م�شاحة كبرية من �لتو�فق يف وجهات �لنظر حول عدد 
مبا  �ل�شيني  �لعربي  �لتعاون  نطاق  يف  تقع  �لتي  �لأ�شا�شية  �لق�شايا  من  كبري 
فيها �لق�شايا �ل�شيا�شية مثل �لق�شية �لفل�شطينية و�لأزمات يف عدد من �لدول 
�لعربية ونزع �ل�شالح ومكافحة �لإرهاب وغريها من �لق�شايا �لتي تهم �لدول 

�لعربية وكذلك جمالت �لتعاون �لقت�شادي و�لجتماعي.

عهود الرومي توؤكد الرتكيز على اأهمية التغيي اجلذري يف اأ�سلوب تقدمي اخلدمات احلكومية 

اأبوظبي ت�ضت�ضيف احلوار ال�ضيا�ضي ال�ضرتاتيجي العربي - ال�ضيني و اجتماع كبار امل�ضوؤولني مبنتدى التعاون
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهامور لال�شماك
رخ�شة رقم:CN 1062214 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20 

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

�خل�شر�ء للخدمات
رخ�شة رقم:CN 10000954 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  قادر  �ل�ش�����ادة/عبد�ل�شكور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1015669 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ر�شو�ن �ن�شاري حممد عجيم �ن�شاري %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد عتيق �شامل �خلمريي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�ل�شكور غالم قادر %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد حبان �شعيد دحدوح �لكثريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ل�شكور غالم قادر

تعديل ��شم جتاري من/عبد�ل�شكور قادر للمقاولت �لعامة ذ.م.م
ABDL SHUKUR QADIR GENERAL CONTRACTING LLC

�ىل/�شوبر يارد للمقاولت �لعامة ذ.م.م
SUPER YARD GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رنو�س لل�شيانة �لعامة وتنظيف 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملباين  رخ�شة رقم:2532266 
تعديل ��شم جتاري من/رنو�س لل�شيانة �لعامة وتنظيف �ملباين

RANOSH GENERAL MAINTENANCE & BUILDINGS CLEANING

�ىل/رنو�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
RANOOSH CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2320570 
تعديل ��شم جتاري من/�شاورما �ل�شالطني

SHAWARMA ALSALATEEN

�ىل/مطعم �ل�شالطني
AL SALATEEN RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدينة �لطفال ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1046031 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �شعد خدوم �جلنيبي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل �شعد خدوم �جلنيبي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ملجيد حممد �مني ها�شميان

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*48.22 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مدينة �لطفال ذ.م.م
BABY CITY LLC

�ىل/مدينة �لطفال  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
BABY CITY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم قرية �لعافية �لركي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1026457 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مي�شاء جميل قا�شم �حلناوي %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فار�س حميد تري�س �شعيد �ملزروعي %75
تعديل وكيل خدمات/حذف علي ح�شني علي جا�شم مكي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*12 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطعم قرية �لعافية �لركي

AL AFIYA TURKISH VILLAGE RESTAURANT
�ىل/مطعم �لعافية �لركي ذ.م.م

AL AFIYA TURKISH RESTAURANT LLC
تعديل ن�شاط/حذف حت�شري �حللوى و�حللويات �ل�شعبية )5621007(

تعديل ن�شاط/حذف جتهيز �لفطائر و�ملعجنات )5621004(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاآت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )5629001(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معر�س رمز �لفخامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيار�ت   رخ�شة رقم:2163264 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريو طار�س طماطم حربي �ملنهايل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان معيو�س برغ�شو حربي �ملنهايل
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ي �ند ��س لال�شتثمار 

- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2791027 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد �شليمان ح�شن علي �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر�ن �حمد حممد ماجد �لعلي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رمز �لفخامة للهو�تف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة   رخ�شة رقم:2370615 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شريو طار�س طماطم حربي �ملنهايل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان معيو�س برغ�شو حربي �ملنهايل
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعا�شمة  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�شت�شار�ت و�لتطوير �لد�ري
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1238566 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عثمان عبد�هلل �حمد �خلوري
�لنفط و�لغاز �لربية  تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت 

و�لبحرية )0910018(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �يل بوجني

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1665276 
تعديل وكيل خدمات/��شافه ناديه �حمد ندى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شون هى �شوى %100
تعديل وكيل خدمات/حذف ناديه �حمد ندى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ينوك جو

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ر�ميه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1279789 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيدح�شن �ل�شيد�حمد �ل�شيدحممد �ل�شيدعقيل %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد �شامل عثمان مبارك �لزعابي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�ل�شالم بوهايان
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

تقدم  ق��د  ذ.م.م  للغط�س  اأو�شن  /ن��ادي  ب��ان  �ل��ب��ح��ري( 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��ر����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني/مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               مايا 1                                          --                      --
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مكتب الهرم لإدارة العقارات- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- �نه مبوجب قر�ر �جتماع 

�جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/06/19
 بحل وت�شفية �شركة

مكتب الهرم لإدارة العقارات - ذ م م
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم

مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1127388  
  037378999 رقم  هاتف   �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
 – �لعني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989 فاك�س 
و�خرون  �ل�شحي  علي  حممد  �هلل  عبد  بناء  هيلي  �شناعية 
مكتب رقم )3( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب بن علو�ن لتاأجري 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت   رخ�شة رقم:1004907 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �منه عبد�هلل �شعيد �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك علو�ن �شعيد مبارك �لدرعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مكتب �لمان لتاأجري 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت   رخ�شة رقم:1004863 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �منه عبد�هلل �شعيد �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك علو�ن �شعيد مبارك �لدرعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�لوليد لت�شليح  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت   رخ�شة رقم:1108641 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

خمي�س غامن خمي�س غامن �ل�شام�شي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خمي�س غامن خمي�س غامن �ل�شام�شي من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد فهد مهاو�س %100

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20 

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

�ملتميز
رخ�شة رقم:CN 1864432 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك كاز� ديل فالوري للتحف
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:كاز� ديل فلوري للتحف 

CASA DEL VALORE ANTIQUES 1979
�ملودعة بالرقم:311374  بتاريخ:2019/5/20

با�شم: كاز� ديل فالوري للتحف
وعنو�نه:�بوظبي - �بوظبي - هاتف:971566765777 - فاك�س:971566765777 - �شندوق �لربيد:11

farhat70@icloud.com:مييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
و�ل�شور  �ل��رب�وي��ز   ، �ل�شيني  �خل��زف   ، �لفنية  �لتحف  مثل  و�ملنتجات  �ل�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
على  ولت�شمل  �حلاجة  عند  و�شر�ئها  معاينتها  بهدف  �لغري  ل�شالح  و�ملعلقات  و�لريات  �لفنية  و�للوحات 

خدمة �لنقل وذلك عن طريق نقاط �لبيع باجلملة و�لتجزئة
 DEL VALORE ANTIQUES وحتتها عبارة ESTD و�شف �لعالمة:ر�شم مفتاح بني �لرقم 1979 وكلمة

وحتتها عبارة كاز� ديل فوري للتحف كما بال�شكل �ملو�شح
 casa ، valore ، �لكلمات  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  �ل�شرطات:�حلماية 

antiques و�لرقم كل على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �ن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �و �ر�شاله 

بالربيد �مل�شجل وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 
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•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن 
�لعليا  �للجنة  �آل مكتوم رئي�س  ر��شد 
�أن  �ل��ه��م��م،  �أ���ش��ح��اب  حلماية ح��ق��وق 
�لهتمام و�للتز�م �جلاد �لذي �أبدته 
�جلهات �ملعنية كافة يف �إمارة دبي قد 
�أتى ثماره يف �لإجناز�ت �مللمو�شة �لتي 
حققتها “ ��شر�تيجية دبي لالإعاقة 
2020 “، و�لتي ج�شدت يف جمملها 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�شمو  وتوجيهات  �هلل” ،  “رعاه  دب��ي 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  مكتوم ويل عهد 
جناح  �إىل  �شموه  ..م�شري�ً  �لتنفيذي 
مبادرة “جمتمعي مكان للجميع” يف 
تعزيز �لوعي �ملجتمعي جتاه �أ�شحاب 
�ل��ه��م��م وح��ق��وق��ه��م، ك��م��ا ل��ع��ب��ت دور�ً 
لهم  �ملجتمع  ن��ظ��رة  تغيري  يف  ب����ارز�ً 
ومتفاعلني  منتجني  �أف���ر�د�ً  ليكونو� 
�مل��ج��ت��م��ع. و�شدد  �أف�������ر�د  ���ش��ائ��ر  م���ع 

�لعمل  مو��شلة  ���ش��رورة  على  �شموه 
توفري ومتكني مقومات �حلياة  على 
�لكرمية لأ�شحاب �لهمم مبا يو�كب 
�لتطلعات �لطموحة للقيادة و�لر�مية 
�مل���ر�ك���ز  �إىل  ب���دب���ي  �ل���و����ش���ول  �إىل 
ف��ر���س دمج  ت��ع��زي��ز  يف  ع��امل��ي��اً  �لأوىل 
�لأن�شطة  خمتلف  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
�حلياتية و�ملجتمعية و�شمان �لعي�س 
�لعادلة  �لفر�س  وتوفر  لهم  �لكرمي 
يف ك��ل �مل���ج���الت، م���وؤك���د�ً ���ش��م��وه دور 
توفري  لالإعاقة يف  دبي  ��شر�تيجية 
و�لرتقاء  �ملو�تية  �لت�شريعية  �لبيئة 
�لدمج  لتحقيق  �ل���الزم���ة  ب��امل��ع��اي��ري 
�لكامل لأ�شحاب �لهمم، مثمناً �شموه 
�ملثمر  و�ل���ت���ع���اون  �مل���ب���ذول���ة  �جل���ه���ود 
�لقطاع  م��ع  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني 
�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �خل��ا���س 
�لإيجابية  �لنتائج  عن  �أثمرت  و�لتي 
حتى  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  حققتها  �ل��ت��ي 
�لآن. ج��اء ذل��ك خ��الل تروؤ�س �شموه 
حلماية  �لعليا  �للجنة  �جتماع  �م�س 
عقد  و�ل���ذي  �لهمم،  �أ�شحاب  حقوق 
�لوطني، فرع  دب��ي  �لإم���ار�ت  يف بنك 

�للجنة  �أع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور  �ل��و���ش��ل، 
�لعليا، حيث ��شتعر�س �حل�شور عدد�ً 
م��ن �مل��و����ش��ي��ع �مل���درج���ة ع��ل��ى جدول 
تطبيق  �أول��وي��ات  وناق�شو�  �لأع��م��ال، 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة دب���ي ل��الإع��اق��ة خالل 
�لفرة �ملقبلة، ونتائج در��شة منظومة 
�لجتماعية  و�مل����ن����اف����ع  �خل�����دم�����ات 
تاأهيل  وم�شتجد�ت  �لهمم،  لأ�شحاب 
و�لتطبيقات  �لإل��ك��رون��ي��ة  �مل���و�ق���ع 
�لذكية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

مقرر  ع��ل��ي،  �آل  ب��دري��ة  و��شتعر�شت 
�للجنة، من �لأمانة �لعامة للمجل�س 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي - خ�����الل �لج����ت����م����اع - 
خم����رج����ات ور�����ش����ة ع���م���ل �ل����وق����وف 
��شر�تيجية   “ م�����ش��ت��ج��د�ت  ع��ل��ى 
و�أولويات   “  2020 ل��الإع��اق��ة  دب��ي 
وذل���ك   ،2019 ع����ام  يف  �ل��ت��ط��ب��ي��ق 
و�حلماية  �ل��د�م��ج،  �لتوظيف  ملحاور 
�لج���ت���م���اع���ي���ة، و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����د�م����ج، 
�لد�جمة،  و�ل�شحة  �ملوؤهلة،  و�لبيئة 
�خل�����دم�����ات  حم��������ور  �إىل  �إ������ش�����اف�����ة 

و�حلقوق.
�لد�مج”،  �لتوظيف  حم��ور   “ فعن 

�ن��ب��ث��ق ع���ن �ل���ور����ش���ة دل��ي��ل �إر����ش���ادي 
ل��ت��وظ��ي��ف �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م و�إط����الق 
“حمور  ويف  ف”،  ووظرّ “دررّب  مبادرة 
��شتكمال  مت   “ �ملجتمعية  �حل��م��اي��ة 
لأ�شحاب  �لآم�����ن  �لإ����ش���ك���ان  م���ب���ادرة 
�ل��ه��م��م، ون��ظ��ام �لإب����الغ ع��ن �شكاوى 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  و�ن��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق 
خدمة  على  �حل�����ش��ور  �ط��ل��ع  فيما   ..
ودليل  �حلو�فز  وبرنامج  “و�شول”، 
�حل�شرية،  �لبيئة  لتاأهيل  �مل��وردي��ن 
“حمور �ل�شحة �لد�جمة” ، مت  ويف 
�لطالع على �شيا�شة �لأجهزة �لتقنية 
�أم����ا يف حمور  و�ل��ط��ب��ي��ة �مل�����ش��اع��دة، 
ت��ط��وي��ر دليل  �ل���د�م���ج، مت  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لو�شول  و�شهولة  و�لتقييم  �لقبول 
ودليل  م��ت��م��ي��زة،  تعليمية  خل��دم��ات 
�أول���ي���اء �لأم������ور ل��رف��ع �ل���وع���ي حول 
للطلبة  �ملتوفرة  و�خلدمات  �حلقوق 
من �أ�شحاب �لهمم، وتوفري م�شار�ت 
للتعليم �لد�مج، ويف حمور �خلدمات 
و�حل���ق���وق، ي��ت��م �ل��ع��م��ل ع��ل��ى توعية 
بالقو�نني  �لهمم  و�أ�شحاب  �ملجتمع 
و�لت�شريعات ذ�ت �لعالقة، وحا�شنات 

�خلدمات و�ملعد�ت �مل�شاندة لأ�شحاب 
خدمة  تنفيذ  يف  و�لإ����ش���ر�ع  �ل��ه��م��م، 

�خلط �ل�شاخن لأ�شحاب �لهمم.
و��شتعر�شت �ل�شيخة �لدكتورة علياء 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  يف  خ��ب��ري  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
منظومة  در������ش����ة  ن��ت��ائ��ج  �مل��ج��ت��م��ع، 
�لجتماعية  و�مل����ن����اف����ع  �خل�����دم�����ات 
�إمارة  يف  و�أُ���ش��ره��م  �لهمم  لأ���ش��ح��اب 
دب���ي، و�مل���ب���ادر�ت �مل��ق��رح��ة لتج�شري 
�حلماية  ن���ط���اق  ���ش��م��ن  �ل���ف���ج���و�ت 
�حلياة  ي�����ش��م��ن  �لج���ت���م���اع���ي���ة، مب���ا 

�لكرمية لأ�شحاب �لهمم.
�ملقرحة  �مل������ب������ادر�ت  ط���رح���ت  ك���م���ا 
منافع  نظام  تت�شمن  و�لتي  للتنفيذ 
ونظام  ب����الإع����اق����ة،  خ���ا����ش���ة  م���ال���ي���ة 
�لإبالغ عن �شكاوى و�نتهاكات حقوق 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، و�لإ����ش���ك���ان �لآم���ن 
معلومات  ومن�شة  �لهمم،  لأ�شحاب 

�أ�شحاب �لهمم.
�شويد�ن مدير  ��شتعر�شت موزة  كما 
يف  و�لب���ت���ك���ار  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �إد�رة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ة دب���ي �ل��ذك��ي��ة �آخر 
وتقييم  ت��اأه��ي��ل  م�����ش��روع  م�شتجد�ت 

و�لتطبيقات  �لإل��ك��رون��ي��ة  �مل���و�ق���ع 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع���ني  يف  �ل���ذك���ي���ة 
�لذكية  دب��ي  عملت  حيث  و�خل��ا���س، 
�ملو�قع  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى دع���م وت��ط��وي��ر 
�لو�شول  و�إت�����اح�����ة  �لإل����ك����رون����ي����ة، 
بناء  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل�شل�س 
على �ملعايري �ملعتمدة عاملياً، وتو�شيع 

�لنطاق لي�شمل �لقطاع �خلا�س.
�ل�شيخ  �شمو  �طلع  �لجتماع،  وعقب 
من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
حقوق  حلماية  �لعليا  �للجنة  رئي�س 
�أ�شحاب �لهمم، ير�فقه ه�شام �لقا�شم 
�لإمار�ت  نائب رئي�س جمموعة بنك 
�للجنة على  و�أع�����ش��اء  �ل��وط��ن��ي  دب��ي 
جهود بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني يف 
جعل �لفرع �لذي عقد فيه �لجتماع 
لأ�شحاب  و���ش��دي��ق��اً  �ل��و���ش��ول  �شهل 

�لهمم، �شاكر�ً �شموه جلهودهم .
وي��ع��ت��رب �ل��ب��ن��ك م���ن �أو�ئ�����ل �جلهات 

مل����ب����ادرة جم��ت��م��ع��ي مكان  �ل���د�ع���م���ة 
من  موظفاً   23 ويحت�شن  للجميع، 
�أ�شحاب �لهمم �شمن فروعه �ملختلفة 
من  �شخ�شاً   62 توظيف  جانب  �إىل 
�ل�شركاء  �جلهات  يف  �لهمم  �أ�شحاب 
للبنك، بجانب مبادرة �لبنك بتطبيق 
م��ع��اي��ري ���ش��ه��ول��ة �ل��و���ش��ول ومتكني 
دمج  خ��الل  م��ن  �لهمم  �أ�شحاب  دور 
تاأهيل  �ل���ب���ن���ك  و�أع��������اد  خ���دم���ات���ه���م، 
�شديقة  لتكون  فروعه  من   50%
لأ�شحاب �لهمم �شو�ء من �ملتعاملني 
 43 ع���دده  م��ا  لت�شمل  �مل��وظ��ف��ني  �أو 

فرع �شديق لأ�شحاب �لهمم.
��شر�تيجية  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
خطة  ه���ي   2020 ل���الإع���اق���ة  دب����ي 
�لتنفيذية  ب��ر�جم��ه��ا  ب���د�أت  خم�شية 
بنهاية  وت��خ��ت��ت��م   2016 �ل���ع���ام  يف 
على  م��ب��ن��ي��ة  وه������ي   ،2020 ع������ام 
خم�شة حماور خمتلفة تغطي جميع 

ج���و�ن���ب �حل���ي���اة و����ش���وًل �إىل روؤي����ة 
�لإم��ارة بخلق جمتمع د�مج و�شديق 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ب�����ش��ك��ل ���ش��ام��ل، يف 
و�ل�شحية،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  �جل����و�ن����ب 
و�لتوظيف  �لجتماعية،  و�حل��م��اي��ة 
�مل���وؤه���ل���ة، وت��ت��ك��ل��ف �جلهات  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
حمور  ك��ل  بقيادة  �ملعنية  �حلكومية 
وت�شكيل  �ل�شر�تيجية،  حم��اور  من 
فرق �لعمل من خمتلف �جلهات ذ�ت 
�لفعال  �لتنفيذ  ل�����ش��م��ان  �ل��ع��الق��ة، 
�مل��ح��ددة، وتاأتي  وف��ق �لأط��ر �لزمنية 
�لذي  للنهج  تطبيقاً  �ل�شر�تيجية 
�لذي   ،2021 دب���ي  خ��ط��ة  و���ش��ع��ت��ه 
�ل�شر�تيجي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  ي���ه���دف 
لالإمارة ومو�ءمة خطتها مع �لأجندة 
وتتما�شى  �لإم���ار�ت،  لدولة  �لوطنية 
مكان  “جمتمعي  مبادرة  �أه��د�ف  مع 
�لوطنية  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ة  للجميع”، 

لتمكني �أ�شحاب �لهمم.

•• القاهرة-الفجر:

�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف�����د  �����ش����ارك 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت��������ادي يف 
�أعمال �جلل�شة �لر�بعة لدور �لنعقاد 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م����ن  �ل���ث���ال���ث 
�لثاين للربملان �لعربي، �لتي عقدت 
�مل�شرية  �لعا�شمة  يف  �لأربعاء  �م�س 
�ل���ق���اه���رة، ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س جمل�س 
�لنو�ب �ليمني،  وركزت هذه �جلل�شة 
�لعربية  �لأو�����ش����اع  م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى 
و�مل�شتجد�ت �لر�هنة يف ظل �لأزمات 
�لتي متر بها �لبلد�ن �لعربية، وذلك 
يف �شوء ما يقوم به �لربملان �لعربي 
�لعربي  �ل��ع��م��ل  ل���دع���م  ج���ه���ود  م���ن 

�مل�شرك.
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف����د  و�خ���ت���ت���م 
�جتماعات  يف  م�شاركته  �لإم��ار�ت��ي��ة 
جلانه  و�جتماعات  �لعربي  �لربملان 
�ل���ت���ي عقدت  �ل���د�ئ���م���ة و�ل���ف���رع���ي���ة 
يونيو   19-17 �ل����ف����رة  خ������الل 
ع�شويته  يف  �لوفد  و�شم   ،2019
�لحتادي،  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء 
كل  �شعادة  �لعربي،  �لربملان  �أع�شاء 
ع�شو  �لنقبي  ع��ب��د�هلل  جا�شم  م��ن: 
جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية 
وح��ق��وق �لإن�����ش��ان، وخ��ال��د ع��ل��ي بن 
�ل�شوؤون  �لفال�شي ع�شو جلنة  ز�ي��د 
�شامل  وعائ�شة  و�ملالية،  �لقت�شادية 

�ل�شوؤون  رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة  ���ش��م��ن��وه  ب��ن 
و�لثقافية  و�ل��رب��وي��ة  �لجتماعية 
�أحمد  و�ل�����ش��ب��اب، وحم��م��د  و�مل�������ر�أة 
�ل���ي���م���اح���ي ع�����ش��و جل���ن���ة �ل�������ش���وؤون 
�خل���ارج���ي���ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لأم������ن 

�لقومي.
�لنقبي  عبد�هلل  جا�شم  �شعادة  و�أك��د 
�لت�شريعية  �ل�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
و�لقانونية وحقوق �لإن�شان بالربملان 
�ل���ع���رب���ي �أه���م���ي���ة ج��ل�����ش��ة �ل���ربمل���ان 
“بحثت  �أن��ه��ا  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��ع��ام��ة، 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �مل�������ش���ت���ج���د�ت  ك���اف���ة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ل��ع��رب��ي��ة 
هذه  ر�أ����س  على  وج��اء  و�لجتماعية 
�لفل�شطينية،  �ل��ق�����ش��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
فرعية  جل��ن��ة  ه���ن���اك  و�أن  خ��ا���ش��ة 

خم�ش�شة لفل�شطني، وذلك ملا لهذه 
�ل��ق�����ش��ي��ة م���ن �أه��م��ي��ة ك����ربى، فهي 

�لق�شية �ملركزية للعرب.«
ناق�شت  فل�شطني  جلنة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لفل�شطينيني  على  �لو�قع  �ٍلره��اب 
وحقوقهم �مل�شروعة من قتل و�إرهاب 
�ل�شهيوين من  �لكيان  به  يقوم  وما 

�إرهاب وتعدي على هذه �حلقوق.
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  �أن  �لنقبي  و�أو����ش���ح 
وحقوق  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
�لعامة  ل��ل��ج��ل�����ش��ة  ق��دم��ت  �لإن�������ش���ان 
�ل����ربمل����ان �ل����ي����وم ت�������ش���ور�ت���ه���ا حول 
�لإن�شان  �آليات حقوق  كيفية تطبيق 
�لربملانات  وح��ث  �لعربي  �ل��وط��ن  يف 
�لوطنية للتوقيع على ميثاق حقوق 

�لإن�شان يف �لوطن �لعربي.

و�أ�شار �إىل �أن مو�شوع �لإ�شالموفوبيا 
يعد من �أهم �ملو�شوعات �لتي بحثتها 
جل�شة �لربملان �لعربي �ليوم خا�شة 
�لإ���ش��الم من  له  يف ظل ما يتعر�س 
به  ي��ق��وم  م��ا  نتيجة  ت�شويه  ح��م��الت 
�ل��ب��ع�����س ب��ا���ش��م �لإ�����ش����الم، وم���ا نتج 
ع��ل��ى �جلاليات  �لع���ت���د�ء  م���ن  ع��ن��ه 
�ل��دول، م�شدد�  �لإ�شالمية يف بع�س 
�لعد�لة  دي�����ن  �لإ������ش�����الم  �أن  ع���ل���ى 
و�لت�شامح و�حلق و�ل�شماحة، منوها 
�لأديان  كل  ف موجود يف  �لتطررّ باأن 
ف  �لتطررّ ن�شبة  “�إن  �لنقبي  وق��ال   .
�لإ�شالم  �ختطف  �أو من  �لإ�شالم  يف 
�لو�حد  ت��ت��ج��اوز  �لإ����ش���الم ل  ب��ا���ش��م 
ت�شامح  دي����ن  ف���الإ����ش���الم  ب��امل��ل��ي��ون، 
وعدل و�عتد�ل، كما �أن توقيع وثيقة 

�شيخ  بني  �لإم���ار�ت  بدولة  �لت�شامح 
دليل  خ��ري  �لفاتيكان  وب��اب��ا  �لأزه����ر 
�ل��دي��ن �لإ���ش��الم��ي ه��و دين  �أن  على 

�لتعامل باحل�شنى و�لت�شامح« .
من جانبه ذكر �شعادة خالد علي بن 
�ل�شوؤون  �لفال�شي ع�شو جلنة  ز�ي��د 
بالربملان  و�مل����ال����ي����ة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لعامة  �ل��ربمل��ان  جل�شة  �أن  �ل��ع��رب��ي 
�ملو�شوعات  م���ن  �ل���ع���دي���د  ن��اق�����ش��ت 
�مل��ح��ال��ة �إل��ي��ه��ا م���ن �ل��ل��ج��ان �لأرب����ع 
�ل��د�ئ��م��ة وجل��ن��ة ف��ل�����ش��ط��ني، ف�شال 
ع��ن م��ن��اق�����ش��ة �لن��ت��ه��اك��ات �لأخ����رية 
وخا�شة  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف 
�لع���ت���د�ء�ت �ل��ت��ي وق��ع��ت على �شفن 
�ل���ن���ف���ط �ل���ت���ج���اري���ة ب����ال����ق����رب من 
�ل�����ش��و�ح��ل �لإم���ار�ت���ي���ة، وم���ا حدث 

�ملن�شاآت  على  �شارخة  �ع��ت��د�ء�ت  من 
�لعربية  �ململكة  �لنفطية و�ملو�نئ يف 
تلك  خ��ط��ورة  �إىل  لف��ت��ا  �ل�شعودية، 
على  فقط  توؤثر  ل  كونها  �لأح���د�ث 
�أم����ن و����ش��ت��ق��ر�ر �مل��ن��ط��ق��ة ب���ل ميتد 

�أثرها لالقت�شاد �لعاملي.
عائ�شة  ����ش���ع���ادة  ق���ال���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
�ل�شوؤون  رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة  ���ش��م��ن��وه  ب��ن 
و�لثقافية  و�ل��رب��وي��ة  �لجتماعية 
و�مل����ر�أة و�ل�����ش��ب��اب ب��ال��ربمل��ان �لعربي 
�م�س  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  ج��ل�����ش��ة  �إن 
�أرب���ع���ة م�����ش��روع��ات قو�نني  ن��اق�����ش��ت 
عربية ��شر�شادية حمالة �إليها من 
�لفرعية  و�للجان  �لد�ئمة  �للجان 
قانون  م�شروع  وه��ي  عنها،  �ملنبثقة 
�ملنظمات  عمل  للتنظيم  ��شر�شادي 

و�لعمل  و�لإن���������ش����ان����ي����ة  �خل�����ريي�����ة 
�ل���ت���ط���وع���ي، و�إي�����ج�����اد ���ش��ب��ك��ة �أم�����ان 
وم�شروع  �لعربية،  للدول  �جتماعي 
للتعليم  ����ش��ر���ش��ادي  ع��رب��ي  ق��ان��ون 
�ل����ع����ايل و�ل���ب���ح���ث �ل���ع���ل���م���ي، وذل����ك 
�شوف  �لتي  �مل���ر�أة  وثيقة  عن  ف�شال 
ي��ت��م �إط��الق��ه��ا م���ن دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�أ�شافت  ق��ري��ب��ا.  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أي�شا  بحثت  “�للجنة  �أن  �شعادتها 
�لوطن  ت��خ�����س  ه��ام��ة  م��و���ش��وع��ات 
�ل���ع���رب���ي م��ن��ه��ا، م���و����ش���وع �ل���ق���ر�ءة 
للقر�ءة  �أب���ن���ائ���ن���ا  ع���ق���ول  وت���وج���ي���ه 
و�ل���ش��ر���ش��اد مب�����ش��روع حم��م��د بن 
و�لهتمام  �ل���ق���ر�ءة  دع���م  يف  ر�����ش���د 
�لأمية  وحم��و  و�لب��ت��ك��ار،  بالف�شاء 
�لعربية  و�ل��ل��غ��ة  ع��ل��ي��ه��ا  و�ل��ق�����ش��اء 

ودعمها”، لفتة �إىل �أنه �شيتم �إعد�د 
ت�شور كامل حول هذه �ملو�شوعات.

م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة حممد 
�أحمد �ليماحي ع�شو جلنة �ل�شوؤون 
�خل���ارج���ي���ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�لأم������ن 
�لقومي بالربملان �لعربي �أن �جلل�شة 
“تقرير  ��شتعر�شت  للربملان  �لعامة 
�لعربي  �لعامل  يف  �ل�شيا�شية  �حلالة 
)لتقرير�  و�أهد�ف  2019..�أ�ش�س 
وم�شتجد�ت   ،”)2019 �ل�شيا�شي 
�شوء  �مل�������ش���رك يف  �ل���ع���رب���ي  �ل��ع��م��ل 
�لثالثون  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ق�����ر�ر�ت 
م���ار����س   31 ت���ون�������س  يف  �مل���ن���ع���ق���دة 
�لعادية  غ����ري  و�ل���ق���م���ة   ،2019
 30 بتاريخ  �ملكرمة  مبكة  �ملنعقدة 
تقرير  �أن  �إىل  و�أ�شار   .2019 مايو 
تطور�ت  ت�شمن  �ل�شيا�شية  �حل��ال��ة 
�لوطن  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأو������ش�����اع 
�لعربي و�لأزم��ات يف �ل��دول �لعربية 
�ل���ت���ي ت�����ش��ه��د ن�����ز�ع�����ات، وم����ه����دد�ت 
�لأم����ن �ل��ق��وم��ي �ل��ع��رب��ي و�لإره�����اب 
و�ل��ت��ط��رف و�ل��ت��دخ��ل �خل���ارج���ي يف 
عن  ف�شال  �لعربية،  �ل���دول  ���ش��وؤون 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لتحديات 
�جلل�شة  �أن  وت���اب���ع  و�لج��ت��م��اع��ي��ة. 
�للجنة  ت��ق��ري��ر  ��شتعر�شت  �ل��ع��ام��ة 
“روؤية �لربملان �لعربي  ب�شاأن در��شة 
�لعربي،  �مل����ائ����ي  �لأم�������ن  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

�لو�شع �لر�هن و�آفاق �مل�شتقبل«.

•• دبي-الفجر:

�إىل  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �إ���ش��ع��اد  جلنة  ت  �شمرّ
قطاعها �لتعليمي، جامعة مان�ش�شر يف دبي، موفرة بذلك 
على   20% �إىل  ت�شل  �إ�شعاد  بطاقة  حلاملي  خ�شومات 
�لر�شوم �لإجمالية لرب�مج �جلامعة يف كافة �لتخ�ش�شات.

وقالت منى �لعامري، رئي�س جلنة بطاقة �إ�شعاد، �إن قطاع 
�لتعليم يعد و�حد� من �أهم �لقطاعات يف �للجنة، ون�شعى 

د�ئما للح�شول على �أهم و�أف�شل �لعرو�س من �جلامعات 
�إمار�ت  �لعاملة يف خمتلف  �لتعليمية  و�ملعاهد و�ملوؤ�ش�شات 
من  �لبطاقة  حاملي  لكافة  �ل�شعادة  يحقق  مب��ا  �ل��دول��ة، 
موظفي �شرطة دبي و�جلهات �حلكومية �لأخرى �ملن�شمة 

�إىل برنامج “ �إ�شعاد ».
بحر�س  عملها  تو��شل  �للجنة  �أن  �لعامري  منى  و�أك��دت 
وفعالية ل�شتقد�م �أهم و�أكرب عرو�س يف خمتلف �لقطاعات 
�لثني ع�شر، م�شرية �إىل �حتو�ء �لبطاقة �ليوم عدد 111 

خيار� تعليميا ميكرّن حاملي �لبطاقة �لختيار فيما بينها 
من كليات وجامعات ومد�ر�س وريا�س �أطفال.

�للكروين  �إ�شعاد  بطاقة  موقع  �أن  �لعامري  و�أو�شحت 
ي��ت��ي��ح حل��ام��ل��ي �ل��ب��ط��اق��ة �إم��ك��ان��ي��ة �لط�����الع ع��ل��ى كافة 
قطاع  من  كل  يف  �لبطاقة  تقدمها  �لتي  و�ملز�يا  �لعرو�س 
�ل�شحة، �لتعليم، �ملطاعم، �لأ�شرة، �لرفيه، �لقطاع لعام، 
�أ�شحاب  �ل�شيار�ت،  �ل�شكن،  �لتموين،  �لتجارية،  �ملجمعات 

�لهمم، �ل�شياحة و�ل�شفر و�لفنادق.

•• ال�سارقة-الفجر

للطفل  �شديقة  �ل�شارقة  مكتب  نظم 
يف  للعاملني  تدريبية  دور�ت  �شل�شلة 
يف  �ل�شحية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شت�شفيات 
وتنمية  م��ع��ارف��ه��م  لتطوير  �لإم�����ارة، 
م���ه���ار�ت���ه���م �ل���ط���ب���ي���ة، ب����ه����دف دع���م 
للر�شاعة  �لع�شرة  “�خلطو�ت  تنفيذ 
و�لتعريف  �لناجحة”،  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�لذي  �ل�شحي  �لإر���ش��ادي  بالربنامج 
�ملتحدة  �لأمم  م���ن���ظ���م���ة  �أط���ل���ق���ت���ه 
ومنظمة  )ي���ون���ي�������ش���ف(  ل���ل���ط���ف���ول���ة 
�لدولية  و”�ملدونة  �لعاملية،  �ل�شحة 

لقو�عد ت�شويق بد�ئل لنب �لأم«.
�ملتو��شلة  �إط��ار �جلهود  ذل��ك يف  ج��اء 
�ملهنيني  لتوعية  �ملكتب  يبذلها  �لتي 
و�ملوظفني  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �ل�����ش��ح��ي��ني 
باأحدث  �ل��ط��ب��ي��ني  وغ����ري  �ل��ط��ب��ي��ني 

�لر�شاعة  دعم  يف  �لدولية  �ملمار�شات 
�لطبيعية.

دور�ت  �أرب���ع  �لآن  حتى  �ملكتب  ون��ظ��م 
ت��دري��ب��ي��ة خ���الل �أ���ش��ه��ر �أب��ري��ل ومايو 
ويونيو، مدة كل منها 20 �شاعة على 
 231 �أي��ام، و�شارك فيها  مد�ر ثالثة 
موظفاً، وذلك بالتعاون مع م�شت�شفى 

ب��ال�����ش��ارق��ة وم��رك��ز تعزيز  خ��ورف��ك��ان 
�شحة �لأ�شرة بال�شارقة. 

و�شيعمل �ملكتب بالتعاون مع م�شت�شفى 
خورفكان على تنظيم دور�ت تدريبية 
ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل جمموعة  مم��اث��ل��ة 
300 موظف من  تتكون من  �أخ��رى 
نهاية  بحلول  �مل�شت�شفى  يف  �لعاملني 

عام 2019. 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ت��ي  وك���ان���ت 
ويوني�شف قد طورتا دورة �ل�20 �شاعة 
�لر�شمي  �لإط����الق  ع��ق��ب  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�ل�شديقة  “�مل�شت�شفيات  مل����ب����ادرة 
وقد   .1991 ع��ام  �لعاملية  ع”  للر�شرّ
مت حتديث �لدليل �لتنفيذي للمبادرة 
موؤخر�ً عام 2018، وبناء على ذلك، 
�شاعة  �ل�20  دورة  م���و�د  حت��دي��ث  مت 

�لتدريبية كذلك.
�لتنفيذي  �ل���دل���ي���ل  حت���دي���ث  وم���ن���ذ 
�ملا�شي،  �ل���ع���ام  �ل��ع�����ش��رة  و�خل���ط���و�ت 
للطفل  �شديقة  �ل�شارقة  مكتب  ب��ادر 
ب������اإط������الق �ل���ن�������ش���خ���ة �ل���ع���رب���ي���ة من 
دي�شمرب  يف  �لع�شرة”  “�خلطو�ت 
2018 وعممها على جميع �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شارقة  �إم���ارة  يف  و�لطبية  �ل�شحية 

لتنفيذ �لإر�شاد�ت �لو�ردة فيه. 

وقالت �لدكتورة ح�شة خلفان �لغز�ل، 
�ل�شارقة  مل��ك��ت��ب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
هذه  تنظيم  “جاء  للطفل:  �شديقة 
مهمتنا  �إط���ار  يف  �لتدريبية  �ل����دور�ت 
�لعاملني  ج��م��ي��ع  ت��ع��ري��ف  يف  ودورن�����ا 
يف �ل��ق��ط��اع��ات �ل�����ش��ح��ي��ة يف �لإم�����ارة 
باأحدث �لتطور�ت يف جمال �لر�شاعة 
�لطبيعية و�لتاأكد من تقيرّدهم باأعلى 
بخدمات  �ملتعلقة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 
وب�شكل  ���ع،  و�ل���ر����شرّ �لأم���وم���ة  رع���اي���ة 
�لتنفيذي  �لدليل  �إط��الق  بعد  خا�س 
�ل�شديقة  �مل�شت�شفيات  ملبادرة  �جلديد 

ع«.  للر�شرّ
�أهمية  م���ن  “�نطالقاً  و�أ�����ش����اف����ت: 
توفري  دع���م  يف  �لطبيعية  �ل��ر���ش��اع��ة 
و�لطفل،  ل��الأم  و�شليمة  �شحيرّة  حياة 
�شاملة  روؤي����ة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  تتبنى 
ترمي �إىل تقدمي كافة �أ�شكال �لرعاية 

���ة ل���الأط���ف���ال م���ن���ذ �ل������ولدة  و�ل���ع���ن���ايرّ
وحماية  �شحتهم  حت�����ش��ني  و���ش��م��ان 

حقوقهم«. 
�إمارة  “�ل�شارقة  م�شروع  وي�شتهدف 
�نطالقه  م���ن���ذ  للطفل”  ���ش��دي��ق��ة 
كحملة �لأطفال من �لولدة �إىل عمر 
يف  �ل�شباقة  �ل�شارقة  فكانت  �شنتني، 
�شديقة  “مدينة  مفهوم  ����ش��ت��ح��د�ث 
د�عمة  ممار�شات  تبني  عرب  للطفل” 
�شعيد  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل��ل��ر���ش��اع��ة 

�ملوؤ�ش�شات و�ملجتمع معاً، عرب تنفيذها 
لأربع مبادر�ت تطبرّق جمتمعة للمرة 

�لأوىل على م�شتوى �لعامل.
و���ش��م��ل��ت �مل�����ب�����ادر�ت �لأرب�������ع م���ب���ادرة 
للطفل”  �شديقة  �شحية  “مر�فق 
�ل���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا �ل�������ش���ارق���ة ب����ن����اًء على 
�ل�شديقة  “�مل�شت�شفيات  م����ب����ادرة 
�ل�شحة  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  ع”  للر�شرّ
�ملبادر�ت  �أم���ا  و�ليوني�شيف،  �لعاملية 
“�أماكن  فت�شمنت  �لأخ���رى،  �ل��ث��الث 

و�لطفل”،  ل�������الأم  ����ش���دي���ق���ة  ع����ام����ة 
و�أخري�ً  لالأم”،  �شديقة  و”موؤ�ش�شات 
للر�شاعة”.،  ���ش��دي��ق��ة  “ح�شانات 
�ل�شارقة  �ع��ت��م��اد  ع��ن  �أث���م���رت  و�ل��ت��ي 
قبل  من  للطفل  �شديقة  مدينة  �أول 
و�ليوني�شف  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
يف  جناحها  بعد   2015 دي�شمرب  يف 
لدعم  �ملبتكرة  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه  تنفيذ 
�لطبيعية لتوفري  �لر�شاعة  وت�شجيع 

حياة �شحية لالأم و�لطفل. 

تعليميا خيارا  حتتوي 111 

�ضرطة دبي ت�ضم جامعة مان�ض�ضرت اإىل عرو�ض بطاقة اإ�ضعاد

خالل اجتماع اللجنة العليا .. ا�ضتعرا�ض م�ضتجدات تنفيذ 
ا�ضرتاتيجية دبي لالإعاقة واأولويات العمل للمرحلة املقبلة

من�سور بن حممد: ما�سون بثقة لتحقيق روؤيتنا يف جعل دبي �سديقة لأ�سحاب الهمم
بنك الإمارات دبي الوطني منوذج متميز بجهود القطاع اخلا�ش يف تقدمي الت�سهيالت احلياتية لأ�سحاب الهمم

وفد ال�ضعبة الربملانية الإماراتية ي�ضارك يف اجلل�ضة الرابعة للربملان العربي ويختتم اجتماعاته بالقاهرة

نظم 4 دورات تدريبية حول اخلطوات الع�سرة 

»ال�ضارقة �ضديقة للطفل« يعزز مهارات املهنيني ال�ضحيني يف دعم �ضيا�ضات الر�ضاعة الطبيعية
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اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018
 ٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.

 ة�اإلمارات�العر�ية�املتحدةفروع�دول
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 

 واأل�شطة�الوضع�-١
أعماله����دولة�اإلمارات�العر�ية�البنك��بدأ.�("املركز�الرئ����")�بار�س،�فر�سا����مركزه�الرئ����ُم��ل����و�بنك�فر����ا��لي���فر�سا�ش.م.

الشركة�األم��رأس�ا��يمة�والشارقة.،�أبو�ظ��،�د�ي�إمارة�����ل�من�أر�عة�فروعحاليًا�لدى�البنك�،�و�وجد�كبنك�تجاري �١٩٧٣املتحدة����عام�
 الدوحة،�قطر�("الشركة�األم�الرئ�سية").،�التجاري �جالطرف�املسيطر��و�بنك�ا��ليو 

 

امل��ل��و�صندوق�اإلقلي���كتب�املإن�عنوان�.�ات�العر�ية�املتحدةاإلمار �فروععمليات��إدارةة�يتو���املكتب�اإلقلي���للبنك����د�ي�مسؤولي
 .اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-د�ي�،�٤٢٠٧بر�د�رقم�

 

� �فروع ��شاطات �املالية �البيانات ��ذه ��عكس �م�فر�ساا��لي�� �("ش. �فقط �املتحدة �العر�ية �اإلمارات �دولة ��� �أي�من�الفروع. �وال�تتضمن ("
 .الشركة�األموفروع�طلو�ات�ا��اصة�باملركز�الرئ�����املوجودات�وامل،�املعامالت

 

 تطبيق�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة -٢
 املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأث���جو�ري�ع���البيانات�املالية� ١-٢

 

 ٢٠١٨يناير��١فس��ات�ا��ديدة�اعتباًرا�من�املعاي���والتعديالت�والتأ.���
 ���ذات�عالقة�بالفروع�٢٠١٨يناير��١،�وال���أصبحت�سار�ة�اعتباًرا�من���والتعديالت�والتفس��ات�التاليةاملعاي�إن�

 ٢٠١٨يناير��١      األدوات�املالية���٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��املعيار 
 ٢٠١٨يناير��١   �من�العقود�امل��مة�مع�العمالء�اإليرادات�١٥�ر�املالية�رقم�املعيار�الدو���إلعداد�التقار 

 ٢٠١٨يناير��١   واملقابل�املقدممعامالت�العمالت�األجن�ية��٢٢املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 

 باست�ناء�ما��و�مذ�ور�أدناه.�،��ا�سابًقالم�ي�تج�عن�تطبيق�ما�سبق�أي��غي��ات����صا���الر�ح�أو�حقوق�امللكية�للفروع�املبلغ�ع
 

 األدوات�املالية�٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار�
�١مع�تار�خ�انتقال�من��٢٠١٤يوليو����الصادر�عن�مجلس�معاي���ا��اسبة�الدولية��٩�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقماعتمدت�الفروع�املعيار�

�إ�،٢٠١٨يناير� �أدى �املالية�مما �السنة �من �اعتباًرا �املالية �البيانات ��� �سابًقا ���ا �املع��ف �املبالغ �و�سو�ات �ا��اس�ية �السياسات ��� ��غي��ات ��
 .٢٠١٧د�سم����٣١املن��ية�

 

�اعتماد �ع�� �ترتب ��لقد ��إلعداداملعيار�الدو�� �رقم �ا��اس�ية�٩التقار�ر�املالية �السياسات ��� �ا��غي��ات �والتص�ي�شأن �وقياس�الع��اف ف
�وامل�وجوداتامل �امل�طلو�اتاملالية �قيمة �وانخفاض ��وجوداتاملالية �املعيار��ُيدخلاملالية. �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد �م��وظ�٩الدو�� ��ش�ل

 الية:�اإلفصاحات"."األدوات�امل�٧�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقماملعاي���األخرى�ال���ت�ناول�األدوات�املالية�مثل�املعيار���عديالت�ع��
 

 تص�يف�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية
والقيمة��،بالت�لفة�املطفأة�إما�مقاسةاملالية:��موجوداتع���ثالث�فئات�تص�يف�أساسية�لل�٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار��يتضمن

الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�املعيار��س�ند�التص�يف�و ر�ح�أو�ا��سارة.�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�والقيمة�العادلة�من�خالل�ال
� ��٩رقم �نموذج �إ�� �لهالذي�تدار��األعمالعموًما �املعيار�فئات��وجوداتامل�وفًقا �يحذف �التعاقدية. �النقدية املعيار�ا��اس���املالية�والتدفقات

 واملتاحة�للبيع.�والذمم�املدينةستحقاق�والقروض���ا�ح���تار�خ�اال �با��تفظا��الية�ا��اصة��٣٩�الدو���رقم
أصًال�مالًيا����نطاق�املعيار�ال��املضيففإن�املشتقات�املضمنة����العقود�ال���ي�ون�ف��ا��،٩�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقمبموجب�املعيار�

 .للتص�يف�،�ولكن،�بدًال�من�ذلك،��يتم�تقييم�األداة�ال��ينة�ب�امل�ايتم��شع��ا�مطلًقا
 

�املعيار� �يحتفظ �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد ��٩الدو�� �ا��الية �كب���باملتطلبات �حد ���إ�� ��املتضمنة �الدو�� �املعيار�ا��اس�� لتص�يف��٣٩رقم
�ذلك �ومع �املالية. ��،املطلو�ات �بموجب �أنه �من �الرغم �رقمع�� �الدو�� �الق�،٣٩�املعيار�ا��اس�� ��� �التغي��ات �جميع �إدراج �العادلة�تم يمة

يتم��ش�ل�عام��،٩�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقمو�موجب�املعيار��،لالل��امات�ا��ددة�بموجب�خيار�القيمة�العادلة����بيان�الدخل�املوحد
 تقديم�التغي��ات����القيمة�العادلة�كما�ي��:

 

 و�؛بالدخل�الشامل�اآلخرمخاطر�االئتمان�لالل��امات�التغي������القيمة�العادلة�الذي��عزى�إ���التغ��ات�����يتم�عرض�قيمة�-
 القيمة�العادلة����بيان�الدخل�املوحد.باملبلغ�املتبقي�من�التغي����عرضيتم��-

 
 

 ١٠ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 (تتمة)�تطبيق�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة-٢
 (تتمة)املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأث���جو�ري�ع���البيانات�املالية�١-٢

 

 ة)(تتم�٢٠١٨يناير��١املعاي���والتعديالت�والتفس��ات�ا��ديدة�اعتباًرا�من� .أ
 انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية

بنموذج�"ا��سارة��٣٩املعيار�ا��اس���الدو���رقم��املعمول�به���نموذج�"ا��سارة�املتكبدة"��٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��س�بدل�املعيار�
� �القروض �ال��امات ��عض �ع�� �أيًضا �ا��ديد �القيمة �انخفاض �نموذج �ينطبق �املتوقعة". �ع���االئتمانية �ل�س �ولكن �املا�� �الضمان وعقود

�املعيار� �بموجب �األس�م. �رقماس�ثمارات �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعيار�ا��اس����،٩�الدو�� �مبكر�عن �وقت ��� �بخسائر�االئتمان �االع��اف يتم
 .٣٩الدو���

 

الية�املدرجة�بالت�لفة�املطفأة�وأدوات�الدين�املصنفة�امل�وجوداتلقياس�خسائر�االئتمان�املتوقعة�ع���امل�من�ثالثة�مراحلتطبق�الفروع�ن�ً�ا�
������جودة�االئتمان�منذ�االع��اف�الثالثة�التالية�بناًء�ع���التغ�ع���املراحل�وجودات.�ت�تقل�املبالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر

 األو��.
 

 خفضة�القيمة�االئتمانيةغ���من�–�ش�ًرا�١٢ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�ملدة�:�١املرحلة�
املالية�عند�االع��اف�املبد�ي�وال���ل�س�ل�ا�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�االئتمان�منذ�االع��اف�األو���أو�ال���تنطوي�ع����وجوداتامل�١تتضمن�املرحلة�

�امل �ل�ذه �بال�سبة �منخفضة. ��وجودات،مخاطر�ائتمانية �إثبات �املتوقعةيتم �االئتمانية ��ا��سارة �إجما�� �ع���ع�� �بناًء �لألصل �الدف��ية القيمة
.�يتم�اح�ساب�الفائدة�ع���إجما���القيمة�التقر�رش�ًرا�من�تار�خ��١٢السداد�خالل��التع�����ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�الناتجة�عن�أحداث�

 الدف��ية�لألصل.
 

 مة�االئتمانيةغ���منخفضة�القي�-ع���مدى�العمر�الزم��ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�:�٢املرحلة�
دليل�موضو���ع����ال�يوجد��شأ��ااملوجودات�املالية�ال���ش�دت�ز�ادة�كب��ة����مخاطر�االئتمان�منذ�االع��اف�األو���ولكن��٢تتضمن�املرحلة�

الفائدة�محسو�ة�ع���،�ولكن�ال�تزال�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�ع���مدى�العمر�الزم��انخفاض�القيمة.�بال�سبة�ل�ذه�املوجودات،�يتم�إثبات�
� �لألصل. �الدف��ية �القيمة �العمر�الزم��إجما�� �مدى �ع�� �املتوقعة �االئتمانية �ا��سارة �جميع��إن �عن �ت�تج �ال�� �املتوقعة �خسائر�االئتمان ��

 أحداث�التع���ا��تملة�ع���مدى�العمر�املتوقع�لألداة�املالية.
 

 منخفضة�القيمة�االئتمانية�-عمر�الزم��ع���مدى�الا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�:�٣املرحلة�
� �املرحلة ��وجوداتامل�٣تتضمن �التقر�ر. �تار�خ ��� �القيمة �انخفاض �ع�� �موضو�� �دليل �لد��ا �ال�� �با��سائر�االئتمانية�املالية �االع��اف و�تم

 املتوقعة�ع���مدى�العمر�الزم���بال�سبة�ل�ذه�املوجودات،�
 

 املرحلة�االنتقالية
 .ما�ي��باست�ناء��،بأثر�رج���٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�ت����السياسات�ا��اس�ية�الناتجة�عن�تطبيق�املعيار�تم�تطبيق�التغي��ا

 

ات�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمار �وال�شر�عات�الصادرة�٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�األح�ام�االنتقالية�الواردة����املعيار��تج��ه(أ)�وفًقا�ملا�
املالية�واملطلو�ات��موجوداتاألرقام�املقارنة.�يتم�االع��اف�بالفروق����القيمة�الدف��ية�لل�إعادة�عرضاختارت�الفروع�عدم��،العر�ية�املتحدة

�،.�و�ناًء�ع���ذلك٢٠١٨يناير��١���األر�اح�واالحتياطيات�ا��تفظ���ا�����٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املالية�الناتجة�عن�تطبيق�املعيار�
� �لعام �املقدمة �املعلومات �املعيار��٢٠١٧فإن �متطلبات ��عكس �ال �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد ��٩الدو�� �ف�� �مع��غ�� و�التا�� �للمقارنة قابلة

 .٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�بموجب�املعيار��٢٠١٨املعلومات�املقدمة�لعام�
 

 .االع��اف�األو�����تار�خ��الرا�نةة�ع���أساس�ا��قائق�والظروف�(ب)�تم�إجراء�التقييمات�التالي
 

�حتفظ�بموجبه�األصل�املا��.الذي�يُ �األعمالتحديد�نموذج 
�قد�ف،�٩إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��للمعيار�الدو��األو����االعتمادمخاطر�ائتمان�منخفضة����تار�خ��سند�الدين�يتضمنإذا��ان

 منذ�االع��اف�األو�����ا.��ش�د�ز�ادة�جو�ر�ةاالئتمان�ع���األصل�لم��اف��ضت�الفروع�أن�مخاطر 
 

 املالية�وكذلك�تحليل�خصائص�التدفق�النقدي.�وجوداتإدارة�املاملتعلقة�بوع�تحليال�مفصال�لنماذج�أعمال�ا�أجرت�الفر 
 

 ١١ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 اليةإيضاحات�حول�البيانات�امل
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة-٢
 (تتمة)املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة�املطبقة�بدون�تأث���جو�ري�ع���البيانات�املالية�١-٢

 

 (تتمة)�٢٠١٨يناير��١تفس��ات�ا��ديدة�اعتباًرا�من�املعاي���والتعديالت�وال .أ
 (أ)�تص�يف�وقياس�األدوات�املالية

�لل �الدف��ية �والقيم �األصلية �القياس �فئات �ب�سو�ة �أدناه �ا��دول ��طلو�اتوامل�موجوداتيقوم �وفًقا �رقم�للمعيار املالية �الدو�� �٣٩�ا��اس��
 .٢٠١٨يناير��١كما�����٩التقار�ر�املالية�رقم�الدو���إلعداد�وفئات�القياس�ا��ديدة�بموجب�املعيار�

 

   

القيمة�الدف��ية�

 إعادة�التص�يف إعادة�القياس األصلية

القيمة�الدف��ية�

 ا��ديدة

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م   

       املوجودات�املالية

النقد�واألرصدة�لدى�املصرف�املركزي�

 ٥٦٤٬٥٧١ - - ٥٦٤٬٥٧١ بالت�لفة�املطفأة وض�وذمم�مدينةقر  لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 ٤٣٬٥٠٣ - - ٤٣٬٥٠٣ بالت�لفة�املطفأة قروض�وذمم�مدينة مطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة

 ١٥٬٦٣٦ )٢( - ١٥٬٦٣٨ بالت�لفة�املطفأة قروض�وذمم�مدينة مطلوب�من�بنوك�ومؤسسات�مالية

 ١٥٢٬٩٧٠ )١٬١٠٦( - ١٥٤٬٠٧٦ ة�املطفأةبالت�لف قروض�وذمم�مدينة أوراق�مالية�اس�ثمار�ة

 ١٬٨٤٧٬٦٤٨ ١٬١٥٣ - ١٬٨٤٦٬٤٩٥ بالت�لفة�املطفأة قروض�وذمم�مدينة قورض�وسلف�للعمالء

 ٧٧٬٤٣٦ - - ٧٧٬٤٣٦ بالت�لفة�املطفأة قروض�وذمم�مدينة موجودات�مالية�أخرى 

 عقود�الصرف�األجن���األجلة

القمية�العادلة�من�

 خالل�الر�ح�أو�ا��سارة

قمية�العادلة�من�خالل�ال

 ٧٣ - - ٧٣ الر�ح�أو�ا��سارة

   ٢٬٧٠١٬٨٣٧ ٤٥ - ٢٬٧٠١٬٧٩٢ 
       

       املطلو�ات�املالية

 ٢١٢٬٨٦٩ - - ٢١٢٬٨٦٩ بالت�لفة�املطفأة بالت�لفة�املطفأة مطلوب�من�بنوك�ومؤسسات�مالية

 ١٬٥٢٣٬٠٣٤ - - ١٬٥٢٣٬٠٣٤ بالت�لفة�املطفأة بالت�لفة�املطفأة ودا�ع�العمالء

 ٢٨١٬٢٦٣ - - ٢٨١٬٢٦٣ بالت�لفة�املطفأة بالت�لفة�املطفأة مطلوب�ألطراف�ذات�عالقة

 ٢١٬٢٢٩ ٤٥ - ٢١٬١٨٤ بالت�لفة�املطفأة بالت�لفة�املطفأة مطلو�ات�أخرى 

   ٢٬٠٣٨٬٣٩٥ ٤٥ - ٢٬٠٣٨٬٣٥٠ 
 

 �ات�املاليةاملطلو 
 �غي��ات����تص�يف�وقياس�املطلو�ات�املالية.�تطرأ�أيةلم�

 

 اإليرادات�من�العقود�مع�العمالء�١٥إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم��املعيار�الدو��
�١٥إلعداد�التقار�ر�املالية��.�يوفر�املعيار�الدو��٢٠١٨يناير��١اإليرادات�اعتباًرا�من�ب�املتعلق�باالع��اف�ذا�املعيار�ا��ديد��قامت�الفروع�بتطبيق

.�قامت�قد�تم�اس�يفاء�اكما�لو��انت��،و�قدم�مف�وم�االع��اف�باإليرادات�مقابل�ال��امات�األداء�،لالع��اف�باإليراداتن�ً�ا�قائًما�ع���املبادئ�
 .ع���البيانات�املالية�للفروعللمعيار��ري�جو تأث����واست�تجت�عدم�وجود�أي�١٥الفروع�بتقييم�تأث���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 
 وغ���السار�ة��عدقيد�اإلصدار��واملعدلةا��ديدة��إلعداد�التقار�ر�املاليةاملعاي���الدولية���٢-٢

بيانات�املالية.�ولم��عتمد�ا��ذه�الفروع����إعداد��ذه�ال�،�عد��سري�العمل���امن�املعاي���والتعديالت�ع���املعاي���ولك��ا�لم��اتم�إصدار�عددً 
فإن�الفروع�تقوم�حالًيا�بتقييم�تأث����ذه�املعاي���ا��ديدة.�سوف��،ومع�ذلك�،ع���البيانات�املالية�للفروع�جو�ري قد�ي�ون�للمعاي���التالية�تأث���

 ت�ب���الفروع��ذه�املعاي���ا��ديدة����توار�خ�سر�ا��ا.
 

 ١٢ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 املتحدة�فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 (تتمة)�تطبيق�املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعدلة-٢

 (تتمة)�وغ���السار�ة��عدقيد�اإلصدار��واملعدلةا��ديدة��إلعداد�التقار�ر�املاليةاملعاي���الدولية���٢-٢

 عاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�ا��ديدة�واملعّدلةامل
سار�ة�للف��ات�السنو�ة�

 ال���تبدأ����أو��عد
  

 ٢٠١٩يناير��١ عقود�اإليجار�١٦املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
� �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعاي���الدولية �دورة �ع�� �السنو�ة �إلعداد��٢٠١٧�–�٢٠١٥التحس�نات �املعيار�الدو�� بتعديل

� �رقم �األعمال�٣التقار�ر�املالية �اندماج �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد �واملعيار�الدو�� �املش��كة�١١، �التعاقدية ،�ال��ت�بات
 .ت�اليف�االق��اض�٢٣،�واملعيار�ا��اس���الدو���رقم�ضرائب�الدخل�١٢واملعيار�ا��اس���الدو���رقم�

 ٢٠١٩يناير��١

  

 ٢٠١٩ينايـر��١ الش�وك�املتعلقة�بمعامالت�ضر�بة�الدخل�٢٣تفس���ال��نة�الدولية�للمعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
  

� �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد �املعيار�الدو�� �ع�� �املالية�٩�عديالت �بالتعو�ض�األدوات �مقدًما �الدفع �بمزايا �تتعلق �وال�� :
 السل��

 ٢٠١٩يناير��١

� �رقم �الدو�� �املعيار�ا��اس�� �ع�� �املوظف�ن�١٩�عديالت �أو��منافع �أو�التخفيضات �ا��طط �ع�� �بالتعديل �يتعلق فيما
 ال�سو�ات.

 ٢٠٢٠يناير��١

:�وذلك�فيما�يتعلق�االس�ثمار����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش��كة�٢٨�عديالت�ع���املعيار�ا��اس���الدو���رقم�
األجل����الشر�ات�الزميلة�واملشار�ع�املش��كةبالفوائد�طو�لة�

٢٠١٩يناير��١

�معاي���املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية،�حيث�تحتوي�الوثيقة� ��� �باإلطار�املفا�ي�� �ا��اصة �املراجع �ع�� �عديالت
و��٣٤و��٨و��١�اس�ية�الدولية�أرقام�واملعاي���ا��١٤و��٦و��٣و�٢ع����عديالت�ع���املعاي���الدولية�إلعداد�التقار�ر�املالية�

��٣٨و��٣٧ �أرقام �للتقار�ر�املالية �املعاي���الدولية ���نة �الدائمة��٢٢و��٢٠وتفس���و��١٩و��١٢وتفس��ات وتفس���ال��نة
من�أجل�تحديث�تلك�التصر�حات�فيما�يتعلق�باإلشارات�واالقتباسات�من�إطار�العمل�أو�لإلشارة��٣٢لتفس���املعاي���رقم�

 ما��ش���إليه�من����ة�مختلفة�من�اإلطار�املفا�ي��إ���

 ٢٠٢٠ينايـر��١

  

 ٢٠٢٠يناير��١ لتوضيح��عر�ف�األعمال�األعمال�اندماج�٣�عديالت�ع���املعيار�الدو���للتقار�ر�املالية�
  

 ٢٠٢٠يناير��١ �شأن��عر�ف�األ�مية�عرض�البيانات�املالية�١�عديالت�ع���املعيار�ا��اس���الدو���رقم�
  

  عقود�التأم�ن�١٧املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
  
 

�٢٨،�وع���املعيار�ا��اس���الدو���رقم�البيانات�املالية�املوحدة�١٠�عديالت�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ـر�املالية�رقم�
�املشتـركة �واملشار�ع �الزميلة �الشر�ات �٢٠١١(�االس�ثمار��� �وذلك �من�)، ���ا �أو�املسا�مة �املوجودات �بيع �معا��ة �شأن

 املس�ثمر�إ���شركته�الزميلة�أو�مشروعه�املشتـرك.

 

ر���تار�خ�السر�ان�ألجل�
ُ
أ

غيـر�مس��.�وال�يزال�
 التطبيق�مسموًحا�به

 

�أن�يتم�اعتماد��ذه�املعاي���والتفس��ات�والتعديالت�ا��ديدة����البيانات�املالية� �اإلدارة قد�ال�أنه�،�و عندما�ت�ون�قابلة�للتطبيق�للفروعتتوقع
باست�ناء�املعيار�،�وذلك�ة�للفروع����ف��ة�التطبيق�األو��ع���البيانات�املالي�تأث���جو�ري ي�ون�ل�ذه�املعاي���والتفس��ات�والتعديالت�ا��ديدة�أي�

 ة.قرات�التاليكما��و�مو������الف�١٦الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�
 

 يجاراإل عقود��١٦�رقم�لدو���إلعداد�التقار�ر�املاليةاملعيار�ا
املعيار�ا��ديد��وسي��تب�ع��.�٢٠١٩يناير��١اإللزامي�����اعتماد�ا���تار�خ��اإليجار عقود��١٦�رقم�ت�ب���الفروع�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية

 .ةوالتمو�لي�ةالتمي���ب�ن�عقود�اإليجار�ال�شغيلي�حذفحيث�يتم��،املركز�املا���من�املستأجر�ن���بيان��عقود�اإليجار االع��اف�ببعض�
 

���فاالست�ناءات�الوحيدة�أما�يتم�االع��اف�باألصل�(ا��ق����استخدام�العنصر�املؤجر)�وال��ام�ما���لدفع�اإليجارات.��،�موجب�املعيار�ا��ديدو 
املبالغ�املقارنة�للسنة�السابقة��إعادة�عرضاالنتقال�امل�سط�وال�تتوقع�عقود�اإليجار�قص��ة�األجل�ومنخفضة�القيمة.�تنوي�الفروع�تطبيق�ن���

� �األو��ع�� �التطبيق �قياس �س�تم �حالًيا��موجودات. �اإلدارة �تقوم �دائًما. �مطبقة �ا��ديدة �القواعد �لو��انت �كما �االنتقال �عند �االستخدام حق
 .جو�ري عد�مدى�التأث���الذي�يتوقع�أن�ي�ون�غ���و�التا���لم�تحدد���،بإجراء�تحليل�مفصل�لتأث���تطبيق��ذه�املعاي��

 

 

 ١٣ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية�املوحدة
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�-٣
 بيان�االل��ام

اعتماد�املعيار��تأث�� و��ة�أدناه��ش�ل�م�سق�ع���جميع�الف��ات�املعروضة�����ذه�البيانات�املالية�باست�ناء�تم�تطبيق�السياسات�ا��اس�ية�امل
قد�،�و (أ)�٣�اإليضاح����مب�نكما��و�،�٢٠١٨يناير��١����١٥رقم��إلعداد�التقار�ر�املاليةاملعيار�الدو���وكذلك��٩رقم��إلعداد�التقار�ر�املاليةالدو���

�٧،�اعتمدت�الفروع��عديالت�الحقة�ع���املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�من�قبل�الفروع.�باإلضافة�إ���ذلكم�سق��تم�تطبيق�ا��ش�ل
 ،�ولكن�لم�يتم�تطبيق�ا�ع���املعلومات�املقارنة.٢٠١٨ع���اإلفصاحات�لعام�األدوات�املالية:�اإلفصاحات�املطبقة�

 

 االل��امبيان�
�امل �البيانات �إعداد �تم �وفًقا �الية �التقار�ر�املالية �إلعداد �السار�ة�للمعاي���الدولية �واألح�ام �الدولية �معاي���ا��اسبة �مجلس �عن الصادرة

 لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�لل�شر�عات�الصادرة�عن�املصرف�املركزي 

 

 أسس�إعداد�البيـانات�املالية
 كما�تم�إيضاحه����السياسات�ا��اس�ية�أدناه.��اية��ل�ف��ة�تقر�ر �����لتار�خيةة�وفقا�ملبدأ�الت�لفة�القد�تم�إعداد�البيانات�املالي

 
 

 �س�ند�الت�لفة�التـار�خية��ش�ل�عام�إ���القيمة�العادلة�للمقابل�املمنوح�مقابل�املوجودات�أو�البضا�ع�أو�ا��ـدمات.
 

 ذلك.�بخالفيم�اآلخرى�إ���أقرب�ألف�در�م،�باست�ناء�ما�يتم�تحديده�البيانات�املالية�بالدر�م�اإلمارا�ي�(الدر�م)�وُتقرب��افة�الق��ذه�ُ�عرض
 

 األدوات�املالية
 االع��اف�والقياس�األو��

 طرفًا����بنود��عاقدية�لألداة.�تصبح�الفروعيتم�االع��اف�باملوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�عندما�
 

إ���االستحواذ��مباشرةال����عزى��،ت�اليف�املعامالت�ُتضاف�أو�تخصمكما�القيمة�العادلة،�بدئيًا�بُتقاس�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�م
عادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر)،�ع���املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�أو�إصدار�ا�(خالف�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�بالقيمة�ال

ت�اليف�املعامالت�ال���ُ�عزى�مباشرة��تقيد،�عند�االع��اف�املبد�ي.�أو�املطلو�ات�املالية،�حسب�االقتضاء�ت�املاليةمن�القيمة�العادلة�للموجودا
 .الر�ح�أو�ا��سارة���بيان��فوًراإ���االستحواذ�ع���املوجودات�املالية�أو�املطلو�ات�املالية�بالقيمة�العادلة�من�خالل�األر�اح�وا��سائر�

 

 ٢٠١٨يناير��١ة�السار�ة�اعتباًرا�من�السياس�–�املوجودات�املالية
الدخل�يتم�تص�يف�األصل�املا���ع���أنه�ُمقاس:�بالت�لفة�املطفأة�أو�القيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�(�،عند�االع��اف�املبد�ي

).�يتم�قياس�األصل�املا���بالت�لفة��سارةبالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا�القيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�وا��سارة�(ب)�أو�الشامل�اآلخر
 :بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارةاملطفأة�إذا�استو����ل�من�الشروط�التالية�ولم�يتم�تحديده�

 

دف�إ���االحتفاظ�بموجودات���مع�التدفقات�النقدية�التعاقدية؛�و�أعمالنموذج��ضمناألصل��احتفاظ�� 
���مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�تدفقات�نقدية����فقط�بمثابة��وجودة�لألصل�املا������توار�خ�محددة�الشروط�التعاقديأن�ي��تب�ع

 ع���املبلغ�األص���املستحق.
 

بالقيمة�فقط�إذا��انت�تفي�بالشروط�التالية�ولم�يتم�تحديد�ا�ع���أ��ا��بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر يتم�قياس�أداة�الدين�
 :ن�خالل�الر�ح�أو�ا��سارةالعادلة�م

و�؛املالية�وجوداتيتم�تحقيق��دفه�من�خالل�جمع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع�املأعمال�نموذج��ضمناألصل��احتفاظ 
���مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�تدفقات�نقدية����فقط�بمثابة��وجودالشروط�التعاقدية�لألصل�املا������توار�خ�محددة�أن�ي��تب�ع

 املبلغ�األص���املستحق.ع���
 

� �باس�ثمار اال عند �املبد�ي �امللكيةع��اف ���ا�غ����ات �ال��،للمتاجرة�ا�تفظ ��ش�ل �يختار�الفرع �القيمة��إدخال���ا�يقد ��� �الالحقة التغي��ات
 .�ل�اس�ثمار�ع���حدىع���أساس�،�بحيث�ي�ون��ذا�االختيار�الدخل�الشامل�اآلخرالعادلة����

 

 .بالقيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�ا��سارةاملالية�األخرى�ع���أ��ا�مقاسة��جوداتو يتم�تص�يف�جميع�امل
 

�ذلك �إ�� �املبد�ي�،باإلضافة �االع��اف ��،عند �للفرع �املاليةيجوز �املوجودات �من �أي �أن ���ائًيا �يحدد �قياس�ا���ستو���أن �الواجب باملتطلبات
�أو� �املطفأة �اآلخر �بالدخلبالت�لفة �الع�الشامل �أو�ا��سارةبالقيمة �الر�ح �خالل �من التضارب�إذا��ان�ذلك�يل���أو�يقلل��ش�ل�كب���من��ادلة

 الذي�قد�ي�شأ�بخالف�ذلك.�ا��اس��
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 تقر�ر�مدقق�ا��سابات�املستقل
 الرئ�����املركز 

 فر�سا�ش.م.ا��لي���
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتـحدة

 اإلمارات�العر�ية�املتـحدة
 

 البيانات�املالية�تدقيق�تقر�ر�حول�
 

 الرأي
وال�ــ��تت�ــون�اإلمــارات�العر�يــة�املتحــدة��")الفــروع("�فــروع�دولــة�اإلمــارات�العر�يــة�املتحــدة�،فر�ســا�ش.م.�ــ����ليلقمنــا�بتــدقيق�البيانــات�املاليــة�

�يــان�لتغ�ــ�ات��ــ��حقــوق�املركــز�الرئ��ــ���و ا�يــان�الــدخل�الشــامل�و �يــان�و �الــر�ح�أو�ا��ســارة�و�يــان�٢٠١٨د�ســم����٣١كمــا��ــ���بيــان�املركــز�املــا��مــن�
 وم��ص�للسياسات�ا��اس�ية�ال�امة،�ومعلومات�تفس��ية�أخرى.�ية�بذلك�التار�خ�التدفقات�النقدية�للسنة�املن�

 

فـروع�دولـة�اإلمـارات��،ل��لي�ـ��فر�سـا�ش.م.���رأينا،�إن�البيانات�املالية�املرفقة�تظ�ـر�بصـورة�عادلـة،�مـن�جميـع�النـوا���ا��و�ر�ـة�املركـز�املـا���
 النقدية�للسنة�املن��ية�بذلك�التار�خ�وفقًا�للمعاي���الدولية�للتقار�ر�املالية.�اا���وتدفقا��امل�اوآدا���٢٠١٨د�سم����٣١كما�����العر�ية�املتحدة

 

 اساس�الـــــرأي
مسـؤوليات�لقد�قمنا�بتدقيقنا�وفقا�للمعاي���الدولية�للتدقيق�("املعاي���الدولية�للتدقيق").�إن�مسؤولياتنا�بموجب�تلك�املعاي���مو��ة����فقرة�

وفـق�معـاي���السـلوك�الدوليـة���لـس�ا��اسـب�ن��فـروعحـول�تـدقيق�البيانـات�املاليـة�الـواردة�بتقر�رنـا.�كمـا�أننـا�مسـتقلون�عـن�ال�مدقق�ا��سـابات
دولــة�اإلمـارات�العر�يــة�املتحـدة�ذات�الصــلة�بتـدقيقنا�للبيانــات�املاليــة�بى�اآلخــر ملتطلبــات�األخالقيـة�ا�ووفـق"قواعـد�الســلوك�للمحاسـب�ن�امل�نيــ�ن"�

ى�وفــــق�تلــــك�املتطلبــــات�ووفــــق�قواعــــد�الســــلوك�للمحاســــب�ن�امل�نــــ�ن.��عتقــــد�أن�ب�نــــات�اآلخــــر �ــــذا،�وقــــد�ال��منــــا�بمســــؤولياتنا�األخالقيــــة�للفــــروع.�
 التدقيق�الثبوتية�ال���حصلنا�عل��ا��افية�ومالئمة�لتوفر�أساسا�لرأينا.

 

 عن�البيانات�املالية�مسؤولية�اإلدارة
املاليــــة�وعرضــــ�ا�بصــــورة�عادلــــة�وفقــــًا�للمعــــاي���الدوليــــة�للتقــــار�ر�املاليــــة�وطبًقــــا�لألح�ــــام�الســــار�ة�لعقــــد��إن�اإلدارة�مســــؤولة�عــــن�إعــــداد�البيانــــات

وعـن�تلـك�الرقابـة�الداخليـة�ال�ـ��تحـدد�ا�اإلدارة�أ��ـا��،٢٠١٥)�لسـنة�٢رقـم�(تأس�س�الفروع�وللقانون�االتحادي�لدولـة�اإلمـارات�العر�يـة�املتحـدة�
 مالية�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواًء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�خطأ.�ضرور�ة�لتتمكن�من�إعداد�بيانات

 

�وعنـــد�إعـــداد�البيانـــات�املاليـــة،�تتحمـــل�اإلدارة�مســـؤولية�تقيـــيم�قـــدرة�الفـــروع�ع�ـــ��متا�عـــة�أعمال�ـــا�ع�ـــ��أســـاس�مبـــدأ�االســـتمرار�ة�مـــع�اإلفصـــاح،
بـدأ�االسـتمرار�ة�ا��اسـ���مـا�لـم��ع�ـ�م�اإلدارة�تصـفية�أعمـال�الفـروع�م�وتطبيـقمبـدأ�االسـتمرار�ة�أسـاس�حسب�االقتضاء،�عن�األمور�املتعلقـة�ب

 أو�وقف�أعمال�ا�أو����حالة�عدم�توفر�أي�بديل�واق���سوى�اتخاذ��ذا�اإلجراء.�
 
 

 إلدارة.اع����للفرعتقع�مسؤولية�اإلشراف�ع���عملية�إعداد�التقار�ر�املالية�
 
 

 
 
 
 

 تقر�ر�مدقق�ا��سابات�املستقل�(تتمة)
 

 ؤوليات�مدقق�ا��سابات�حول�تدقيق�البيانات�املاليةمس
ا��صول�ع���تأكيد�معقول�فيما�إذا��انت�البيانات�املالية�ك�ل�خالية�من�أخطاء�جو�ر�ة،�سواء��انت�ناشئة�عن�احتيال�أو�عن�ب�غاي�ناتتمثل�

أكيد،�وال�يضمن�أن�عملية�التدقيق�ال���تّمت�وفقا�خطأ،�وإصدار�تقر�ر�املدقق�الذي��شمل�رأينا.�ان�التأكيد�املعقول��و�مستوى�عاٍل�من�الت
للمعاي���الدولية�للتدقيق�سوف�تكشف�دائًما�أي�خطأ�جو�ري����حال�وجوده.�وقد�ت�شأ�األخطاء�عن�االحتيال�أو�عن�ا��طأ،�و�عت���جو�ر�ة�

ة�املتخذة�من�املستخدم�ن�بناًء�ع����ذه�البيانات��ش�ل�فردي�أو�ُمجّمع�فيما�إذا��ان�من�املتوقع��ش�ل�معقول�تأث���ا�ع���القرارات�االقتصادي
 املالية.

 

ونقوم�كجزء�من�عملية�التدقيق�وفقا�ملعاي���التدقيق�الدولية،�فإننا�نمارس�التقدير�امل���ونحافظ�ع���الشك�امل���ع���مدار�ف��ة�التدقيق.�
 كذلك:

 

سوا� �املالية، �البيانات ��� �ا��و�ر�ة �مخاطر�األخطاء �وتقييم �خطأ،�وتصميم�والقيام�بإجراءات�بتحديد �أو�عن �احتيال �عن �ناشئة ��انت ء
تدقيق��ستجيب�لتلك�ا��اطر�وا��صول�ع���أدلة�تدقيق��افية�ومناسبة�توفر�أساسا�لرأينا.�ان�مخاطر�عدم�اك�شاف�خطأ�جو�ري�ناتج�

ذف�املتعمد،�سوء�التمثيل�أو�تجاوز�نظام�عن�االحتيال�تفوق�تلك�الناتجة�عن�ا��طأ،�حيث�قد��شمل�االحتيال�التواطؤ،�ال��و�ر،�ا��
 الرقابة�الداخ��.

صلة�بالتدقيق�من�أجل�تصميم�إجراءات�تدقيق�مناسبة�حسب�الظروف،�ولكن�ل�س��غرض�ع���نظام�الرقابة�الداخ���ذات��باالطالع
 إبداء�رأي�حول�فعالية�الرقابة�الداخلية.

 

�التقديرات�ا��اس�ية�واإليضاحات�املتعلقة���ا�ال���أعد��ا�اإلدارة.بتقييم�مالءمة�السياسات�ا��اس�ية�املتبعة�ومعقولية 
 

لك�باست�تاج�مدى�مالءمة�استخدام�اإلدارة�ملبدأ�االستمرار�ة�ا��اس��،�و�ناء�ع���أدلة�التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا،�فيما�إذا��ان��نا
ع���االستمرار.�و���حال�است�تجنا��فروع�ا�جو�ر�ة�حول�قدرة�الحالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن�متعلقة�بأحداث�أو�ظـــروف�قد�تث���ش�و 

���وجود�حالة�جو�ر�ة�من�عدم�اليق�ن،�يتوجب�علينا�لفت�االن�باه����تقر�رنا�إ���اإليضاحات�ذات�الصلة�الواردة����البيانات�املالية،�أو،�
��است�تاجاتنا�ع���بّ�نات�التدقيق�ال���تم�ا��صول�عل��ا�حال��انت��ذه�اإليضاحات�غ����افية�يتوجب�علينا��عديل�رأينا.��ذا�و�عتمد��

 ع���أساس�مبدأ�االستمرار�ة.�فروعح���تار�خ�تقر�رنا.�ومع�ذلك،�قد�تؤدي�االحداث�أو�الظروف�املستقبلية�إ���توقف�أعمال�ال
 

ومحتو�ا��ا� �و�ي�ل�ا �املالية �للبيانات �الشامل �العرض �إذاتقييم �وفيما �اإليضاحات، �ذلك ��� �بما �تظ�ر�العمليات��، �املالية �البيانات �انت
 واالحداث�ذات�العالقة�بطر�قة�تحقق�العرض�العادل.

 

فيما�يتعلق�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�بنطاق�وتوقيت�ونتائج�التدقيق�الرئ�سية،�بما����ذلك�أي�خلل�جو�ري�����اإلدارةنقوم�بالتواصل�مع�
ذات�الصلة�فيما�يتعلق�نوفر�أيًضا�لإلدارة�بياًنا�بأننا�قد�ال��منا�باملتطلبات�األخالقية�كما��يقنا.ي�ب�ن�لنا�من�خالل�تدققد�نظام�الرقابة�الداخ���

،�حيثما�،�والضمانات�ذات�الصلةي�نا��ش�ل�معقول تؤثر�ع���استقاللاألمور�األخرى�ال���قد�ونتواصل�مع�اإلدارة�كذلك��شأن�،�يةباالستقالل
 ينطبق�ذلك.

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 ابات�املستقل�(تتمة)تقر�ر�مدقق�ا��س

 

 ى�اآلخر تقر�ر�حول�املتطلبات�القانونية�والتنظيمية�
 نفيد�بما�ي��:�،٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(القانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��وعمًال�بمتطلبات

أننا�قد�حصلنا�ع����افة�املعلومات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا؛ 
من�جميع�جوان��ا�ا��و�ر�ة،�بما�يتطابق�مع�األح�ام�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�للفروعالية�تم�إعداد�البيانات�امل�،

 .�٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(املتحدة�
�قد�احتفظت�بدفاتـر�محاس�ية�نظامية؛�الفروعأن 
؛٢٠١٨م���د�س�٣١املن��ية�����السنة�لم�تقم�الفروع��شراء�األس�م�أو�االس�تمار�ف��ا�خالل 
�بموج��ا�إبـرام�تلك�املعامالت؛تم�أ�م�معامالت�األطراف�ذات�العالقة�والشروط�ال����للفروع�حول�البيانات�املالية�٦يظ�ر�اإليضاح�رقم 
�الفات�أي�مخ�٢٠١٨د�سم����٣١قد�ارتكبت�خالل�الف��ة�املن��ية�����الفروعبأن���س��ع�ان�با�ناأنه،�وفًقا�للمعلومات�ال���توافرت�لنا،�لم

مما�قد�يؤثر�ونظام�ا�األسا����أو�لعقد�تأس�س�ا���٢٠١٥)�لسنة�٢رقم�(ر�ية�املتحدة�لألح�ام�السار�ة�للقانون�االتحادي�لدولة�اإلمارات�الع
 .٢٠١٨د�سم����٣١كما����جو�رً�ا�ع���أ�شط��ا�أو�مركز�ا�املا���

 

،�و�عديالته،�أننـا�٢٠١٨)�لسنة�١٤لة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�االتحادي�رقم�(دو �بالقانون�االتحاديوعالوة�ع���ما�سبق،�نود�اإلفادة�أنه،�عمًال�
 قد�حصلنا�ع���جميع�املعلومات�والتفسيـرات�ال���رأينا�ا�ضرور�ة�ألغراض�تدقيقنا.

 
 (الشرق�األوسط)�توش�دديلو�ت�آن

 
 

 مو����الرم��
 ٨٧٢��ل�مدققي�ا��سابات�رقم�

 ٢٠١٩�مارس�٣١
 د�ي

 ملتحدةاإلمارات�العر�ية�ا
 

 

 ٤ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

  
 بيان�املركز�املا���

 ٢٠١٨د�سم����٣١كما����
 

  إيضاحات ٢٠١٨د�سم����٣١ ٢٠١٧د�سم����٣١
   ألف�در�م ألف�در�م

 املوجودات   
 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى� ٥ ٢٣٠٬٧٦١ ٥٦٤٬٥٧١
 مطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة� ٦ ١٥٣٬٩٩٨ ٤٣٬٥٠٣
 البنوك�واملؤسسات�املاليةودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�من� ٧ ٦٢٬٦٢٧ ١٥٬٦٣٨

 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة ٨ ٩٦٬٥٣٥ ١٥٤٬٠٧٦
 �للعمالء�القروض�والسلف ٩ ١٬٣٨٢٬٨١٥ ١٬٨٤٦٬٤٩٥

 موجودات�أخرى  ١٠ ٦٠٬٠٢٥ ٨٠٬٢٥٣
 املمتل�ات�واملعدات� ١١ ٨٨٩ ١٬٥٢٠
 موجودات�غ���ملموسة ١٢ ٥٬٣٠٦ ٦٬٦٢١

 مجموع�املوجودات  ١٬٩٩٢٬٩٥٦ ٢٬٧١٢٬٦٧٧
    
 وحقوق�امللكيةاملطـلو�ات�   
 املطلو�ات   

 البنوك�واملؤسسات�املاليةودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�من� ١٣ �٣٬٣٦٣ ٢١٢٬٨٦٩
 ودا�ع�العمالء ١٤ �١٬٣٠٣٬٠٢٨ ١٬٥٢٣٬٠٣٤
 قةمطلوب�إ���أطراف�ذات�عال ٦ �٨٬٩٦٢ ٢٨١٬٢٦٣
 مطلو�ات�أخرى  ١٥ ٤٤٬٠٥١ ٦٦٬٠٢٣

 مجموع�املطلو�ات  ١٬٣٥٩٬٤٠٤ ٢٬٠٨٣٬١٨٩
    
 �امللكيةحقوق�   

 رأس�املال�ا��صص (أ)�١٦ �٣٧٥٬٠٠٠ ٣٧٥٬٠٠٠
 احتياطي�قانو�ي (ب)�١٦ �٥٥٬٧٥٨ ٥٥٬٣٥٢

 أر�اح�مس�بقاة  ٢٠٢٬٧٩٤ ١٩٩٬١٣٦
 امللكيةمجموع�حقوق�  ٦٣٣٬٥٥٢ ٦٢٩٬٤٨٨

    
 امللكيةمجموع�املطلو�ات�وحقوق�  ١٬٩٩٢٬٩٥٦ ٢٬٧١٢٬٦٧٧

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جيل�درمو
 املدير�العام

 
 .�ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية

 ٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 �الر�ح�أو�ا��سارةبيان�
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ اتإيضاح 
 ألف�در�م ألف�در�م  
    

 ١٢٤٬٠٠٤ �١٠٢٬٥٨٨�  إيرادات�الفوائد
 )٣٩٬١٦٣( )٢٥٬٧٤٢(  مصروف�الفوائد

 ٨٤٬٨٤١ ٧٦٬٨٤٦  صــا���إيرادات�الفوائد
 ٢٥٬٠٢٠ �٢٠٬٢٣٨�  إيرادات�الرسوم�والعموالت

 )٥٠٩( )٩٢٤(  مصار�ف�الرسوم�والعموالت
    

 ٢٤٬٥١١ ١٩٬٣١٤  ت�الرسوم�والعموالت�صا���إيرادا
 ٣٬٦٦٤ ٢٬٧٦٥  صا���الر�ح�من�املعامالت��عمالت�أجن�ية

    

 ١١٣٬٠١٦ ٩٨٬٩٢٥  اإليرادات�ال�شغيلية�للسنة�
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية�
 

٤٧٬٨١٢( )٤٠٬٩٦٩(� ١٧( 
 )٣٣٬٣٧٧( )٤٣٬٦٥٢( ١٨ مخصص�انخفاض�القيمة،�صا��

 )٨١٬١٨٩( )٨٤٬٦٢١(  صا���املصار�ف�ال�شغيلية�
    

 ٣١٬٨٢٧ ١٤٬٣٠٤  قبل�الضر�بة�الر�ح�
 )٣٬٣٦٨( )١٠٬٢٤٠( ١٩ ضر�بة�الدخل�مصار�ف
 ٢٨٬٤٥٩ ٤٬٠٦٤  �الر�ح�للسنةصا���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .�ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية

 ٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 �الر�ح�أو�ا��سارةبيان�
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ اتإيضاح 
 ألف�در�م ألف�در�م  
    

 ١٢٤٬٠٠٤ �١٠٢٬٥٨٨�  إيرادات�الفوائد
 )٣٩٬١٦٣( )٢٥٬٧٤٢(  مصروف�الفوائد

 ٨٤٬٨٤١ ٧٦٬٨٤٦  صــا���إيرادات�الفوائد
 ٢٥٬٠٢٠ �٢٠٬٢٣٨�  إيرادات�الرسوم�والعموالت

 )٥٠٩( )٩٢٤(  مصار�ف�الرسوم�والعموالت
    

 ٢٤٬٥١١ ١٩٬٣١٤  ت�الرسوم�والعموالت�صا���إيرادا
 ٣٬٦٦٤ ٢٬٧٦٥  صا���الر�ح�من�املعامالت��عمالت�أجن�ية

    

 ١١٣٬٠١٦ ٩٨٬٩٢٥  اإليرادات�ال�شغيلية�للسنة�
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية�
 

٤٧٬٨١٢( )٤٠٬٩٦٩(� ١٧( 
 )٣٣٬٣٧٧( )٤٣٬٦٥٢( ١٨ مخصص�انخفاض�القيمة،�صا��

 )٨١٬١٨٩( )٨٤٬٦٢١(  صا���املصار�ف�ال�شغيلية�
    

 ٣١٬٨٢٧ ١٤٬٣٠٤  قبل�الضر�بة�الر�ح�
 )٣٬٣٦٨( )١٠٬٢٤٠( ١٩ ضر�بة�الدخل�مصار�ف
 ٢٨٬٤٥٩ ٤٬٠٦٤  �الر�ح�للسنةصا���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .�ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية

 ٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 �الر�ح�أو�ا��سارةبيان�
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ اتإيضاح 
 ألف�در�م ألف�در�م  
    

 ١٢٤٬٠٠٤ �١٠٢٬٥٨٨�  إيرادات�الفوائد
 )٣٩٬١٦٣( )٢٥٬٧٤٢(  مصروف�الفوائد

 ٨٤٬٨٤١ ٧٦٬٨٤٦  صــا���إيرادات�الفوائد
 ٢٥٬٠٢٠ �٢٠٬٢٣٨�  إيرادات�الرسوم�والعموالت

 )٥٠٩( )٩٢٤(  مصار�ف�الرسوم�والعموالت
    

 ٢٤٬٥١١ ١٩٬٣١٤  ت�الرسوم�والعموالت�صا���إيرادا
 ٣٬٦٦٤ ٢٬٧٦٥  صا���الر�ح�من�املعامالت��عمالت�أجن�ية

    

 ١١٣٬٠١٦ ٩٨٬٩٢٥  اإليرادات�ال�شغيلية�للسنة�
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية�
 

٤٧٬٨١٢( )٤٠٬٩٦٩(� ١٧( 
 )٣٣٬٣٧٧( )٤٣٬٦٥٢( ١٨ مخصص�انخفاض�القيمة،�صا��

 )٨١٬١٨٩( )٨٤٬٦٢١(  صا���املصار�ف�ال�شغيلية�
    

 ٣١٬٨٢٧ ١٤٬٣٠٤  قبل�الضر�بة�الر�ح�
 )٣٬٣٦٨( )١٠٬٢٤٠( ١٩ ضر�بة�الدخل�مصار�ف
 ٢٨٬٤٥٩ ٤٬٠٦٤  �الر�ح�للسنةصا���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .�ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية

 ٦ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 لعر�ية�املتحدةفروع�دولة�اإلمارات�ا

 

 بيان�الدخل�الشامل�
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 

 � ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف�در�م ألف�در�م  

    

 ٢٨٬٤٥٩ ٤٫٠٦٤ � للسنة�الر�ح�
    

 - -  الدخل�الشامل�اآلخر
    

 - -  الدخل�الشامل�اآلخر�للسنة
    

 ٢٨٬٤٥٩ ٤٫٠٦٤ �� للسنة��الدخل�الشامل�إجما��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .�ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية
 

 ٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 
 امللكيةبيان�التغ��ات����حقوق�

 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 ا��موع أر�اح�مس�بقاة احتياطي�قانو�ي رأس�املال�ا��صص 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

 ٦٠١٬٠٢٩ ١٧٣٬٥٢٣ ٥٢٬٥٠٦ ٣٧٥٬٠٠٠ �٢٠١٧يناير��١الرصيد����
 ٢٨٬٤٥٩ ٢٨٬٤٥٩ - - للسنة�الر�ح

 - - - - الدخل�الشامل�األخر�للسنة
     

 ٢٨٬٤٥٩ ٢٨٬٤٥٩ - - للسنة�الدخل�الشاملمجموع�
 - )٢٬٨٤٦( ٢٬٨٤٦ - االحتياطي�القانو�يتحو�ل�إ���

     

 ٦٢٩٬٤٨٩ ١٩٩٬١٣٦ ٥٥٬٣٥٢ ٣٧٥٬٠٠٠ �٢٠١٧د�سم����٣١الرصيد����
 - - - - )١-٢(إيضاح��٩تأث���اعتماد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�

 - - - - 
 ٦٢٩٬٤٨٩ ١٩٩٬١٣٦ ٥٥٬٣٥٢ ٣٧٥٬٠٠٠ ٢٠١٨يناير��١معاد�عرضه�كما����

 ٤٬٠٦٤ ٤٬٠٦٤ - - الر�ح�للسنة
 - - - - لدخل�الشامل�األخر�للسنةا
     

 ٤٬٠٦٤ ٤٬٠٦٤ - - للسنة�الدخل�الشاملمجموع�
 - )٤٠٦( ٤٠٦ - تحو�ل�إ���االحتياطي�القانو�ي

 ٦٣٣٬٥٥٢ ٢٠٢٬٧٩٤ ٥٥٬٧٥٨ ٣٧٥٬٠٠٠ ٢٠١٨د�سم����٣١الرصيد�كما����
 
 
 

 .من��ذه�البيانات�املاليةجزءًا�ال�يتجّزأ�اإليضاحات�املرفقة��ش�ل�
 

 ٨ ��لي���فر�سا�ش.م.ا
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 بيان�التدفقات�النقدية�
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف�در�م ألف�در�م 

   التدفقات�النقدية�من�العمليات�ال�شغيلية
 ٣١٬٨٢٧ ١٤٬٣٠٤ قبل�الضر�بة�الر�ح�

   �عديالت�لـ:
 ٣٣٬٣٧٧ ٤٣٬٦٥٢ صا��مخصص�انخفاض�القيمة،�

 ٣٬٧٧٠ ٣٬٢٥٣ اس��الك�وإطفاء

 ١٬٣٥٥ ١٬١٨٤ مخصص�منافع���اية�ا��دمة�للموظف�ن
   

 ٧٠٬٣٢٩ ٦٢٬٣٩٣ األر�اح�ال�شغيلية�قبل�التغ��ات����املوجودات�واملطلو�ات�ال�شغيلية
 ٢٦٬٩٢٠ ٢٦٬٦٩٢ �مصرف�اإلمارات�املركزي النقص����احتياطي�النقد�لدى�

 ٤٤٤٬٩٢٦ ٤٢٠٬٠٢٨ وض�والسلف�للعمالءالنقص����القر 
 ١٬٥٩٧ )١٬٩٥٩( ���املوجودات�اآلخرى��(الز�ادة)�/�النقص

 )١٬٢٢٤٬٧٠٤( )٢٢٠٬٠٠٦( ���ودا�ع�العمالء��النقص

 )٢٣٬٠١٠( ١٥٣ (النقص)����املطلو�ات�اآلخرى الز�ادة�/�

 )٧٠٣٬٩٤٢( ٢٨٧٬٣٠١ العمليات�ال�شغيليةالناتج�من�/�(املستخدم���)�النقد�
 )١٨٬٧٠٥( )٨٬٦٤٢( الضرائب�املدفوعة

 )٦٬٤٢٦( )١٬٩٤٦( املدفوعة�ا��دمة�للموظف�نمنافع���اية�

 )٧٢٩٬٠٧٣( ٢٧٦٬٧١٣ (املستخدم���)�العمليات�ال�شغيليةالناتج�من�/�صا���النقد�
   

   التدفقات�النقدية�من�العمليات�االس�ثمار�ة
 )١٦( )٤٦٥( شراء�ممتل�ات�ومعدات�

 )٩٦٩( )٩١٦( دات�غ���ملموسةشراء�موجو 
 ٤٧٩ - املبالغ�ا��صلة�من�بيع�ممتل�ات�ومعدات

 )٣٧٬٥٢٧( )٤٧٠( أوراق�مالية�اس�ثمار�ةشراء�

 ١٢٢٬٦٦٣ ٥٧٬٣٢٠ أوراق�مالية�اس�ثمار�ةاملبالغ�ا��صلة�من�استحقاق�/�بيع�

 ٨٤٬٦٣٠ ٥٥٬٤٦٩ العمليات�االس�ثمار�ة�من��صا���النقد
   

 )٦٤٤٬٤٤٣( ٣٣٢٬١٨٢ ���النقد�وما��عادله�(النقص)��الز�ادة�/صا���

 ٦٧٠٬٧٠٨ ٢٦٬٢٦٥ النقد�وما��عادله����بداية�السنة�

 ٢٦٬٢٦٥ ٣٥٨٬٤٤٧ )٢٠النقد�وما��عادله������اية�السنة�(إيضاح�
 

 
 
 
 
 

 �ش�ل�اإليضاحات�املرفقة�جزءًا�ال�يتجّزأ�من��ذه�البيانات�املالية

 ١٤ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية�املوحدة
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 

 لسياسات�ا��اس�يةأ�م�ا�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 (تتمة)�٢٠١٨يناير��١السياسة�السار�ة�اعتباًرا�من��–�املوجودات�املالية
 األعمالتقييم�نموذج�

�نموذج�العمل�الذي�يتم�فيه�االحتفاظ�باألصل�ع���مستوى�ا��فظة�ألن��ذا��عكس�أفضل�طر�قة�إلدارة� �ل�دف �تقييم �بإجراء �الفرع يقوم
 و�تم�تقديم�املعلومات�إ���اإلدارة.األعمال�

 

 �شمل�املعلومات�ال���تم�النظر�ف��ا:
 

�تحصيل.�ع���وجه�ا��صوص،�ما�إذا��انت�اس��اتيجية�اإلدارة�تركز�ع���عملًياتلك�السياسات�����وتنفيذ�للمحفظةالسياسات�واأل�داف�
� �مدة �ومطابقة �مع�ن، �فائدة �معدل �ملف �ع�� �وا��فاظ �التعاقدية، �اإليرادات �مدة �مع �املالية �تلك��املطلو�اتاملوجودات �تمول ال��

 املوجودات�أو�تحقيق�التدفقات�النقدية�من�خالل�بيع�املوجودات؛
�وإبالغ�إدارة�الفرع���ا؛�ا��فظةكيفية�تقييم�أداء 
��ذه�ا��اطر؛ا��اطر�ال���تؤثر�ع���أداء�نموذج�العمل�(واملوجودات�املالية�املوجودة�ضمن�نموذج�العمل)�وكيفية�إدارة 
ع���س�يل�املثال�ما�إذا��ان�التعو�ض��س�ند�إ���القيمة�العادلة�للموجودات�املدارة�أو�التدفقات�النقدية��-�عو�ض�مديري�األعمال��كيفية

 التعاقدية�ا��صلة؛�و
���املستقبل.�ومع�ذلك،�ال�يتم��تواتر�و��م�وتوقيت�املبيعات����الف��ات�السابقة،�وأسباب��ذه�املبيعات�وتوقعا��ا�حول��شاط�املبيعات

� �املبيعات �ب�شاط �املتعلقة �عناعتبار�املعلومات �إلدارة��بمنأى �املعلن �الفرع ��دف �تحقيق �لكيفية �شامل �تقييم �من �كجزء �ولكن غ���ا،
 املوجودات�املالية�وكيفية�تحقيق�التدفقات�النقدية.

 

بالقيمة�العادلة�من�أدا��ا�ع���أساس�القيمة�العادلة�بالقيمة�العادلة�(�ُيقيم���أو�املدارة�وال�للتداول يتم�قياس�املوجودات�املالية�ا��تفظ���ا�
التدفقات�النقدية�التعاقدية�و�يع��لتحصيل)�أل��ا�ل�ست�محتجزة���مع�التدفقات�النقدية�التعاقدية�أو�ا��تفظ���ا�خالل�الر�ح�أو�ا��سارة

 املالية.�وجوداتامل
 

 فقط�مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�ة�التعاقدية���تقييم�ما�إذا��انت�التدفقات�النقدي
ُ�عّرف�"الفائدة"�ع���أ��ا�مقابل�و يتم��عر�ف�"األصل"�ع���أنه�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�االع��اف�األو��.��،التقييم�تتعلق���ذاألغراض�

�خالل �املستحق �الرئ���� �باملبلغ �املرتبطة �ومخاطر�االئتمان �للنقود �الزمنية �األساسية��القيمة �اإلقراض �و��اطر�وت�اليف �محددة �زمنية ف��ة
 وكذلك��امش�الر�ح.�،األخرى�(مثل�مخاطر�السيولة�والت�اليف�اإلدار�ة)

 

تأخذ��،")مدفوعات�رأس�املال�والفائدةعند�تقدير�ما�إذا��انت�التدفقات�النقدية�التعاقدية����مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�فقط�("اختبار�
�اال  ��� ��غ���توقيت�الفروع �أن �يمكن ��عاقدية �مدة �ع�� �يحتوي �املا�� �األصل ��ان �إذا �ما �تقييم �ذلك �و�شمل �لألداة. �التعاقدية عتبار�الشروط

تأخذ�الفروع����االعتبار�األحداث�الطارئة�ال���من��،التدفقات�النقدية�التعاقدية�أو�مقدار�ا�بحيث�ال�يفي���ذا�الشرط.�عند�إجراء�التقييم
دار�وتوقيت�التدفقات�النقدية�وشروط�الدفع�املسبق�والتمديد�والشروط�ال���تحد�من�مطالبة�الفروع�بالتدفقات�النقدية�من�شأ��ا��غي���مق

��وجوداتامل �ال�� �األدوات �قياس �س�تم .� �للنقود �الزمنية �القيمة �النظر��� ��عدل �ال�� �وامل��ات �اختبار�ا��ددة �املال�ال��ستو�� �رأس مدفوعات
 .العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخربالقيمة��والفائدة

 

 إعادة�التص�يف
�امل �تص�يف �إعادة �مبدئًيا�وجوداتال�يتم ���ا �االع��اف ��عد �امل�،املالية �إلدارة �أعماله �بتغي���نموذج �الفرع �قيام �ت�� �ال�� �الف��ة �وجوداتإال���

 و�تم�إعادة�التص�يف�بداية�من�أور�ف��ة�تقر�ر��عد�التغي��.�املالية.
 

 ١٥ ي���فر�سا�ش.م.ا��ل
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية�املوحدة
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 ٢٠١٧د�سم����٣١ح����املطبقة�-ملوجودات�املالية�ا
االعتيادية�وإلغاء�االع��اف���ا�ع���أساس�تار�خ�العملية�التجار�ة.�إن�جميع�طرق�الشراء�أو�البيع�االعتيادية�����جميع�طرق�الشراء�والبيع�تث�ت

 مش��يات�أو�مبيعات�املوجودات�املالية�ال���تتطبق��سليم�املوجودات����غضون�إطار�زم���ُيحدد�من�قبل�ال�شر�عات�والتع�دات����السوق.
 

 تص�يف�املوجودات�املالية
�امل �تص�يف ��وجوداتيتم �ح�� ���ا �"محتفظ �أ��ا �ع�� �وسلفاملالية �و�"قروض �االستحقاق" �املتار�خ �طبيعة �ع�� �التص�يف ��عتمد �وجودات".

 املالية�والغرض�م��ا�و�تم�تحديده����وقت�االع��اف�املبد�ي.
 

 اس�ثمارات�محتفظ���ا�لتار�خ�االستحقاق
مالية�غ���مشتقة�ذات�مدفوعات�ثابتة�أو�قابلة�للتحديد�واستحقاقات��ر�خ�االستحقاق�موجودات�تفظ���ا�ح���تااالس�ثمارات�املالية�ا�ُ�عد�
يتم�قياس�االس�ثمارات�املالية�ا��تفظ���ا��،�عد�القياس�املبد�يو وال���لدى�الفروع�نية�وقدرة�ع���االحتفاظ���ا�ح���تار�خ�االستحقاق.��،ثابتة

مع�االع��اف�باإليرادات�ع����،استخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية�مطروحًا�م��ا�أي�انخفاض����القيمةح���تار�خ�االستحقاق�بالت�لفة�املطفأة�ب
 أساس�العائد�الفع��.

 

 �شمل�"األوراق�املالية�االس�ثمار�ة":
 

�اس�ثمار  �املطفأة�أوراق �بالت�لفة �املقاسة �الدين �؛ �املحيث �ت�اليف �إل��ا �مضاًفا �العادلة �بالقيمة �مبدئًيا �قياس�ا �اإلضافيةيتم �املباشرة �،عاملة
 و�عد�ذلك�بالت�لفة�املطفأة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية.

 

 القروض�والسلف
وغ���املدرجة����أي��القروض�والسلف����موجودات�مالية�غ���مشتقة�تم�إحدا��ا�أو�شراؤ�ا�من�قبل�الفروع�وفقًا�لدفعات�ثابتة�أو�محددة

ًا�عندما�يتم�إقراض�مبالغ�نقدية�بالقيمة�العادلة�ل�ا�بتار�خ�االل��ام�مضافًا�إل��ا�الت�اليف�املباشرة�.�ُ���ل�القروض�والسلف�مبدئيسوق��شط
�ومخصص� �مشطو�ة �مبالغ �أي �طرح ��عد �الفعلية �الفائدة �طر�قة �باستخدام �املطفأة �بالت�لفة �الحقًا ���ا �االع��اف �و�تم �باملعاملة. املتعلقة

 انخفاض�القيمة.�
 

 

 عليةطر�قة�الفائدة�الف
��اح�سابطر�قة�الفائدة�الفعلية����طر�قة� معدل�الفائدة�إن�الت�لفة�املطفأة�ألداة�الدين�وتخصيص�إيرادات�الفوائد�خالل�الف��ة�املعنية.

�النقدية�املستقبلية�املقدرة�(بما����ذلك�جميع�الرسوم�والنقاط�املدفوعة�أو�املستلمةبخصم�الدفعات�الفع����و�السعر�الذي�يقوم�بالضبط�
�،أووال����ش�ل�جزًءا�ال�يتجزأ�من�سعر�الفائدة�الفع���وت�اليف�املعاملة�واألقساط�األخرى�أو�ا��صومات)�خالل�العمر�املتوقع�ألداة�الدين�

 لصا���القيمة�الدف��ية�عند�االع��اف�األو��.�،ف��ة�أقصر�،عند�االقتضاء
 

� �(بخال �فيديتم �الدين �ألدوات �الفعلية �الفائدة �أساس �ع�� �الدخل �تلك �أو��املوجوداتف �الر�ح �خالل �من �العادلة �بالقيمة �ا��ددة املالية
 إيرادات�الفوائد����بيان�الر�ح�أو�ا��سارة.�وُتقيدا��سارة)�و�تم�قياس�ا�الحقًا�بالت�لفة�املطفأة.�

 

 النقد�وما��عادله
واملبالغ�املستحقة�من�أطراف�عدا�اإليداعات�اإللزامية)�(ما��مصرف�اإلمارات�املركزي يتمثل�النقد�وما��عادله����نقد����الصندوق�وودا�ع�لدى�

واألرصدة�لدى�البنوك�واملؤسسات�املالية.�إن�النقد�وما��عادله��و�عبارة�عن�اس�ثمارات�عالية�السيولة�قابلة�للتحو�ل�إ���قيمة�ذات�عالقة�
 تحقاق�ا�األص���ع���ثالثة�أش�ر.�معينة�من�النقد�وغ���معرضة���اطر�جو�ر�ة�من�التغ������القيمة�وال�تز�د�ف��ة�اس

 

 انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية�
 

ضة�يتم�تقييم�املوجودات�املالية�املُقاسة�بالت�لفة�املطفأة�الك�شاف�انخفاض�القيمة������اية��ل�ف��ة�تقر�ر،�و�عت����ذه�املوجودات�منخف
املبد�ي�باملوجودات�املالية،�يفيد�بتعرض�التدفقات�النقدية�املستقبلية��القيمة�إذا��ان��ناك�دليل�مادي،�ع���إثر�حدث�أو�أك����عد�االع��اف

 املقدرة�النخفاض�القيمة.

 

 

 ١٦ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية�املوحدة
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 

 ةأ�م�السياسات�ا��اس�ي�-٣
 (تتمة)�األدوات�املالية

 
 
 

 (تتمة)�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية
 

 قد�يتضمن�الدليل�املوضو���النخفاض�القيمة:�
التع���املا���الكب���ألي�من�املصدر�أو�الطرف�املقابل؛ 
�خرق�لبنود�العقد،�مثل�اإلخفاق�����سديد�أصل�املبلغ�أو�الفوائد�عليه�أو�التأخر����سداد�ا؛ 
مالية�إفالس�املق��ض�أو�دخوله����إعادة��ي�لة�مالية؛�أووجود�احت 
.��غياب�السوق�الناشط�لألصل�املا���ن�يجة�للتع���املا 

 
 

ي��عكـس�قيمة�االنخفاض����القيمة��و�الفرق�بـ�ن�قيمـة�املوجـودات�املاليـة�الدف��يـة�والقيمـة�ا��اليـة�للتـدفقات�النقديـة�املسـتقبلية�املقـدرة�التــ
 ب�سبة�الفائدة�الفعلية�األصلية.�الضمانات،�مخصومة

 

يـــتم�تخفـــيض�القيمـــة�الدف��يـــة�للموجـــودات�املاليـــة�مباشـــرًة�بمقـــدار�خســـارة�االنخفـــاض��ـــ��قيمـــة�جميـــع�املوجـــودات�املاليـــة،�باســـت�ناء�القـــروض�
ابــل�للتحصــيل،�والســلف�واملطلــوب�مــن�البنــوك،�حيــث�يــتم�تخفــيض�قيم��ــا�الدف��يــة�باســتخدام�حســاب�ا��صــص.��ــ��حــال��ــان�القــرض�غ�ــ��ق

ُ�شــــطب��ــــذا�القــــرض�مقابــــل�حســــاب�ا��صــــص،�وُتضــــاف�املبــــالغ�املســــ��دة�الالحقــــة�ال�ــــ��تــــم�شــــط��ا��ــــ��الســــابق�إ�ــــ��حســــاب�ا��صــــص.�و�ــــتم�
 .�الر�ح�أو�ا��سارةاالعتـراف�بالتغيـرات�ع���القيمة�الدف��ية���ساب�ا��صص����بيان�

 

الحقة،�و�ان�من�املمكن�أن�ي�ون�اإلنخفاض�ذو�صلة��شـ�ل�موضـو���بحـدث�وقـع��عـد��إذا�إنخفض�مبلغ�خسارة�اإلنخفاض����القيمة،����ف��ة
إ�ـ��حـد��الر�ح�أو�ا��سـارةاالعتـراف�باإلنخفاض����القيمة،�يتم�عكس�خسارة�االنخفاض����القيمة�املع��ف���ا����السابق�وذلك�من�خالل�بيان�

إلنخفـــــاض��ـــــ��القيمـــــة�ال�تتجـــــاوز�الت�لفـــــة�املطفـــــأة��ـــــ��حالـــــة�عـــــدم�االعتــــــراف�أن�ت�ـــــون�القيمـــــة�الدف��يـــــة�للموجـــــودات�املاليـــــة��ـــــ��تـــــار�خ�عكـــــس�ا
 باإلنخفاض����القيمة.

 

 تقوم�الفروع�بتقييم�إنخفاض�قيمة�القروض�والسلف�املُقاسة�كما�يـ��:
 

 

 القروض�املقّيمة�إفرادياً 
إفراديــًا�مــن�قبــل�إدراة�االئتمــان�بــالفروع�ملعرفــة�إن��ــان�تتمثــل�القــروض�املقّيمــة�إفراديــًا��شــ�ل�رئ��ــ���مــن�قــروض�الشــر�ات�والتـــي�يــتم�تقييم�ــا�

 �نالك�أي�دليل�موضو����ش���إ���إنخفاض�قيم��ا.
 

يــــتم�تقيــــيم�القــــروض�املنخفضــــة�القيمــــة�ع�ــــ��أســــاس�القيمــــة�ا��اليــــة�للتــــدفقات�النقديــــة�املســــتقبلية�املتوقعــــة�ا��صــــومة�ع�ــــ��أســــاس�معــــدل�
بناًء�ع���القيمة�السوقية�امل��وظة�للقرض،�إن��ان�متاحًا،�أو�بالقيمة�العادلـة�للضـمان�املـرتبط��الفائدة�الفعال�للقرض�أو�يتم�تقييم�القروض

 بالقرض�إذا��ان�القرض�يخضع�لضمانات.
 يتم�إح�ساب�خسارة�إنخفاض�القيمة�ع���أساس�الفرق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للقرض�وقيمته�ا��الية�ا���سبة�كما�ذكر�أعاله.

 

 �قروض�مقيمة�جماعياً 
 تتضمن�خسائر�انخفاض�قيمة�القروض�املقيمة�جماعيًا�مخصصـات�ع��:

 

 قروض�تجار�ة�عاملة�وقروض�أخرى 
�ع��� �مب�ية �خسائر�محتملة ��ناك �ي�ون �أن �يمكن �خسارة، �أي �وجود �ع�� �مؤشرات ��ناك �ي�ون �أن �دون �إفراديًا �القروض �تقييم �يتم عندما

 السائد.�أساس�تص�يف�مركز�مخاطرة�القروض�واملناخ�االقتصادي�
 
 

وال���ال�يمكن��التقر�ر �شمل�انخفاض�القيمة�ا��سائر�ال���من�املمكن�أن�ت�تج�من�القروض�العاملة�الفردية�املش�وك����تحصيل�ا����تار�خ�
 تحديد�ا�فرديًا�إال����وقت�الحق�مستقبًال.�

 

��أساس�ا����ة�السابقة�وتص�يف�القروض�اإلئتما�ي�ل�ل�نوع�من�القروض�ع��الفروعيتم�اح�ساب�االنخفاض�بالقيمة�املقدرة�من�قبل�إدارة�
 .والتغّ��ات�املتوقعة�باإلضافة�ل��سائر�املقدرة�وال���تنعكس�عن�الظروف�االقتصادية�واالئتمانية

 
 
 
 

 �ُمقّيمة�ع���أساس�ا��فظة�و���حال�ما�لم�تكن�مبالغ�القروض�الفردية�غ���جو�ر�ةقروض�فردية�ذات�صفات�مش��كة�
�انخفا �ُيح�سب �بتطبيق �الفردية �القروض �قيمة �نمطيةض ��صيغة �ل�ايتم ��وفق �ب�سبة �مخصص �تجاوز��%٢٥رصد �الذي �القرض �رصيد من

� �استحقاقه ��٩٠�أك���منموعد �ب�سبة �ومخصص �ا�%٥٠يومًا، �رصيد �من �استحقاقه �موعد �يتخطى �عندما �لقرض �و�تم��١٢٠أك���من يومًا،
 .يوماً �١٨٠�ك���منال���تتخطى�استحقاق�ا�ألت�و�ن�مخصص�بال�امل�للقروض�

 

 ١٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣
 األدوات�املالية�(تتمة)

 

 انخفاض�القيمة
 ٢٠١٨يناير��١السياسة�املعمول���ا�من�

القيمة�العادلة�من�خالل�الر�ح�أو�بـ�غ���املقاسةا��سائر�ل��سائر�االئتمانية�املتوقعة�ع���األدوات�املالية�التالية��بمخصصات�ع��ف�الفروع�
 :ا��سارة

 املالية�املصنفة�بالت�لفة�املطفأة�وجوداتامل�-
 و؛�وجودات�املالية�ال������أدوات�دينامل�-
 املا��.�ال��امات�القروض�وعقود�الضمان�-
�ت �الفروع ��مخصصاتق�س ��ساوي �بمبلغ �املتوقعةا��سارة �ا��ياة�ا��سائر�االئتمانية �ي���،مدى �ما �أ��ا��،باست�ناء �ع�� �قياس�ا �يتم حيث

 ش�ًرا:�١٢مد��ا��ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة
 بالغ�؛�واألوراق�املالية�االس�ثمار�ة�للديون�املصممة�ع���انخفاض�مخاطر�االئتمان����تار�خ�اإل �-
 منذ�االع��اف�األو�����ا��ش�د�ز�ادة�جو�ر�ة����مخاطر�االئتماناألدوات�املالية�األخرى�ال���لم��-

� �املتوقعةتمثل ��ا��سائر�االئتمانية ��١٢ملدة �جزء �املتوقعةش�ًرا �ال����ا��سائر�االئتمانية �املالية �األدوات �ع�� �االف��اضية �األحداث �عن الناتج
 ش�ًرا��عد�تار�خ�التقر�ر.�١٢�ةف�� يمكن�تحقيق�ا�خالل�

 

 قياس�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة
 ���تقدير�املر�����سائر�االئتمان.�يتم�قياس�ا�ع���النحو�التا��:�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة

لنقدي�(أي�الفرق��الية���ميع�حاالت�ال��ز�اا�قيمة�النية����تار�خ�التقر�ر:�املوجودات�املالية�ال���لم�تنخفض�قيم��ا�االئتما
 ب�ن�التدفقات�النقدية�املستحقة�للم�شأة�وفًقا�للعقد�والتدفقات�النقدية�ال���تتوقع�الفروع�استالم�ا)�.

�ا��الية� �والقيمة �اإلجمالية �الدف��ية �القيمة �ب�ن �الفرق �التقر�ر: �تار�خ ��� �االئتمانية �قيم��ا �انخفضت �ال�� �املالية املوجودات
 لية�املقدرة�؛للتدفقات�النقدية�املستقب

�ب��� �تم �إذا �للفروع �املستحقة �التعاقدية �النقدية �التدفقات �ب�ن �للفرق �ا��الية �القيمة �غ���امل��و�ة: �القروض ال��امات
 ؛�و�تحصيل�ااالل��ام�والتدفقات�النقدية�ال���تتوقع�الفروع�

�وقع�الفروع�اس��داد�ا.ناقًصا�أي�مبالغ�تت�صاحب�الضمانعقود�الضمان�املا��:�املدفوعات�املتوقعة�ل�سديد 
 

 املعاد��ي�ل��ا�املوجودات�املالية
يتم��،�س�ب�الصعو�ات�املالية�للمق��ض�س�بدال�األصل�املا���ا��ا���بأخر�جديدأو�ا�اإذا�تم�إعادة�التفاوض�ع���شروط�األصل�املا���أو��عديل�

 ع���النحو�التا��.�سائر�االئتمانية�املتوقعةا��إجراء�تقييم�ملعرفة�ما�إذا��ان�ي�ب���إلغاء�تحديد�األصل�املا���وقياس�
� �لم ���سفر إذا �املتوقعة �ال�ي�لة �إعادة ��عنعملية �بإلغاء �االع��اف �املتوقعة��،القائماألصل �النقدية �التدفقات �تضم�ن فس�تم

 .القائمالناشئة�عن�األصل�املا���املعدل����حساب�النقص�النقدي����األصل�
�فس�تم�التعامل�مع�القيمة�العادلة�املتوقعة�لألصل��،القائمستؤدي�إ���إلغاء�االع��اف�باألصل�إذا��انت�إعادة�ال�ي�لة�املتوقعة

ال��ز�ا��ديد�ع���أ��ا�التدفقات�النقدية�ال��ائية�من�األصل�املا���ا��ا������وقت�اس�بعاد�ا.�يتم�تضم�ن��ذا�املبلغ����حساب�أوجه�
صم�ا�من�التار�خ�املتوقع�إللغاء�االع��اف�إ���تار�خ�التقر�ر�باستخدام�سعر�الفائدة�املالية�ا��الية�ال���يتم�خ�وجوداتمن�امل�النقدي

 الفع���األص���لألصل�املا���ا��ا��.
 

 ١٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 سات�ا��اس�ية�(تتمة)أ�م�السيا�-٣
 األدوات�املالية�(تتمة)

 (تتمة)�٢٠١٨يناير��١السياسة�املعمول���ا�من�
 االئتمانية�منخفضة�القيمةاملوجودات�املالية�

�امل ��انت �إذا �ما �تقر�ر�بتقييم ��ل �تار�خ ��� �الفروع �واملو �وجوداتتقوم �املطفأة �بالت�لفة �املدرجة �املدرجة�املالية �للديون �املالية بالقيمة�جودات
�اآلخر� �الشامل �الدخل �خالل �من �العادلة �االئتمانية. �قيم��ا �انخفضت �قد �االئتمانية" �القيمة �"منخفًضا �املا�� �و�عت���األصل حدث��يقععندما

 ع���التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�لألصل�املا��.�سل��واحد�أو�أك���له�تأث���
 

 صل�املا���البيانات�امل��وظة�التالية:�شمل�األدلة�ال����ش���إ���انخفاض�قيمة�األ 
؛�بالغةصعو�ة�مالية�مواج�ة�املق��ض�أو�املصدر�ل 
؛التع���أو�تخطي�االستحقاق�حاالت�خرق�العقد�مثل 
؛غ���ا�الفرع�يرى ال�بواسطة�الفروع��شروط��ةإعادة��ي�لة�القرض�أو�السلف 
�؛�أوأخرى ��ي�لة�ماليةإعادة�����حالة�إفالس�أو الدخول�املق��ض��يبدأمن�ا��تمل�أن�أن�يصبح 
�صعو�ات�مالية.وجود�اختفاء�سوق��شط�لألوراق�املالية��س�ب 

 

 إلغـاء�االع��اف�باملوجودات�املالية
أو�عنـدما��ال�تل���الفروع�االعتـراف�بأي�أصل�ما���إال�عند�ان��اء�ا��ـق�املتعاقـد�عليـه�املتعلـق�باسـتالم�التـدفقات�النقديـة�مـن�ذلـك�األصـل�املـا��؛

بتحو�ـــل�األصـــل�املـــا���وجميـــع�مخـــاطر�ومزايـــا�ملكيـــة�األصـــل�بصـــورة�جو�ر�ـــة�إ�ـــ��م�شـــأة�أخـــرى.�إذا�لـــم�تقـــم�الفـــروع�بتحو�ـــل��افـــة��الفـــروعوم�تقـــ
مخــاطر�ومزايــا�امللكيــة�أو�تحو�ل�ــا�بصــورة�جو�ر�ــة�واســتمرت�بالســيطرة�ع�ــ��األصــل�ا��ولــة�ملكيتــه،��ع�ــ�ف�الفــروع�با��صــة�ا��تـــفظ���ــا�مــن�

واملطلو�ات�املصاحبة�عـن�املبــالغ�التــي�قـد�تـدفع�ا.�إذا�احتفظـت�الفـروع�بصـورة�جو�ر�ـة�ب�افـة�مخـاطر�ومزايـا�األصـل�املـا���ا��ولـة��األصل�املا��
 ملكيته،�ف�ستمر�الفـروع����االعتـراف�باألصل�املا���واالعتـراف�كذلك�باالق��اض�املضمون�لصا���املبالغ�املستلمة.

 

ودات�املاليــة�املقاســة�بالت�لفــة�املطفــأة،�ُيقيــد�الفــارق�بــ�ن�القيمــة�الدف��يــة�لألصــل�وقيمــة�املقابــل�املســتلم�أو�الذمــة�وعنــد�إلغــاء�االع�ــ�اف�بــاملوج
 .الر�ح�أو�ا��سارةاملدينة����بيان�

 

 قروض�معاد�التفاوض�عل��ا
عنـــد�تحديـــد�مـــا�إذا��ـــان�ســـ�تم�إلغـــاء��للعميـــل.التـــد�ور�االئتمـــا�ي�تقتصـــر�ع�ـــ��ال��تعاقديـــة�للقـــرض�لعـــدد�مـــن�األســـبابيجـــوز��عـــديل�الشـــروط�ال

،�يقــوم�البنــك�بــإجراء�تقيــيم�ك�ــ��ونــو���ملعرفــة�مــا�إذا��انــت�التغي�ــ�ات��ــ��قــرض�جديــدواالع�ــ�اف�بالتفــاوض��شــأ��ا��االع�ــ�اف�بــالقروض�املعــاد
لقرض�ا��ـا��.�و�ـتم�االع�ـ�اف�بـالقرض�و����ـذه�ا��الـة�يـتم�إلغـاء�اإلع�ـ�اف�بـا�،الشروط�التعاقدية�األصلية�تؤدي�إ���أداة�مالية�مختلفة�جو�رً�ا

فإنـه�يـتم�الكشـف�عنـه�بـنفس�درجـة�ا��ـاطر�ح�ـ��يتـوفر��،املعاد�التفاوض�بـه�بالقيمـة�العادلـة.�بال�سـبة�للقـروض�ال�ـ��تخضـع�للتـد�ور�االئتمـا�ي
 �،دليل��اٍف�ع���التحس�ن.بصرف�النظر�عما�إذا�تم�اس�بعاد�القرض�عند�إعادة�التفاوض

 

 سياسة�الشطب
ر�قابـل�للتحصـيل�ـخسائر�انخفاض�القيمة)�عنـدما�تقـرر���نـة�االئتمـان�بـالفروع�أن�القـرض�غيـب�مرتبطةفروع�قرًضا�(وأي�مخصصات�ال�شطب�

،��ســ�ند�قــرارات�األرصــدة�الصــغ��ة�عــد�فشــل��افــة�طــرق�االســ��داد.�بال�ســبة�للقــروض�املعيار�ــة�ذات��ذلــكإ�ــ���التوصــليــتم�،�حيــث��لًيــا�أو�جزئًيــا
 .معينة�للمنتجوًما�ع���حالة�استحقاق�تحصيل�الرسوم�عم

 

 ١٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣

 (تتمة)�٢٠١٨يناير��١السياسة�املعمول���ا�من�
فاض�القيمة�ع���أساس�التدفقات�النقدية�املستقبلية�املقدرة�ا��صومة�أو�عن�طر�ق�تطبيق��سبة�مئو�ة�معينة�ع���يتم�اح�ساب�انخ
،�يتم�اح�ساب�انخفاض��.�بال�سبة�لقروض�التجزئة�والسلفالتار���التع�� غ���املصنف�بناًء�ع���اتجاه�السوق�ونمط��القرض�ال�شغي��

 �ع���األقساط�املستحقة�الدفع�واملدفوعات.القيمة�بناًء�ع���من��ية�معادلة�بناءً 
 

�ةقرض.�يتم�إدراج�الز�اديتم�تحديد�مخصص�خسائر�القروض�من�خالل�فرض�رسوم�ع���بيان�الر�ح�أو�ا��سارة����ش�ل�مخصص���سارة�ال
لر�ح�أو�ا��سارة����ا��صصات��س�ب�التغ��ات����قياس�القروض�منخفضة�القيمة����مخصص�خسائر�القروض�وتؤثر�ع���بيان�ا�والنقص

 وفًقا�لذلك.
 

�  قروض�مقيمة�فردياً
�التجار�ة� �القروض �ع�� �الطر�قة ��ذه �وتنطبق �حدة، �ع�� �حالة ��ل �تقييم �خالل �من �فرديًا �املقيمة �القروض �قيمة �خسائر�انخفاض ُتحدد

 والسلفيات�املصنفة�وال����عت���بمفرد�ا�جو�ر�ة�أو�غ���خاضعة�للتقييم�ا��ما���للقروض�والسلف.
 

 خذ�العوامل�التالية�أدناه��ع�ن�االعتبار�عند�تحديد�ا��سارة�من�انخفاض�قيمة�القروض�املقيمة�فرديًا�:تؤ 
 ا��د�االئتما�ي�اإلجما���للعميل..١
 أي�قدرة�العميل�ع���تنفيذ�تجارة�مر�حة�وتحصيل�نقد��اف�لسداده�املبلغ�املق��ض.�–�سبة�ا��اطرة�.٢
 قيمة�الر�ن�واحتمالية�إعادة�تملكه..٣
 فة�اس��داد�الدين.ت�ل.٤

 

تتطلب�سياسة�الفروع�مراجعة�دور�ة�ومنتظمة���صصات�انخفاض�القيمة�لل�س�يالت�الفردية�باإلضافة�إ���تقييم�دوري�للر�ونات�والتأكد�
 من�إم�انية�تحصيله.

 لغ�القرض�األسا���.�ستمر�تص�يف�القروض�كقروض�متع��ة�مالم�ُ�عاد�تص�يف�ا�كقروض�جار�ة،�و��ون�من�املر���تحصيل�الفائدة�ومب
 

 قروض�مقيمة�جماعياً 
كن�تقوم�إدارة�الفروع�وفقًا�ل����ة�التار�خية�السابقة�والظروف�االقتصادية�واالئتمانية�السائدة�بتقييم���م�القروض�والسلف�ال���من�املم

 أن�ت�ون�متع��ة�وال���لم�يتم�تحديد�ا�بتار�خ�التقر�ر.�
 

 �.�مصرف�اإلمارات�املركزي تقديرات�اإلدارة�وإرشادات�دل�وفق�ُتقيم�مخصصات�ا��افظ��ش�ل�دوري،�وُ�ع
 

�وحيث� �املش��كة �الصفات �ذات �الفردية �القروض �محافظ �تتكبد�ا �ا��سائر�ال�� �ع�� �بناًء �جماعيًا �املقيمة �القروض �مخصصات �إعداد يتم
 ي�ون�القرض�بحد�ذاته�ذو�قيمة�غ���جو�ر�ة.

  

�٩٠من�رصيد�القرض�الذي�تجاوز�موعد�استحقاقه�بأك���من��%٢٥صيغة�ترصد�ف��ا��سبة��يح�سب�انخفاض�قيمة�القروض�الفردية�بتطبيق
يومًا.�و�تم�رصد�مخصص��١٨٠يومًا�وأقل�من��١٢٠من�رصيد�القرض�عندما�يتخطى�موعد�استحقاقه�بأك���من��%٥٠يومًا،�ومخصص�ب�سبة�

 .يوماً �١٨٠عندما�تتجاوز�موعد�استحقا�ا�ألك���من��امل�ل�افة�القروض�
 

 املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�
 التص�يف�كدين�أو�أدوات�ملكية

��العقـد�ُتصنف�أدوات�الدين�وأدوات�امللكيـة�ال���ُتصدر�ا�الفروع�إما�كمطلو�ات�ماليـة�أو�كحقـوق�ملكيـة�وفقـًا���و�ــر�العمليـة�املتعاقـد�عل��ـا��ـ
 و�عر�ف�املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية.

 

 أدوات�امللكية
امللكيــة��ــ��العقــد�الــذي�يث�ــت�فائــدة�مســ�بقاة��ــ��املوجــودات�ألي�م�شــأة��عــد�اقتطــاع��افــة�املطلو�ــات�امل��تبــة�عل��ــا.���ــ�ل�أدوات�امللكيــة��أداة

 الصادرة�عن�الفروع�بقيمة�صا���املبالغ�ا��ّصلة��عد�طرح�صا���ت�لفة�اإلصدار.�
 

 

 

 ٢٠ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 تحدةفروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�امل

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣
 (تتمة)املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�

 املطلو�ات�املاليـة
�مبدئيـاً  �العمالء �وودا�ع �القروض �تتضمن �أخرى �مالية �كمطلو�ات �اآلخرى �املالية �املطلو�ات �ت�اليف��ُتقاس �خصم ��عد �العادلة بالقيمة

�الفوا �مصار�ف �إ�� �إضافة �الفعلية �الفائدة �طر�قة �باستخدام �املطفأة �بالت�لفة �الحقًا �اآلخرى �املالية �املطلو�ات �ُتقاس �ب�نما ئد�املعامالت،
 املع��ف���ا�ع���أسـاس�العائد�السنوي.

 

 عقود�الضمان�املا��
 

من�املصدر�القيام�بدفعات�محددة�لتعو�ض�صاحب�الضمان�عن�أي�خسارة�يتكبد�ا�جراء�إخفاق�عقد�الضمان�املا����و�العقد�الذي�يتطلب�
 املدين����اس�يفاء�الدفعات�عند�استحقاق�ا�وفقًا�ألح�ام�أداة�الدين.

 

أداة�مالية�بالقيمة�وتقاس�عقود�الضمان�املا���الصادرة�عن�الفروع��ش�ل�مبد�ي�بقيم�ا�العادلة،�ب�نما�تقاس�الحًقا،��إذا�لم�يتم�تحديد�ا�ك
 العادلة،�بالقيمة�األع���ألي�من:

���و�ا��صصات�واملطلو�ات�الطارئة�واملوجودات�الطارئة؛،�٣٧رقم���قيمة�االل��ام�بموجب�العقد،�طبقا�للمعيار�ا��اس���الدو 
 ع��اف�باإليرادات.القيمة�املع��ف���ا�مبدئيًا�ناقصًا�اإلطفاء�الك���املع��ف�به،�عند�االقتضاء،�طبقا�لسياسات�اال 

 

� �بيان ��� �بالضمانات �املتعلقة �املالية �املطلو�ات ��� �ز�ادة �أي �أو�ا��سارة���ل �الر�ح �بيان ��� �املستلمة �باألقساط �االع��اف �و�تم �أو�، الر�ح
 ���إيرادات�الرسوم�والعموالت�ع���أساس�القسط�الثابت�ع���مدار�عمر�الضمانة.�ا��سارة

 

 املاليةإلغاء�االع��اف�باملطلو�ات�
.�و�تم����يل�ال�تل���الفروع�االع��اف�باملطلو�ات�املالية�إال�عندما�يتم�إعفاء�الفروع�من�ال��اما��ا�أو�إلغاء�تلك�االل��امات�أو�ان��اء�سر�ا��ا

جودات�غ���النقدية�ا��ولة�الفارق�ب�ن�القيمة�الدف��ية�للمطلوب�املا���املل���االع��اف�به�واملقابل�املدفوع،�أو�مستحق�الدفع،�بما����ذلك�املو 
 .الر�ح�أو�ا��سارةأو�املطلو�ات�املتكبدة،����بيـان�

 
 

 القيم�العادلة
عر�املعاملــة�و�ــ��ُتقيــد�جميــع�األدوات�املاليـة�مبــدئيًا�بقيم��ـا�العادلــة.�إن�القيمـة�العادلــة�لــألدوات�املاليـة،�عنــد�االعتــراف�املبــد�ي،�تتمثـل�عــادًة��سـ

 سدد�أو�املستلم.القيمة�العادلة�للثمن�امل
 

ُتحدد�القيمة�العادلة�للموجودات�واملطلو�ات�املالية�ذات�الشروط�العادية�وال���يتم�املتاجرة���ا����أسواق��شطة�ذات�سيولة�بالرجوع�إ���
 أسعار�السوق�املدرجة؛

 

قة)�بنــاًء�ع�ــ��نمــاذج�األســعار�املقبولــة��شــ�ل�ُتحــدد�القيمــة�العادلــة�للموجــودات�واملطلو�ــات�املاليــة�اآلخــرى�(فيمــا�عــدا�األدوات�املاليــة�املشــت
عام�وذلك�بناًء�ع���التدفق�النقدي�ا��صوم�بإستخدام�أسعار�من�معامالت�السوق�ا��الية�املنظورة�واألسعار�املقدمة�من�وسطاء�ألوراق�

 مماثلة؛�و
 

�حالــة�عـدم�وجــود��ــذه�األسـعار�يــتم�إســتعمال�التــدفق��يـتم�إح�ســاب�القيمــة�العادلـة�لــألدوات�املاليــة�املشـتقة�بنــاًء�ع�ــ��األســعار�املدرجـة.�و�ــ
اليـــة�النقـــدي�ا��صـــوم�باإلســـ�ناد�إ�ـــ��منح�ـــ��العائـــد�املتعلـــق���ـــا�وذلـــك�ع�ـــ��ف�ـــ�ة�األداة�املاليـــة�دون�ا��يـــار�ونمـــاذج��ســـع���ا��يـــار�لـــألوارق�امل

 املشتقة�اإلختيار�ة.
 

 

 مقاصة�املوجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية
ع���املوجودات�واملطلو�ات�املالية�وإظ�ار�ا����بيان�املركز�املا���فقط�عند�وجود�حق�قانو�ي�للقيام�بذلك�أو�عندما�تنوي��يتم�إجراء�مقاصة

 الفروع��سو���ا�ع���أساس�صا���القيمة�أو�عند�استعادة�األصل�و�سديد�االل��ام����نفس�الوقت.
 

 ٢١ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 حدةفروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املت

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣
 األدوات�املالية�(تتمة)

 املطلو�ات�املالية�وأدوات�امللكية�(تتمة)
 

 األدوات�املالية�املشتقة�ومحاسبة�التحوط
 

�شمل�العقود�اآلجلة�للعمالت�األجن�ية�للتحوط�من�مخاطر�مبادالت�العمالت�والفوائد�وأخطار��ستخدم�الفروع�األدوات�املالية�املشتقة�وال���
 ى.اآلخر السوق�

 

املشتقات�حقًا�بالقيمة�العادلة،�بحيث�تدرج�ال �و�عاد�قياس�االقيمة�العادلة�بتار�خ�العقد���و��ابالت�لفة��مبدئيااألدوات�املالية�املشتقة��تقاس
 وجودات�إذا��انت�القيمة�العادلة�موجبة�أو�ضمن�املطلو�ات�إذا��انت�القيمة�العادلة�سلبية.بقيم�ا�العادلة�ضمن�امل

 

 يتم�ا��صول�ع���القيم�العادلة�عموما�بالرجوع�إ���أسعار�السوق�املدرجة�ونماذج�خصم�التدفقات�النقدية�ونماذج�ال�سع���املناسبة.
 

 املشتقات�املتضمنة
�أدوا��عامل ��� �املتضمنة �بتلك�املشتقات �غ���متعلقة �وصفا��ا �مخاطر�ا �ت�ون �عندما �منفصلة �كمشتقات �مضيفة �أو�عقود �أخرى �مالية ت

الر�ح�أو�بيان�العقود�املضيفة�وأن�ت�ون�العقود�املضيفة�غ���مدرجة�بالقيمة�العادلة�وعندما�ت�ون�األر�اح�أو�ا��سائر�غ���املتحققة�م��لة����
 .ا��سارة

 

 االع��اف�باإليرادات
 ومصار�ف�الفوائدلفوائد�اإيرادات�

إيرادات�ومصار�ف�الفوائد���ميع�األدوات�املالية�ا��ملة�بفوائد�املصنفة�كمحتفظ���ا�لالستحقاق��الر�ح�أو�ا��سارةتقيد�الفروع����بيان�
املستقبلية�املقدرة�أو�ومتاحة�للبيع�وقروض�وذمم�مدينة�باستخدام�طر�قة�الفائدة�الفعلية��و��ا�ال�سبة�ال���تخصم�فعليا�الدفعات�النقدية�

ملا���أو�املبالغ�املستلمة�ع���مدار�العمر�االف��ا����ألداة�املالية�أو�ع���مدار�ف��ة�أقصر،�حسب�االقتضاء،�إ���صا���القيمة�الدف��ية�لألصل�ا
صل�أو�الفائدة.�وتقيد�إيرادات�املطلوب�املا���عند�االع��اف�املبد�ي.�و�توقف�االع��اف�بإيرادات�الفوائد�حال�وجود�ش�وك����تحصيل�مبلغ�األ 

�املتعلقة� �املس��دات �محاسبة �و�تم �االستحقاق. �أساس �ع�� �أو�ا��سارة �الر�ح �خالل �من �العادلة �بالقيمة �املقاسة �املالية �املوجودات فوائد
 بالقروض�امل�ون�ل�ا�مخصص�بال�امل�ع���أساس�النقد�املستلم.

 

 

 إيرادات�ومصار�ف�الرسوم�والعموالت
�االع��ا �يتم �بيان ��� �والعموالت �الرسوم �ومصار�ف �بإيرادات �أو�ا��سارةف �الصلة��الر�ح �ذات �ا��دمة �تقديم �عند �االستحقاق �أساس ع��

دة�باست�ناء�تلك�الرسوم�والعموالت�ال����عت���جزءًا�من�حسبة��سبة�الفائدة�الفعلية.�إن�الرسوم�والعموالت�ال���تدخل����حسبة��سبة�الفائ
 والعموالت�اإلضافية�واملرتبطة��ش�ل�مباشر�بجلب�املنتج�وال����ش�ل��جزءًا�من�عائده.�الفعلية����تلك�الرسوم

 

 وتتعلق�مصار�ف�الرسوم�والعموالت�اآلخرى��ش�ل�رئ�����برسوم�املعامالت�وا��دمات�ال���تم�تكبد�ا�كخدمات�مستلمة.
 

اوض�أو،�االش��اك����مفاوضات،��شأن�معاملة�لطرف�ثالث،�و�تم�قيد�إيرادات�الرسوم�من�تقديم�رسوم�خدمات�املعامالت�الناتجة�من�التف
نجاز�مثل�ال��ت�بات�التعاقدية�لالستحواذ�ع���أس�م�أو�أوراق�مالية�أخرى�أو�شراء�أو�بيع�أعمال�تجار�ة،�يتم�االع��اف�بتلك�اإليرادات�عند�إ

 يفاء�املعاي���ذات�الصلة.املعاملة�ذات�الصلة.�تقيد�الرسوم�أو�بنود�الرسوم�املرتبطة�بأداء�محدد��عد�اس�
 

 املعامالت�بالعمالت�األجن�ية

 لبيانات�املالية.وعملة�عرض�اللفروع�بدر�م�اإلمارات�العر�ية��و���العملة�الوظيفية�للفروع��إظ�ار�البيانات�املاليةيتم�
 

روع�(العمالت�األجن�ية)�بأسعار�الصرف�السائدة�املعامالت��عمالت�أخرى�غ���العملة�الوظيفية�للف�قيديتم��،عند�إعداد�البيانات�املالية�للفروع
السائدة������اية�ف��ة�التقر�ر.�باألسعار�بالعمالت�األجن�ية��السائدةيتم�إعادة�تحو�ل�البنود�النقدية��،ف��ة�التقر�ر�����اية�و���توار�خ�املعامالت.�

� ��دةعاإو�تم ��ر غي�ودلبناتحو�ل �بالقيمة �املدرجة � لةدلعااالنقدية �بأسعار��تالعمالبوالسائدة ��رفلصااألجب�نة ��دعنالسائدة  لقيمةاتحديد
 البنود�غ���النقدية�ال���يتم�قياس�ا�بالت�لفة�التار�خية��عملة�أجن�ية.وال�يتم�إعاة�تحو�ل�. لةدلعاا

 

 .تظ�ر�ف��ا�تلك�الفروقالصرف����بيان�الر�ح�أو�ا��سارة����الف��ة�ال����قيد�فروق�يتم
 

 

 ٢٢ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣
 

 املمتل�ات�واملعدات�

سملة�املصار�ف�اإلضافية�واملصار�ف�تظ�ر�املمتل�ات�واملعدات�بالتكـلفة��عـد�طرح�االس��الك�امل��اكم�وأي�خسارة����انخفاض�القيمة.�يتم�ر 
لثابت�الالحقة�إ���الدرجة�ال����عزز�ف��ا�املنافع�االقتصادية�املستقبلية�املتوقع�أن�ت�تج�من�األصل.�يتم�اح�ساب�االس��الك�بطر�قة�القسط�ا

 وذلك�ع���النحو�التا��:�ذات�الصلةللموجودات��ع���مدار�األعمار�االنتاجية�املقدرة
 

   السنوات
 معدات�مكت�ية  ٥�-�٣
 أثاث�ومعدات  ٥�-�٣
 سـيارات  ٣
 تحس�نات�املبا�ي  ٧�-�٥
   

� �املمتإن �من �لالنتفاع �العمر�االف��ا��� ���اية ��� �املقّدرة �املتبقية �القيمة �طرح ��عد �الدف��ية �القيمة ��و�إجما�� �لالس��الك �القابل ل�ات�املبلغ
 واملعّدات.�

 

�غ��ات�قد�تطرأ�بناًء�ع���معطيات�معينة،�يتم�مراجعة�العمر�االف��ا���،�وطرق�االستخدام،�والقيمة�املتبقية����تار�خ��ل�تقر�ر،�وتحسبًا�ألي�
 املستخدمة����حساب�اس��الك�املمتل�ات�واملعّدات.�

 

ستقبلية�من�استعمال�و�تم�إلغاء�االع��اف�بأي�بند�من�بنود�املمتل�ات�واملعدات�عند�اس�بعاده�أو�عندما�ال�يتوقع�وجود�منافع�اقتصادية�م
�األصل��ش�ل�متواصل.�و�تم�تحديد�أي�ر�ح�أو�خسارة�ناتجة�من�اس�بعاد�أو��عطيل�أي�من�بنود�املمتل�ات�واملعدات��الفرق�ب�ن�عائدات�البيع

 والقيمة�الدف��ية�لألصل�و�قيد����بيان�الر�ح�أو�ا��سارة.
 .الر�ح�أو�ا��سارةارنة�املتحصالت�مع�القيمة�الدف��ية،�وُ���ل����بيان�ُتحدد�األر�اح�أو�ا��سائر�الناتجة�عن�االس�بعاد�عن�طر�ق�مق

 

بالت�لفة��عد�طرح�أي�خسائر�النخفاض�القيمة�مع��ف���ا.�و�تم�تص�يف�تلك�املمتل�ات�حسب�الفئة�ال�����ار�ةا�ُتدرج�األعمال�الرأسمالية�
بح�جا�زة�لغرض�االستخدام�املعد�ل�ا.�و�بدأ�اس��الك�تلك�املوجودات،�وفق�تناس��ا�من�فئات�املمتل�ات�واملعدات�عندما�يتم�االن��اء�م��ا�وتص

 نفس�األساس�الذي��س��لك�به�املوجودات�العقار�ة�اآلخرى،�عندما�تصبح�املوجودات�جا�زة�لغرض�االستعمال�املعد�ل�ا.
 
 

 املوجودات�غ���امللموسة
�اال  �عند �فرديًا �عل��ا �املستحوذ �غ���امللموسة �املوجودات �املبد�ي،�تدرج�املوجودات�غ���امللموسة�ُتقاس �االع��اف �و�عد �املبد�ي�بالت�لفة. ع��اف

�اية�إطفاءات�م��اكمة�أو�أي�خسـائر�النخفاض�القيمة.� و�تم�رسملة�اإلضافات�واملصار�ف�الالحقة�فقط�إ���ا��د�الذي��عزز�بالت�لفة�ناقصًا
�األ  �من �املتوقعة �املستقبلية �االقتصادية �املنافع ��شوء �فيه �األعمار�صل. �ع�� �األعمار�ا��ددة �ذات �غ���امللموسة �املوجودات �إطفاء يتم

االقتصادية�االف��اضية�وتقييم�خسائر�انخفاض�القيمة�عندما�ي�ون��ناك�دليل�يفيد�باحتمالية��عرض�األصل�النخفاض�القيمة.�يتم�إجراء�
�ذو�العمر  �غ���امللموس �لألصل �اإلطفاء �وطر�قة �اإلطفاء �ف��ة �ع�� �ُتح�سب��مراجعة �األقل. �ع�� �مالية �سنة ��ل ���اية ��� �ا��دد االقتصادي

�املستقبلية�املتضمنة����األصل�بتغي���الف��ة�أ �االقتصادية �املتوقع�للمنافع �االستخدام �املقدر�أو�طر�قة �العمر�االف��ا��� و�طر�قة�التغ��ات���
�ا�� �التقديرات ��� �كتغ��ات �مع�ا �التعامل �و�تم �الضرورة، �حسب �ذات�اإلطفاء، �غ���امللموسة �املوجودات �ع�� �اإلطفاء �نفقات ����ل اس�ية.

 ���فئة�املصار�ف�بما�يتفق�مع�وظفية�األصل�غ���امللموس.�الر�ح�أو�ا��سارةاألعمار�ا��ددة����بيان�
 

 انخفاض����قيمة�املوجودات�امللموسة�وغ���امللموسة
 

جودات�امللموسة�وغ���امللموسة�لتحديد�فيما�إذا��ان��ناك�أي�مؤشر�يدل�ع���بمراجعة�القيم�ا��الية�للمو ����ف��ة��ل�تقر�ر تقوم�الفروع�
�مدى� �تحديد �يتم �ل�ي �للموجودات �لالس��داد �القابلة �تقدير�القيمة �يتم �وجد، �وإن �وغ���امللموسة. �امللموسة �املوجودات �قيمة ��� انخفاض

رديًا،��عمل�الفروع�ع���تقدير�القيمة�القابلة�لالس��داد�لوحدة�توليد�ا��سارة.�و���حال�يصعب�ف��ا�تقدير�القيمة�القابلة�لالس��داد�لألصل�ف
 النقد�ال���ي�ت���إل��ا�األصل.

 

 

 ٢٣ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 مة)أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تت�-٣
 (تتمة)�انخفاض����قيمة�املوجودات�امللموسة�وغ���امللموسة

�القي �تقييم �عند �املستخدمة. �والقيمة �البيع �ت�لفة �م��ا �مطروحًا �العادلة �القيمة �ب�ن �ما �األع�� �القيمة ��� �لالس��داد �القابلة �القيمة مة�إن
خدام��سبة�خصم�ما�قبل�الضر�بة�وال����عكس�قيم��ا�السوقية�املستخدمة�فإن�التدفقات�النقدية�املقدرة�يتم�خصم�ا�لقيم��ا�ا��الية�باست

 وال���لم�يتم�وفًقا�ل�ا��عديل�توقعات�التدفقات�النقدية�امل�سقبلية.����النقد�وا��اطر�ا��ددة�لألصلمع�األخذ��ع�ن�االعتبار�أثر�الوقت�ع
 

نقد)�أقل�من�قيمته�ا��الية،�يتم�خفض�القيمة�ا��الية�لألصل�(أو�أما�إذا��انت�القيمة�القابلة�لالس��داد�املقدرة�لألصل�(أو�وحدة�توليد�ال
إال�إذا��ان�األصل��الر�ح�أو�ا��سارةوحدة�توليد�النقد)�إ���أن�تصل�إ���قيمته�القابلة�لالس��داد.�إن�خسارة�انخفاض�القيمة�تحمل�ع���بيان�

 مل��انخفاض����إعادة�التقييم.قد�تم�إعادة�تقييمه�و����ذه�ا��الة�فإن�خسارة�االنخفاض����القيمة��عا
 

�املقدرة� �للقيمة �تصل �أن �إ�� �النقد) �توليد �(أو�وحدة �لألصل �الدف��ية �القيمة �ز�ادة �يتم �القيمة، �انخفاض �خسارة �عكس �الحقًا �تم �حال ��
وليد�النقد)����السنوات�املس��دة�ع���أن�ال�ت�ون�الز�ادة�أع���من�القيمة�الدف��ية�فيما�لو�لم�يكن��ناك�انخفاض����قيمة�األصل�(وحدة�ت

� �بيان ��� ����يله �يتم �القيمة ��� �االنخفاض �خسارة �عكس �إن �أو�ا��سارةالسابقة. ��ذه��الر�ح �و�� �تقييمه، �إعادة �تم �قد �األصل ��ان إال�إذا
 ا��الة�فإن�عكس�خسارة�االنخفاض����القيمة��عامل�كز�ادة����إعادة�التقييم.

 

 

 مخصص��عو�ض���اية�خدمة�املوظف�ن
الرواتب�ا��الية�وف��ات�ا��دمة�امل��اكمة�للموظف�ن������اية��ل�ف��ة�تقر�ر.�يتم��بناًء�ع��مخصص��عو�ض���اية�ا��دمة�للموظف�ن�يح�سب�

 ت�و�ن�ا��صص�وفقًا�لسياسات�الفروع�ال���ال�تقل�عن�ا��صص�امل�ون�وفق�قوان�ن�العمل�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�
 

 .١٩٩٩لسنة��٧لقانون�االتحادي�رقم�بموجب�االوط���والتقاعد�ملوظف��ا�مواط���دولة�اإلمارات�العر�ية�املتـحدة�����التأم�ن��س�م�الفروع
 

 

 عقود�اإليجارات�ال�شغيلية�
فروع����ُتصنف�عقود�اإليجار�ال���يتحمل�ف��ا�املؤجر��افة�ا��اطر�واملنافع�امل��تبة�ع���ملكية�األصل�كعقود�إيجار��شغيلية.�أما�إن��انت�ال

�عن�اإليجارات�املستحقة�ع���الفروع�أو�ل�ا،�بموج �ا��اسبة �فتتم �التقر�ر، �ف��ة ��� ���ا �غ���مع��ف �املستأجرة �املوجودات ب�املستأجر�و�انت
 عقود�اإليجار�ال�شغيلية،�ع���أساس�القسط�الثابت�ع���مدى�ف��ة�اإليجار.�

 

 ضر�بة�الدخل

إ���ا��د�الذي�تتعلق�فيه��الر�ح�أو�ا��سارةبيان�لضر�بة�اآلجلة،�و�تم����يل�ضر�بة�الدخل����تتألف�ضر�بة�الدخل�من�الضر�بة�ا��الية�وا

لبيان�تلك�الضر�بة�بـ�نود�مع��ف���ا����الدخل�الشامل�اآلخر،�أو�ُ���ل�مباشرة����حقوق�امللكية،�و���تلك�ا��الة�يتم�االع��اف���ا����نفس�ا

 الذي�يظ�ر�فيه�البـند�ذات�الصلة.
 

� �تمثل �دفع�ا �املتوقع �الضر�بة �ا��الية �الضر�بة �أر�احأو�استالم�ا �معدالت��أو�خسائر �ع�� �باستخدام �وا���سبة �للضر�بة، �ا��اضعة السنة

.�تقوم�الفروع�ب�شكيل�مخصصات�للضر�بة�ا��الية�ع���أساس�املبالغ����تار�خ�التقر�رالضر�بة�السائدة�أو�ال���ست�ون�سائدة�باحتمال�كب���

 ا�إ���السلطات�الضر��يـة.�املتوقع�دفع�
 

��عزى  �ال�� �واملبالغ �املركز�املا�� �بيان ��� �واملطلو�ات �للموجودات �الدف��ية �القيمة �ب�ن �املؤقتة �الفروق �ع�� �اآلجلة �الضر�بة �إثبات إ����ذه��يتم

املؤقتة�ا��اضعة�للضر�بة�و�تم�إثبات�املوجودات�واملطلو�ات�ألغراض�الضر�بة.�يتم�إثبات�االل��امات�الضر��ية�اآلجلة�عموما���ميع�الفروقات�

�وجوداتالضر��ية�اآلجلة�إ���ا��د�الذي�ي�ون�من�ا��تمل�أن�األر�اح�ا��اضعة�للضر�بة�مستقبال�ست�ون��افية�الستخدام�تلك�امل�وجوداتامل

ل�معه�أن�تحقيق�منافع�الضر�بة�و�تم�مراجعة�موجودات�الضرائب�األجلة����تار�خ��ل�تقر�ر�وُتخفض�إ���ا��د�الذي�يحتم�الضر��ية�اآلجلة.

 ذات�الصلة.
 

اًء�ُتح�سب�الضرائب�اآلجلة�باستخدام�معدالت�ضر��ية�متوقع�تطبيق�ا����الف��ات�ال���يتم�تحقيق�املوجودات�ف��ا�أو�يتم��سو�ة�املطلو�ات�بن

 .التقر�رع���ال�سب�الضر��ية�والقوان�ن�السائدة،�أو�الصادرة��ش�ل�مؤكد�قبل�تار�خ�
 

 ٢٤ ��فر�سا�ش.م.ا��لي�
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 أ�م�السياسات�ا��اس�ية�(تتمة)�-٣

 ا��صصـات
ب�يتم�االعتـراف�با��صصات�عندما�ي�ون�ع���الفروع�ال��ام�حا���(قانو�ي�أو�است�تا��)�ن�يجة�أحداث�

َ
سابقة�و��ون�من�ا��تمل�أن�ُتطال

 الفروع�ب�سديد��ذا�االل��ام،�و��ون�من�املمكن�تقدير�ت�لفة��ذه�ا��صصات��ش�ل�موثوق.�
  

طة�املبلغ�املع��ف�به�كمخصص��و�أفضل�تقدير�ل�سو�ة�االل��ام�ا��اري������اية�ف��ة�التقر�ر�مع�األخذ����االعتبار�ا��اطر�والش�وك�ا��ي
حيث�تقاس�ا��صصات�باستخدام�التدفقات�النقدية�املقدرة�ل�سو�ة��ذا�االل��ام،�ومن�ثم�فإن�القيمة�الدف��ية����القيمة�ا��الية��باالل��ام.

 ل�ذه�التدفقات�النقدية.�
 

ل�إذا�أصبح�طرف�ثالث،�يتم�إدراج�الذمة�املدينة�كأص�منعندما�يتوقع�إس��داد�جميع�املنافع�اإلقتصادية�الالزمة�ل�سو�ة�أحد�ا��صصات�
 من�املؤكد�بالفعل�أنه�س�تم�إستالم�التعو�ض�وإذا��ان�من�املمكن�قياس�مبلغ�الذمة�املدينة��ش�ل�موثوق.

 

�تز�د�فيه��با�ظةيتم����يل�االل��امات�ا��الية�ضمن�عقود�
ً
وُتقاس�كمخصصات.�و�عت���العقد�املر�ق�قائمًا�عندما�ي�ون�لدى�الفروع�عقدأ

 ن��ا�الس�يـفاء�االل��امات�املتضمن�عل��ا�ذلك�العقد�عن�املنافع�االقتصادية�املتوقع�استالم�ا�من�العقد.الت�اليف�ال���ال�يمكن�تج
 

 القبـوالت

ب�يتم�االعتـراف�بالقبوالت�كمطلو�ات�مالية����بيان�املركز�املا���مع�حق��عاقدي�للسداد�من�العمالء�كموجودات�مالية.�ولذلك�قد�تم�اح�سا

 بأوراق�القبوالت�كموجودات�مالية�ومطلو�ات�مالية.��اإلل��امات�املتعلقة
 

 االئتمانات�املس�ندية

�الفروع�أن�يدفع�مبالغ�مالية�بالنيابة�عن�العميل�إ� �الفروع،����عقود�تضمن�بموج��ا �بالنيابة�عن�عمالء �الصادرة ��االئتمانات�املس�ندية،

ع���أن��سدد�املبالغ�فقط�عندما�يقّدم�املستفيد�إ���الفروع�الوثائق�املب�نة��،املستفيد�من�االئتمان�املس�ندي�عن�بضا�ع�قّدم�ا�عمالء�الفروع

 ���االئتمان.�
 

 استالم�ا.�يتم�االع��اف�باإليرادات����إيرادات�الرسوم�املستلمة�من�إصدار�ائتمان�أو�من�أعمال�املتا�عة�الالحقة�للفوات���بموجب�االئتمان،�عند�
 

 االل��ام�بتقديم�االئتمان�

�و�عت���كمطلو�ات�خارج�تتمث �االتفاقية، �لبنود �االئتمان�وفقًا �لتقديم �عمال��ا �تجاه �الفروع ���ا �تتع�د �ال��امات�را��ة �تلك�االل��امات��� ل

 .�امل��انية�العموميةمطلو�ات�
 
 االف��اضات�ا��اس�ية�ال�امة�والتقديرات�غ���املؤكدة �-٤

�للفروع�واملو�� �تطبيق�السياسات�ا��اس�ية �إيضاح�رقم����طور ��� �وتقديرات�واف��اضات�للقيمة��،٣ة �أح�ام، �اتخاذ يتطلب�من�اإلدارة

�التار�خية� �ا����ة �ع�� �التقديرات�واالف��اضات�املتعلقة���ا �و�س�ند��ذه �للموجودات�واملطلو�ات�لعدم�وجود�مصادر�أخرى�مؤكدة. الدف��ية

 ك�التقديرات.وعوامل�أخرى��عت���مالئمة.�وقد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�تل
 
 

�إجراء�تلك �يتم�ف��ا �ال�� �الف��ة �التقديرات��� �وتقيد�نتائج�املراجعة�ع�� ��ش�ل�مستمر، �التقديرات�واالف��اضات�ا��ددة �يتم�مراجعة��ذه

�ان�تأث���املراجعة��شمل�املراجعة�إذا�ما��ان�تأث���تلك�املراجعة�ال�يؤثر�سوى�ع���تلك�الف��ة،�أو����ف��ات�املراجعة�والف��ات�املستقبلية�إذا�ما�

 كال�من�الف��ات�ا��الية�واملستقبلية.�فيما�ي���األمور�امل�مة�التـي�استخدمت�ف��ا�اإلدارة�التقديرات،�أو�االف��اضات�أو�األح�ام:�
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 ٢٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١���للسنة�املن��ية�

 
 

 (تتمة)�االف��اضات�ا��اس�ية�ال�امة�والتقديرات�غ���املؤكدة �-٤
 األعمالتقييم�نموذج�

الـذي�يـتم�فيـه�االحتفـاظ�بموجـودات�ع�ـ��مسـتوى�ا��فظـة�بمـا��عكـس�الطر�قـة�املث�ـ��إلدارة�األعمـال��األعمـالبتقيـيم��ـدف�نمـوذج��الفرعيقوم�
 دارة.وتوف���املعلومات�إ���اإل 

 

 �شمل�املعلومات�ال���يتم�النظر�ف��ا:
�؛شغيل�تلك�السياسات����املمارسةالسياسات�واأل�داف�املعلنة�ل��افظة�و 
�الفرع؛كيف�يتم�تقييم�أداء�ا��فظة�وتقديم�ا�إ���إدارة 
(واملوجودات�املالية�ا��تفظ���ا����نموذج�العمل��ذا)�وكيفية�إدارة��ذه�ا��اطر؛�ا��اطر�ال���تؤثر�ع���أداء�نموذج�األعمال 
�ع�ــــ��ســــ�يل�املثــــال،�مــــا�إذا��ــــان�التعــــو�ض�مســــ�ندا�إ�ــــ��القيمــــة�العادلــــة�للموجــــودات�املــــدارة�أو�(كيفيــــة��عــــو�ض�مــــديري�ال�شــــاط�التجــــاري

 ؛�و)التدفقات�النقدية�التعاقدية�ا��صلة
�شــأن��شــاط�املبيعــات��ــ��املســتقبل.�ومــع�ذلــك،�ال�يــتم�وت�ــ�ة�و��ــم�وتوقيــت�املبيعــات��ــ��ف�ــ�ات�ســابقة،�وأســباب��ــذه�املبيعــات�وتوقعا��ــا�

النظر����املعلومات�املتعلقة�ب�شاط�املبيعات��ش�ل�منفصل،�ولكن�كجزء�من�تقييم�شامل�لكيفية�تحقيق�ال�ـدف�املعلـن�للمصـرف�إلدارة�
 املوجودات�املالية�وكيفية�تحقيق�التدفقات�النقدية.

 

أو�بح رلل�اخالن�لة مدلعاالة بالقیمة دلعاالقیمة س�اساأعلی ُيقـــيم�آداؤ�ـــا�لتي دارة�والمرة�أو�اللمتاجا��ـــتفظ���ـــا�لمالیة ودات�اجولميـــتم�قيـــاس�ا
 ظ���ا�لتحصيل�التدفقات�النقدية�التعاقدية�وال�لبيع�املوجودات�املالية.محتفر�غیا��سارة�أل��ا�

 

 والفائدةفقط�مدفوعات�رأس�املال��تقييم�ما�إذا��انت�التدفقات�النقدية�التعاقدية���
ُ�عّرف�"الفائدة"�ع���أ��ا�مقابل�و يتم��عر�ف�"األصل"�ع���أنه�القيمة�العادلة�لألصل�املا���عند�االع��اف�األو��.��،التقييم�تتعلق���ذاألغراض�

�اإل �و��اطر�وت�اليف �محددة �زمنية �ف��ة �خالل �املستحق �الرئ���� �باملبلغ �املرتبطة �ومخاطر�االئتمان �للنقود �الزمنية �األساسية�القيمة قراض
 وكذلك��امش�الر�ح.�،األخرى�(مثل�مخاطر�السيولة�والت�اليف�اإلدار�ة)

 

تأخذ��،")مدفوعات�رأس�املال�والفائدةعند�تقدير�ما�إذا��انت�التدفقات�النقدية�التعاقدية����مدفوعات�رأس�املال�والفائدة�فقط�("اختبار�
�و�شمل �لألداة. �التعاقدية �االعتبار�الشروط ��� ��غ���توقيت��الفروع �أن �يمكن ��عاقدية �مدة �ع�� �يحتوي �املا�� �األصل ��ان �إذا �ما �تقييم ذلك

تأخذ�الفروع����االعتبار�األحداث�الطارئة�ال���من��،التدفقات�النقدية�التعاقدية�أو�مقدار�ا�بحيث�ال�يفي���ذا�الشرط.�عند�إجراء�التقييم
فع�املسبق�والتمديد�والشروط�ال���تحد�من�مطالبة�الفروع�بالتدفقات�النقدية�من�شأ��ا��غي���مقدار�وتوقيت�التدفقات�النقدية�وشروط�الد

��وجوداتامل �ال�� �األدوات �قياس �س�تم .� �للنقود �الزمنية �القيمة �النظر��� ��عدل �ال�� �وامل��ات �اختبار�ا��ددة �املال�ال��ستو�� �رأس مدفوعات
 .بالقيمة�العادلة�من�خالل�الدخل�الشامل�اآلخر�والفائدة

 

 املدخالت�واالف��اضات�و�التقنيات�املستخدمة�لتقييم�انخفاض�القيمة
 ���مخاطر�االئتمان�الز�ادة�ا��و�ر�ة

�تأخــــذ��عــــ�ن�االعتبــــار فــــإن�الفـــروع��،منــــذ�االع�ـــ�اف�األو�ــــ��جــــو�ري ســــداد�األدوات�املاليــــة�قــــد�زاد��شـــ�ل�التع�ــــ���ـــ��عنـــد�تحديــــد�مــــا�إذا��ـــان�خطــــر�
ذات�الصــــلة�واملتاحـــة�دون�ت�لفـــة�أو�ج�ـــد�غ�ــــ��م�ـــ�ر.�و�شـــمل�ذلـــك��ــــل�مـــن�املعلومـــات�والتحلـــيالت�الكميــــة��والقابلـــة�للـــدعماملعلومـــات�املعقولـــة�

ووضــع�ا��ســابات�ال�ــ���،حيثمــا��ــان�ذلــك�متاًحــا�،وتقييمــات�ا��ــاطر�ا��ارجيــة�،والنوعيــة�بمــا��ــ��ذلــك�نظــام�تصــ�يف�مخــاطر�االئتمــان�الداخليــة
مخـــاطر�قـــد�شـــ�د�حيثمـــا�أمكـــن�ذلـــك.�قـــد�تحـــدد�الفـــروع�أيًضـــا�أن�التعـــرض��،تار�خيـــة�ذات�الصـــلةوا���ـــ�ة�ال�،االئتمـــا�يوا��كـــم��،تـــأخر�ســـداد�ا

ع�ــ��أســاس�مؤشــرات�نوعيــة�معينــة�تــرى�أ��ــا�تــدل�ع�ــ��ذلــك�وال�ــ��قــد�ال�تــنعكس�آثار�ــا�بال�امــل��ــ��تحليل�ــا�الك�ــ���ــ��الوقــت��جو�ر�ــةائتمانيــة�
 املناسب.

 

 �ع�ن�االعتبار:التالية��املعاي�� ،�يتع�ن�أخذ�منذ�االع��اف�األو���جو�ري ادت��ش�ل�عند�تحديد�ما�إذا��انت�مخاطر�االئتمان�قد�ازد
 

 .ج�أأإ����ب�أأو�تقليل�الدرجة�األو���للتص�يفات�من��ب�أأإ����أأأتخفيض�من�درجت�ن�للتص�يفات�من�.١
 خالل�االث���عشر�ش�را�السابقة.�ال�س�يالتإعادة��ي�لة�.٢
 .كما����تار�خ�التقر�ريوًما��٣٠ملدة�لالستحقاق�ال�س�يالت��تخطي.٣

 

 ٢٦ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 

 (تتمة)�االف��اضات�ا��اس�ية�ال�امة�والتقديرات�غ���املؤكدة �-٤

 درجات�مخاطر�االئتمان
�ذه�العوامل�تبعا�،�حيث�تختلف�التع������السدادت�مخاطر�االئتمان�باستخدام�العوامل�النوعية�والكمية�ال����ش���إ���خطر�يتم�تحديد�درجا

 مما�قد�يؤدي�إ���نقل�التعرض�إ���درجة�مختلفة�من�مخاطر�االئتمان.�،للمراقبة�املستمرة�اتلطبيعة�التعرض�ونوع�املق��ض.�تخضع�التعرض
 

 تمالية�التع��زم���الح�ي�ل��ت�و�ن
 

من�املتوقع�أن�أنه�من�التعرضات�وكيف��الحتمالية�التع�� تقديرات��وت�و�نماذج�إحصائية�لتحليل�البيانات�ال���تم�جمع�ا�بنالفروع���ستع�ن
� �معدالت ��� �التغ��ات �ب�ن �العالقات �ومعايرة �تحديد �التحليل ��ذا �يتضمن �مرور�الوقت. ��التع�����تتغ���ن�يجة �والتغ��ات �عوامل�السداد ��

 ع���مناطق�جغرافية�مختلفة��عرض�ل�ا�الفروع.�االقتصاد�الك���الرئ�سية
 

 املعاد�التفاوض�عل��ا�املالية�وجوداتامل
�أسباب �لعدة �للقرض �التعاقدية �الشروط ��عديل �يتم �املتغ��ة�،قد �السوق �ظروف �ذلك ��� �ال�تتعلق��،بما �أخرى �وعوامل �بالعمالء واالحتفاظ

��أو�ا��تمل�للعميل.�قد�يتم�إلغاء�اس�بعاد�قرض�قائم�تم��عديل�شروطه�واإلقرار�بإعادة�التفاوض�ع���القرض�كقرض�بتد�ور�االئتمان�ا��ا�
� إن�وجدت.�قد��شمل�ذلك��،إ���إعادة��ي�لة�القروض�بدًال�من�ا��صول�ع���ضمانات�و�س���الفروع�بقدر�اإلم�انجديد�بالقيمة�العادلة.

قية�شروط�القرض�ا��ديدة.�تقوم�اإلدارة�بمراجعة�القروض�ال���أعيد�التفاوض��شأ��ا�باستمرار�لضمان�تمديد�ترت�بات�الدفع�وتوثيق�اتفا
 .ا��تمل�دفع�ا����املستقبلدفوعات�واملجميع�املعاي����اس�يفاء

 

 .املاضية�ضمن�املرحلة�الثانية�١٢س�تم�تص�يف�ا��سابات�ال���تمت�إعادة��ي�ل��ا�ألسباب�االئتمان����األش�ر�الـ�
 

 التع���عر�ف�
 عندما:��ع�� �عت���الفروع�املوجودات�املالية����حالة�

الضمانجراءات�مثل�تحقيق��عض�اإل ���وء�الفروع�التخاذدون��،ل��اماته�االئتمانية�للفروع�بال�املالاملق��ض��سداداملر����ال�ي�ون�من�
 (إن�وجد)�؛�أو

ائتما�ي�مادي�للفروع�؛�أو�ال��ام�أييوًما�ع����٩٠ك���من�ألاملق��ض��تخطي�استحقاق 
�١٠أو��٩وضع�املق��ض�ضمن�التص�يف. 

 

 تأخذ�الفروع�أيًضا����االعتبار�املؤشرات�التالية:�،متع�ً�اعند�تقييم�ما�إذا��ان�املق��ض�
�ال��ام�آخر�للمصدر�نفسه�للفروع�؛�و�سدادوعدم��التع�� ع���س�يل�املثال�حالة��-الكمية�املؤشرات 
���يانات�ال���تم�تطو�ر�ا�داخلًيا�وال���تم�ا��صول�عل��ا�من�مصادر�خارجية.البمؤشرات��س�ند�إ 

 

عكس�التغ��ات����الظروف.�يتوافق��عر�ف�بما��بمرور�الوقت�أ�مي��ا�و ��ع�� املدخالت����تقييم�ما�إذا��انت�األداة�املالية����حالة�قد�تختلف�
 فروع�ألغراض�رأس�املال�التنظي��السداد�إ���حد�كب���مع�التعر�ف�املطبق�من�قبل�ال�التع�����

 

� �الك�� �االقتصاد �عوامل ��� �تأث���التغي��ات �بكيفية �يتعلق �فيما �ا��كم �مستوى �ز�ادة �إ�� �التطلعية �املعلومات �دمج �خسارة�يؤدي �ع�� �ذه
ن��يات�واالف��اضات�ذات�مراجعة�امل�ش�ل�دوري�.�تتم��عرضات�عاملةوال����عت����٢و��١ت�ن�املرحل�اتع����عرض�السار�ة�االئتمان�املتوقعة

 .بما����ذلك�أي�توقعات�للظروف�االقتصادية�املستقبلية�،الصلة
 

 متضمنة����نماذج�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�مستقبليةمعلومات�
�مخاطر�االئتمان ��� �ا��و�ر�ة �الز�ادة �تقييم ��� �مستقبلية �معلومات �تضم�ن �املتوقعةوحساب��يتم �اا��سائر�االئتمانية �أجرت �تحليًال�. لفروع

 تار�خًيا�وحددت�املتغ��ات�االقتصادية�الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���مخاطر�االئتمان�وخسائر�االئتمان�املتوقعة�ل�ل�محفظة.
 

التار�خية.����حالة�عدم�وجود�أي�من�معاي���االقتصاد�الك����التع�� �ستخدم�الفروع�نماذج�إحصائية�لدمج�عوامل�االقتصاد�الك������معدالت�
يتم�استخدام��،�ش�ل�كب���عن�التوقعات�ا��الية�للظروف�االقتصادية�تختلفاملتوقعة��احتماليات�التع�� داللة�إحصائية�أو�أن�نتائج�ذات�

 النو���من�قبل�اإلدارة�بناًء�ع���تحليل�ا��فظة.�احتمالية�التع�� تراكب�
 

ا��سارة�يفية�تأث���التغي��ات����عوامل�االقتصاد�الك����ذه�ع���إ���ز�ادة�مستوى�ا��كم�فيما�يتعلق�بك�املستقبليةاملعلومات��تضم�نيؤدي�
بما����ذلك�أي�توقعات�للظروف��،.�تتم�مراجعة�املن��يات�واالف��اضات�ذات�الصلة٢و��١ت�ن�املنطبق�ع����عرضات�املرحل�االئتمانية�املتوقعة

 �ش�ل�دوري.�،االقتصادية�املستقبلية
 

 ٢٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 اإلمارات�العر�ية�املتحدة�فروع�دولة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 

 (تتمة)�االف��اضات�ا��اس�ية�ال�امة�والتقديرات�غ���املؤكدة �-٤
 (تتمة)�متضمنة����نماذج�ا��سارة�االئتمانية�املتوقعة�مستقبليةمعلومات�

تختلف�من�خالل��والتعرض�عند�التع�� و��ا��سارة�باف��اض�التع�� و��احتمالية�التع�� وما�يرتبط���ا�من�تأث���ع����ذه�املتغ��ات�االقتصادية�إن�
�س�ند�توقعات��ذه�املتغ��ات�االقتصادية�("الس�نار�و�االقتصادي�األسا���")�إ���و األداة�املالية.�تم�تطبيق�حكم�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.�

و��احتمالية�التع�� �شمل�منا���االرتداد�املتوسطة�للت�بؤات�طو�لة�األجل.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�االقتصادية�ع���املعلومات�املتاحة�و 
تأث���التغي��ات�����ذه�املتغ��ات�تار�خيًا��الس�يعابمن�خالل�إجراء�تحليل�االنحدار�اإلحصا�ي��والتعرض�عند�التع�� و��ا��سارة�باف��اض�التع�� 

 .والتعرض�عند�التع��و��ا��سارة�باف��اض�التع�� السداد�وع���م�ونات��التع������ع���معدالت
 

 
 

 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى��-٥
 

٢٠١٨  ٢٠١٧  
  ألف�در�م  ألف�در�م

    

 نقد����الصندوق  ١٤٬٢٨٨  ١٥٬٣٢٤
 أرصدة�لدى�مصرف�اإلمارات�املركزي    

 حسابات�جار�ة ١٣٩٬٨٥٠  ٢١٥٬٩٣٢
 مخصص�قانو�ي ٧٦٬٦٢٣  ١٠٣٬٣١٥
 إيداعش�ادات� -  ٢٣٠٬٠٠٠
٢٣٠٬٧٦١  ٥٦٤٬٥٧١  

 

���العمليات��بحيث�ال�ُيتاح�لالستخداماملركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��املصرفلدى��االحتفاظ�بمخصص�قانو�يالفروع��يتع�ن�ع��
 ركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�خالل�العام.املاملصرف��تفظ���ا�لدى�ا�ش�ادة�إيداع�لقد�استحقت�اليومية.�

 

 معامالت�مع�أطراف�ذات�عالقة�-٦

�الدو�� �املعيار�ا��اس�� �مع �يتفق �بما �عالقة �ذات �األطراف �مع �معامالت �الفروع ��تجري �٢٤رقم �العالقة: �ذات �األطراف �عن �تتمثل�اإلفصاح .
�وتتم�املعامالت�مع�األطراف�ذات�األطراف�ذات�العالقة����املركز�الرئ�����وفروع�الشركة�األم�الرئ� سية�خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.

 العالقة��ش�ل�جو�ري�وفًقا�إ���نفس�الشروط�واألح�ام�السائدة����نفس�الوقت�ملعامالت�مماثلة�مع�عمالء�وأطراف�خارجية.
 

 ليات�مصرفية�مع�ا�كجزء�من�األ�شطة�االعتيادية.تحتفظ�الفروع�بودا�ع�محددة�لدى�املركز�الرئ�����والشركة�األم�الرئ�سية�وتجري�عم
 

مبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١).�بلغ�مجموع�رسوم�تلك�ا��دمات�كما����١٧يوفر�املركز�الرئ�����ا��دمات�اإلدار�ة�والدعم�اإلداري�للفروع�(إيضاح�
 مليون�در�م).�١٫٩:�٢٠١٧مليون�در�م�(�٢٫٢

 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 وب�من�أطراف�ذات�عالقة�يتألف�من:املطل    
 حسابات�جار�ة    

 الشركة�األم�الرئ�سية  ٢٨٦  ٢٤٧
 املركز�الرئ����  ٤٠٬٣٩٣  ١٦٬٨٢٩

     

 ألجلإيداع�/�ود�عة�    
 الشركة�األم�الرئ�سية  ٩١٬٧٢٥  -

 *املركز�الرئ����  ٢١٬٥٩٦  ٢٦٬٤٢٧
١٥٤٬٠٠٠  ٤٣٬٥٠٣   

 )١٨القيمة�(إيضاح�يطرح:�مخصص�انخفاض�  )٢(  -
١٥٣٬٩٩٨  ٤٣٬٥٠٣   

 
 
 
 

 ).سنوً�ا�%١٫٠:�٢٠١٧سنوً�ا�(�%٠٩٫٠أش�ر�وتحمل�فائدة�ب�سبة��٣ألجل�لدى�املركز�الرئ�����أقل�من�اإليداع�/�الود�عة�*�يبلغ�استحقاق�
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٢٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ملاليةإيضاحات�حول�البيانات�ا
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 
 

 (تتمة)�معامالت�مع�أطراف�ذات�عالقة�-٦
 
 
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 املطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة�يتألف�من:    
 حسابات�جار�ة    

 الشركة�األم�الرئ�سية  ٧٬٢٠٨  ٣٬٠٠٩
 املركز�الرئ����  ١٬٧٥٤  ٢٬٢٦٦

     

 ودا�ع�ألجل*    
١١٠٬١٧٥ 

 

- 
 

 الشركة�األم�الرئ�سية
١٦٥٬٢٦٣ 

 

- 
 

 املركز�الرئ����
     

 م�شأة�خاضعة�إلدارة�مش��كة    
 شركة�قطر�لرأس�املال�ا��دودة،�دولة�قطر  -  ٥٥٠

٨٬٩٦٢  ٢٨١٫٢٦٣   
 

 سنوً�ا.�%٢٫٥�-�%١٫٧٥أش�ر�وتحمل�فائدة�ب�سبة��٣من��*�يبلغ�استحقاق�الودا�ع�ألجل�من�املركز�الرئ�����والشركة�األم�الرئ�سية�أقل
 

 للسنة�معامالت�مع�أطراف�ذات�عالقة�كما�ي��:�الر�حيتضمن�
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 إيرادات�الفوائد  �٨٣١  ٨٥٥
     

 مصار�ف�الفوائد  �٤٬٢١٣  ٧٤٠
 )١٧مصار�ف�املركز�الرئ�����(إيضاح�  ٢٬٢٢٦  ١٬٨٩١

 

 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 �عو�ضات�اإلدارة�العليا    
 رواتب،�م�افآت�ومنافع�أخرى   ٢٬٩٥١  ٤٫٥٣١

 
 من�البنوك�واملؤسسات�املاليةودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة��-٧

 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م
 ت�العر�ية�املتحدةاملطلوب�من�بنوك�ومؤسسات�مالية�خارج�دولة�اإلمارا  ٦٬٧٢٧  ١٤٬٩٤٥

 املطلوب�من�بنوك�ومؤسسات�مالية�داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة  ٥٥٬٩٠٧  ٦٩٣
     

٦٢٬٦٣٤  ١٥٬٦٣٨   
 )١٨يطرح:�مخصص�انخفاض�القيمة�(إيضاح�  )٧(  -

٦٢٬٦٢٧  ١٥٬٦٣٨   
 
 

 ٢٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ل�البيانات�املاليةإيضاحات�حو 
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 
 
 
 

 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة -٨
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 اس�ثمارات�بالت�لفة�املطفأة  ٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦

 )١٨يطرح:�مخصص�انخفاض�القيمة�(إيضاح�  )٦٩١(  -
٩٦٬٥٣٥  ١٥٤٬٠٧٦   

 
 
 

 ��:ا��غرا�رات����األوراق�املالية�حسب�ال��ك�� األسثمافيما�ي���

 
 
 
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٧٦٬٨١٢  �١١٥٬١٦٠

 خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٢٠٬٤١٤  ٣٨٬٩١٦
٩٧٬٢٢٦  �١٥٤٬٠٧٦   

 

 اع�الصنا��:فيما�ي���تحليل�إجما���االس�ثمارات�حسب�القط
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 القطاع�ا���ومي�والعام�  ٦٠٬٢٧٤  ٩٨٬٦١٤
 املؤسسات�املالية  ٣٦٬٩٥٢  ٥٥٬٤٦٢

٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦   
 

 القروض�والسلف�للعمالء�-٩
 ي��:مما��للعمالء�أ)�يت�ون�مبلغ�القروض�والسلف

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 القروض�والسلف�  ١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧
 )١٨انخفاض�القيمة�(إيضاح�يطرح�:�مخصص�  )١٦٨٬٣٥٢(  )٢٤٨٬٠٦٢(

١٬٣٨٢٬٨١٥  ١٬٨٤٦٬٤٩٥   
 

�١٫٧٢٣:�٢٠١٧مليون�در�م�(�١٫٨١٩،��انت�القيمة�العادلة�للضمانات�ا��تفظ���ا�مقابل�قروض�وسلف�للعمالء�٢٠١٨د�سم����٣١كما����
 .٢٦ليًال��شـأ��ا����إيضاح�رقم�مليون�در�م)،�واملب�ن�تح

 

 إن�ا��ركة�ع���مخصـص�االنخفاض����قيمة�القروض�والسلف�للعمالء�خالل�السنة،��انت�كما�ي��: )ب
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 يناير�١���  ٢٤٨٬٠٦٢  ٢٣٤٬٩٩٩

 ٩تأث���اعتماد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�  )١٬١٥٣(  -
 مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة  ١٢١٬٦١٩  ١٠٧٬٠٩٨

 مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة  )١٤٩٬٨٦٥(  )٤٩٬٦٥٣(
 عكس�مخصص�انخفاض�القيمة  )١٣٬٣٠٨(  )٣٩٬٧٠٠(
 اس��دادات�خالل�السنة  )٣٧٬٠٠٣(  )٤٬٦٨٢(

 د�سم���٣١���  ١٦٨٬٣٥٢  ٢٤٨٬٠٦٢
 

مليون�در�م)،�كما�توجد�اس��دادات�خالل��٢٩٫٧:�٢٠١٧الفائدة�املعلقة�(�مليون�در�م�من�٣٣٫٢لسنة�ل�انخفاض�القيمة�يتضمن�مخصص
 ).مليون�در�م�٠٫٤:�٢٠١٧(در�م��٣٫٤بقيمة�السنة�من�الفائدة�املعلقة�

 ٣٠ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 )(تتمة�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 (تتمة)�القروض�والسلف�للعمالء�-٩
 
 
 

 :القروض�والسلف�للعمالء�حسب�الفئةتحليل��فيما�ي�� ج)�
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 إقراض�شر�ات�  ٨٣٨٬٠٥٤  ١٬١٥٨٬٢٩٠
 إقراض�مؤسسات�صغ��ة�  ٤٣٦٬٦٠٧  ٥٩٥٬٤٤١
 إقراض�أفراد�  ٢٧٦٬٥٠٦  ٣٤٠٬٨٢٦

١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧   
 

 د)���ان�إجما���القروض�والسلف�حسب�التوز�ع�ا��غرا���كما�ي��:
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة  ١٬٢٤٧٬٤٤٩  ١٬٧٦٨٬٦٣٧
 خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة  ٣٠٣٬٧١٨  ٣٢٥٬٩٢٠

١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧   
 
 
 

 :ما�ي���األ�شطة�االقتصاديةروض�والسلف�حسب�نوع�الق�إجما���بلغ�)��ـ
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 عقارات  ٤٢٤٬٧٤٦  ٥٢٢٬٢٩٨
 خدمات  ٣٠٨٬٣٧٦  ٢٨٤٬٤٩٩
 مواصالت�واتصاالت  ٢٣٠٬٢٨٨  ٩٣٬٣٧٤

 تص�يع  ١٧٩٬٦٧٩  ٣٩٣٬٣٤٠
 تجارة�جملة�وتجزئة  ١٦٨٬٣٧٦  ٤٧٤٬٢٢٣
 املاليةاملؤسسات�  ١٣٦٬٦٦٤  ٨١٬٠٦٤

 إ�شاءات  ٤٩٬٧٢٦  ١٥٧٬٦٦٢
 قروض���صية  ٣٤٬٩٩٢  ٦٢٬١٧٣
 الك�ر�اء  ١٨٬٣٢٠  ٢٥٬٩٢٤

١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧   
 
 

 

 

 ٣١ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 ات�أخرى موجود�-١٠
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 )١موجودات�ضر�بة�آجلة�(  ٢٣٬٧٠٦  ٣٨٬٨٧٧
 فوائد�مدينة  ١٢٬٥٢٩  ١٠٬٣٨٩
 موجودات�ضمن�القبوالت  ١٠٬٩٩٢  ٢٢٬٩٤٠

 مصار�ف�مدفوعة�مقدماً   ٢٬٥٩٦  ٢٬٧٤٤
 أخرى�  ١٠٬٢٠٢  ٥٬٣٠٣

٦٠٬٠٢٥  ٨٠٬٢٥٣   
 

 لضر�بة�اآلجلة�خالل�السنة�كما�ي��:)��انت�ا��ركة����موجودات�ا١
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 الرصيد����بداية�السنة  ٣٨٬٨٧٧  ٣٥٬٠٦٣

 خالل�السنة�صا���ا��ركة  )١٥٬١٧١(  ٣٬٨١٤
 الرصيد������اية�السنة  ٢٣٬٧٠٦  ٣٨٬٨٧٧

 

�رفضتضر�بة�ع���الفروع�ع���أساس�دوري،�وع���إثر�تلك�املراجعة،�تراجع�السلطات�الضر��ية����دولة�اإلمارات�العر�ية�املتـحدة�اح�ساب�ال
�لقد�نتج�عن�تلك�املبالغ� �العمالء. �لبعض �كمصروفات �والسلف �للقروض �القيمة �انخفاض �بـمخصص �االع��اف �تقديرا��ا �ع�� �بناًء السلطات

،�وال���س�تم�استغالل�ا�عند�موافقة�السلطات�جلةاآل �املرفوض�االع��اف���ا�فرق�مؤقت����األسس�الضر��ية�وال���نتج�ع��ا�موجودات�الضر�بة
 .الر�ح�أو�ا��سارةالضر��ية�ع���االع��اف�بـا��صصات�كمصروف����بيـان�

 

 
 ٣٢ ا��لي���فر�سا�ش.م.

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 دات�أخرى�(تتمة)موجو �-١٠
 

 
الرصيد�
 ا��رر  اإلضافات االفتتا��

الرصيد�
 ا��تامي

�آجلةضرائب�موجودات�
 ٢٠١٨د�سم����٣١كما����

الر�ح�أو�محول�إ���بيان�
 خالل�السنة�ا��سارة�

كما��آجلة�ضرائبموجودات�
 ٢٠١٧د�سم����٣١���

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
مخصص�انخفاض�قيمة�القروض�

 ٣٢٬٤٥١ )١٣٬٢١٦( ١٩٬٢٣٥ ٩٦٬١٧٧ )٣٣٬٤٨٣( )٣٢٬٥٩٧( ١٦٢٬٢٥٧ والسلف�للعمالء

 ٦٬٤٢٦ )١٬٩٥٥( ٤٬٤٧١ ٢٢٬٣٥١ )٢٬٠٧٠( )٧٬٧٠٨( ٣٢٬١٢٩ فوائد�معلقة

 ٣٨٬٨٧٧ )١٥٬١٧١( ٢٣٬٧٠٦ ١١٨٬٥٢٨ )٣٥٬٥٥٣( )٤٠٬٣٠٥( ١٩٤٬٣٨٦ 
 

 
الرصيد�
 ا��رر  اإلضافات االفتتا��

رصيد�ال
 ا��تامي

ضرائب�آجلة�موجودات�
 ٢٠١٧د�سم����٣١كما����

الر�ح�أو�محول�إ���بيان�
 خالل�السنة�ا��سارة�

آجلة�كما��ضرائبموجودات�
 ٢٠١٦د�سم����٣١���

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
 (معاد�عرضه)       

مخصص�انخفاض�قيمة�القروض�
 ٣١٬٥٠٤ ٩٤٧ ٣٢٬٤٥١ ١٦٢٬٢٥٧ )٢٩٬٠١٢( ٣٣٬٧٤٥ ١٥٧٬٥٢٤ لعمالءوالسلف�ل

 ٣٬٥٥٨ ٢٬٨٦٨ ٦٬٤٢٦ ٣٢٬١٢٩ )١٩٧( ١٤٬٥٣٧ ١٧٬٧٨٩ فوائد�معلقة

 ٣٥٬٠٦٢ ٣٬٨١٥ ٣٨٬٨٧٧ ١٩٤٬٣٨٦ )٢٩٬٢٠٩( ٤٨٬٢٨٢ ١٧٥٬٣١٣ 
 

 ٣٣  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ليةإيضاحات�حول�البيانات�املا
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 املمتل�ات�واملعدات�-١١
 
 

  مكت�يةمعدات� أثاث�ومعدات سـيارات تحس�نات�املبا�ي أعمال�رأسمالية�جار�ة ا��مـوع
  ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م

 التكــــلفة      
 ٢٠١٧يناير��١��� ٦٬٢٤٧ ١٬١٦٥ ٤٢٥ ٥٬٦٢٧ ٣١٣ ١٣٬٧٧٧

 إضافات�خالل�السنة ١٦ - - - - ١٦
 تحو�ل�أعمار�رأسمالية�جار�ة ٣١٣ - - - )٣١٣( -
 اس�بعادات�خالل�السنة )١٥٦( - - )٨٩٦( - )١٬٠٥٢(

 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ٦٬٤٢٠ ١٬١٦٥ ٤٢٥ ٤٬٧٣١ - ١٢٬٧٤١
 إضافات�خالل�السنة ٤٢١ ٤ - ٤٠ - ٤٦٥

 جار�ةل�رأسمالية�أعماتحو�ل� - - - - - -
 اس�بعادات�خالل�السنة )٣٢( - - ١١٦ - ٨٤

 ٢٠١٨د�سم����٣١ ٦٬٨٠٩ ١٬١٦٩ ٤٢٥ ٤٬٨٨٧ - ١٣٬٢٩٠
       

 االس��الك�امل��اكم      
 ٢٠١٧يناير��١��� ٤٬١١٣ ١٬١٤٦ ٤٠٢ ٤٬٨٠٢ - ١٠٬٤٦٣
 محمل�للسنة ١٬٠٥٦ ٧ ٢٣ ٢٤٥  ١٬٣٣١

 الس�بعادمحذوف�عند�ا )١٥٦( - - )٤١٧( - )٥٧٣(
 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ٥٬٠١٣ ١٬١٥٣ ٤٢٥ ٤٬٦٣٠ - ١١٬٢٢١
 محمل�للسنة ١٬٠١٥ ٨ - ٧٣ - ١٬٠٩٦

 محذوف�عند�االس�بعاد )٣٢( - - ١١٦ - ٨٤
 ٢٠١٨د�سم����٣١��� ٥٬٩٩٦ ١٬١٦١ ٤٢٥ ٤٬٨١٩ - ١٢٬٤٠١

       

 القيمة�الدف��ية      
 ٢٠١٨د�سم����٣١��� ٨١٣ ٨ - ٦٨ - ٨٨٩

 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ١٬٤٠٧ ١٢ - ١٠١ - ١٬٥٢٠

 ٣٤ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 امللموسة�غ���املوجودات��–�١٢
 

 ا��مـوع جار�ةملموسة�غ����أعمال الك��ونية�برامج 
 ألف�در�م لف�در�مأ ألف�در�م 

    الت�لفة
 ٢٠٬٣٥٠ ٢٬٩٢٨ ١٧٬٤٢٢ ٢٠١٧يناير��١���

 ٩٦٩ - ٩٦٩ إضافات�
 - )٢٬٨٦٢( ٢٬٨٦٢ تحو�الت

    

 ٢١٬٣١٩ ٦٦ ٢١٬٢٥٣ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 ٩١٦ ٨٨ ٨٢٨ إضافات
 )٣٬٧١٥( )٧٨( )٣٬٦٣٧( تحو�الت

 ١٨٬٥٢٠ ٧٦ ١٨٬٤٤٤ ٢٠١٨د�سم����٣١���
 

    

    اكماإلطفاء�امل�� 
 ١٢٬٢٥٩ - ١٢٬٢٥٩ ٢٠١٧يناير��١���

 ٢٬٤٣٩ - ٢٬٤٣٩ محمل�للسنة
    

 ١٤٬٦٩٨ - ١٤٬٦٩٨ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 ٢٫١٥٧ - ٢٫١٥٧ محمل�للسنة

 )٣٬٦٤١( - )٣٬٦٤١( تحو�الت
 ١٣٬٢١٤ - ١٣٬٢١٤ ٢٠١٨د�سم����٣١���

    

    القيمة�الدف��ية
 ٥٬٣٠٦ ٧٦ ٥٬٢٣٠ ٢٠١٨د�سم����٣١���

 ٦٬٦٢١ ٦٦ ٦٬٥٥٥ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 

 
 

 ودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�-١٣
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 املطلوب�إ���بنوك�ومؤسسات�مالية�خارج�اإلمارات�العر�ية�املتحدة  ٣٫٣٦٣  ٢١٢٬٨٦٩
٣٫٣٦٣  ٢١٢٬٨٦٩   

 
 
 
 
 

 ودا�ع�العمالء�-١٤
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 حسابات�جار�ة  ٤١٨٬١٣٨  ٥١٧٬٩٨٩
 حسابات�توف��  ١٥٬٧٧٥  ١٠٬٦٣٤

 ودا�ع�ألجل  ٧٧٢٬٢١٩  ٨٧٤٬٦٦٨
 حسابات�تأمينات  ٩٦٬٨٩٦  ١١٩٬٧٤٣

١٬٣٠٣٬٠٢٨  ١٬٥٢٣٬٠٣٤   
 

 
 

 ٣٤ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 امللموسة�غ���املوجودات��–�١٢
 

 ا��مـوع جار�ةملموسة�غ����أعمال الك��ونية�برامج 
 ألف�در�م لف�در�مأ ألف�در�م 

    الت�لفة
 ٢٠٬٣٥٠ ٢٬٩٢٨ ١٧٬٤٢٢ ٢٠١٧يناير��١���

 ٩٦٩ - ٩٦٩ إضافات�
 - )٢٬٨٦٢( ٢٬٨٦٢ تحو�الت

    

 ٢١٬٣١٩ ٦٦ ٢١٬٢٥٣ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 ٩١٦ ٨٨ ٨٢٨ إضافات
 )٣٬٧١٥( )٧٨( )٣٬٦٣٧( تحو�الت

 ١٨٬٥٢٠ ٧٦ ١٨٬٤٤٤ ٢٠١٨د�سم����٣١���
 

    

    اكماإلطفاء�امل�� 
 ١٢٬٢٥٩ - ١٢٬٢٥٩ ٢٠١٧يناير��١���

 ٢٬٤٣٩ - ٢٬٤٣٩ محمل�للسنة
    

 ١٤٬٦٩٨ - ١٤٬٦٩٨ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 ٢٫١٥٧ - ٢٫١٥٧ محمل�للسنة

 )٣٬٦٤١( - )٣٬٦٤١( تحو�الت
 ١٣٬٢١٤ - ١٣٬٢١٤ ٢٠١٨د�سم����٣١���

    

    القيمة�الدف��ية
 ٥٬٣٠٦ ٧٦ ٥٬٢٣٠ ٢٠١٨د�سم����٣١���

 ٦٬٦٢١ ٦٦ ٦٬٥٥٥ ٢٠١٧د�سم����٣١���
 

 
 

 ودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية�-١٣
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 املطلوب�إ���بنوك�ومؤسسات�مالية�خارج�اإلمارات�العر�ية�املتحدة  ٣٫٣٦٣  ٢١٢٬٨٦٩
٣٫٣٦٣  ٢١٢٬٨٦٩   

 
 
 
 
 

 ودا�ع�العمالء�-١٤
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 حسابات�جار�ة  ٤١٨٬١٣٨  ٥١٧٬٩٨٩
 حسابات�توف��  ١٥٬٧٧٥  ١٠٬٦٣٤

 ودا�ع�ألجل  ٧٧٢٬٢١٩  ٨٧٤٬٦٦٨
 حسابات�تأمينات  ٩٦٬٨٩٦  ١١٩٬٧٤٣

١٬٣٠٣٬٠٢٨  ١٬٥٢٣٬٠٣٤   
 

 
 

 ٣٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 املاليةإيضاحات�حول�البيانات�
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 (تتمة)�ودا�ع�العمالء�-١٤
:�٢٠١٧مليون�در�م�(�٢٩٢مبلغ��٢٠١٨د�سم����٣١بلغت�الودا�ع�ألجل�املر�ونة�كضمان�للقروض�والسلف�(املمولة�وغ���املمولة)�كما����

 مليون�در�م).�٣٧٦
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 ا�ي���ودا�ع�العمالء�بحسب�املنطقة�ا��غرافية:فيم    
 داخل�اإلمارات�العر�ية�املتحدة-  ١٬٢٧٨٬٠٥٣  ١٬٥٠٨٬٠٥٥

 خارج�اإلمارات�العر�ية�املتحدة-  ٢٤٬٩٧٥  ١٤٬٩٧٩
١٬٣٠٣٬٠٢٨  ١٬٥٢٣٬٠٣٤   

 
 

 مطلو�ات�أخرى �-١٥
 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م
 )١ية�ا��دمة�للموظف�ن�(مخصص�منافع���ا  ١٢٬٤٩٥  ١٣٬٢٥٧
 حوالة�مصرفية�وأخرى   ١١٬٣٣٦  ١٦٬٤٨٥
 مطلو�ات�ضمن�القبوالت  ١٠٬٩٩٢  ٢٢٬٩٤٠
 فوائد�دائنة  ٦٬٦٢٥  ٤٬٦٩٩

 مخصص�خسارة�انخفاض�القيمة�ع���التع�دات�والضمانات�املالية  ٢٬٦٠٣  -
 )١٩مخصص�ضر�بة�الدخل�(إيضاح�  -  ٨٬٦٤٢

٤٤٬٠٥١  ٦٦٬٠٢٣   
 

 

 نت�ا��ر�ات����مخصص�منافع�ا��دمة�للموظف�ن�كما�ي��:)��ا١
 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م
 الرصيد����بداية�السنة  ١٣٬٢٥٧  ١٨٬٣٢٨
 محمل�للسنة  ١٬١٨٤  ١٬٣٥٥

 دفعات�مالية�خالل�السنة  )١٬٩٤٦(  )٦٬٤٢٦(
 الرصيد������اية�السنة  ١٢٬٤٩٥  ١٣٬٢٥٧

 

 واالحتياطي�القانو�ي�ا��صصرأس�املال��-١٦
 

 

 ا��صصرأس�املال� )أ(
 مليون�در�م.�٣٧٥عند�قيمة�رأس�املال�ا��صص�ب�باالحتفاظقامت�الفروع�خالل�السنة�

 
 

 االحتياطي�القانو�ي�� )ب(
حتياطي�ا�يتع�ن�ع���الفروع�ت�و�ناالتحادي،��قانون�الشر�ات�التجار�ة،�١٩٨٠لعام��١٠من�القانون�االتحادي�رقم��)٨٢(عمًال�باملادة�رقم�

إن��ذا�.�من�رأس�املال�%٥٠من�صا���ر�ح�السنة�ح���يصبح�االحتياطي�القانو�ي�مساو�ًا�ملا��س�ته��%١٠قانو�ي�وذلك�باستقطاع��سبة�
 .االحتياطي�غ���قابل�للتوز�ع

 
 

 

 ٣٦ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١��ية����للسنة�املن
 
 

 مصار�ف�إدار�ة�وعمومية�-١٧
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 رواتب�ومنافع�ذات�صلة�باملوظف�ن  ٢٢٬١٢٤  ٢٩٬٧٠٧
 اس��ال�ات�وإطفاءات  ٣٬٢٥٣  ٣٬٧٧٠
 )٦أ�عاب�املركز�الرئ�����(إيضاح�  ٢٬٢٢٦  ١٬٨٩١

 أخرى   ١٣٬٣٦٦  ١٢٬٤٤٤
٤٠٬٩٦٩  ٤٧٬٨١٢   

 
 

 

 مخصص�انخفاض�القيمة،�صا���-١٨
إ���الرصيد�ا��تامي���صص�ا��سارة�حسب�فئة�األدوات�املالية�بما��الرصيد�االفتتا��تو���ا��داول�التالية�ال�سو�ات�من� ١-١٨

و�عكس����ذلك�صا���خسائر�انخفاض�قيمة�املوجودات�املالية�للسنة.�تمثل�املبالغ�املقارنة�حساب�مخصص�خسائر�االئتمان�
 .٣٩رقم�الدو����املعيار�ا��اس��أساس�القياس�بموجب�

 

٢٠١٨ 
قروض�وسلف�

 للعمالء
أوراق�مالية�
 اس�ثمار�ة

�ع�دات�
 وضمانات�مالية

*�موجودات�
 ا��موع مالية�أخرى 

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
 ٢٤٨٬٠٦٢ - - - ٢٤٨٬٠٦٢ يناير�١���

 - ٢ ٤٥ ١٬١٠٦ )١٬١٥٣( ٩لدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�تأث���اعتماد�املعيار�ا
      

 ٢٤٨٬٠٦٢ ٢ ٤٥ ١٬١٠٦ ٢٤٦٬٩٠٩ ُمعاد�عرضه�–الرصيد�االفتتا���
      

 ٩٠٬٥٥١ ٧ ٢٬٥٥٨ )٤١٥( ٨٨٬٤٠١ صا���مصار�ف�انخفاض�القيمة�للسنة
 )١٣٬٣٠٨( - - - )١٣٬٣٠٨( عكس�مخصص�انخفاض�القيمة

 )٣٣٬٥٩١( - - - )٣٣٬٥٩١( السنة�مبالغ�مس��دة�خالل
 ٤٣٬٦٥٢ ٧ ٢٬٥٥٨ )٤١٥( ٤١٬٥٠٢ مخصص�النخفاض�القيمة،�صا��

      
 ٢٩٬٨٠٦ - - - ٢٩٬٨٠٦ فائدة�معلقة�صافية�من�املبالغ�املس��دة

 )١٤٩٬٨٦٥( - - - )١٤٩٬٨٦٥( مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة

 ١٧١٬٦٥٥ ٩ ٢٬٦٠٣ ٦٩١ ١٦٨٬٣٥٢ 
      

٢٠١٧      
 ٢٣٤٬٩٩٩ - - - ٢٣٤٬٩٩٩ يناير�١���

      
 ٧٧٬٣٨٩ - - - ٧٧٬٣٨٩ صا���مصار�ف�انخفاض�القيمة�للسنة

 )٣٩٬٧٠٠( - - - )٣٩٬٧٠٠( عكس�مخصص�انخفاض�القيمة
 )٤٬٣١٢( - - - )٤٬٣١٢( مبالغ�مس��دة�خالل�السنة

 ٣٣٬٣٧٧ - - - ٣٣٬٣٧٧ مخصص�النخفاض�القيمة،�صا��
      

 ٢٩٬٣٣٩ - - - ٢٩٬٣٣٩ من�املبالغ�املس��دة�فائدة�معلقة�صافية
 )٤٩٬٦٥٣( - - - )٤٩٬٦٥٣( مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة

 ٢٤٨٬٠٦٢ - - - ٢٤٨٬٠٦٢ 
 

 ٣٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 (تتمة)�نخفاض�القيمة،�صا��مخصص�ا�-١٨
 :٢٠١٧و��٢٠١٨د�سم����٣١فيما�ي���تخصيص�مخصص�انخفاض�القيمة�كما���� ٢-١٨

 

 ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� ٢٠١٨
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

 ١٦٨٬٣٥٢ ١٤٧٬٠٣٤ ١٢٬٥٠١ ٨٬٨١٧ قروض�وسلف�للعمالء
 ٦٩١ - - ٦٩١ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٢٬٦٠٣ - ٨٣٢ ١٬٧٧١ �ع�دات�وضمانات�مالية
 ٩ - ٣ ٦ *�موجودات�مالية�أخرى 

 ١٧١٬٦٥٥ ١٤٧٬٠٣٤ ١٣٬٣٣٦ ١١٬٢٨٥ ا��موع
     
     

 ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� ٢٠١٧
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

 ٢٤٦٬٩٠٩ ٢٠٥٬٧٤٥ ١٧٬٧٨٣ ٢٣٬٣٨١ قروض�وسلف�للعمالء
 ١٬١٠٦ - ٥٦ ١٬٠٥٠ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٤٥ - - ٤٥ �ع�دات�وضمانات�مالية
 ٢ - ١ ١ *�موجودات�مالية�أخرى 

 ٢٤٨٬٠٦٢ ٢٠٥٬٧٤٥ ١٧٬٨٤٠ ٢٤٬٤٧٧ ا��موع
 

 *�يمثل�ذلك�انخفاض�قيمة�املستحق�من�األطراف�ذات�العالقة�والودا�ع�واألرصدة�املستحقة�من�البنوك�واملؤسسات�املالية.
 

�أص �املتحدةدرت �العر�ية �اإلمارات �لدولة �املركزي ��املصرف ��٣٠�� ��٢٠١٨أبر�ل �رقم: الذي�تضمن��٢٠١٨/٤٥٨ / CBUAE / BSDالتعميم
�تتعلق �ب�إرشادات �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد �اإلخطار �٩املعيار�الدو�� �ذلك �تناول �ُ�ع���ب�نفيذ�املعيار��حيث �ال�� واآلثار�العملية�التحديات

 ")اإلرشادات���دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�("�٩���عتمد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�للبنوك�ال�
 

الصادر�من�املصرف��٢٨/٢٠١٠نصوص�عليه����التعميم�العام�وا��اص�امل�ا��صصب�ن��من�اإلرشادات،�فإن�ال�سو�ة�٤-٦وفًقا�للفقرة�
 ���كما�ي��:�٩وذلك�املتضمن�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 

 ٢٠١٨ 
 ألف�در�م 

  مخصص�انخفاض�القيمة:�عام
 ٢٤٫٦٢١ الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�٢٨/٢٠١٠مخصصات�عامة�بموجب�التعميم�

 ٢٤٫٦٢١ ٩جب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�من�ا��صصات�بمو �٢و��١يطرح:�املرحلت�ن�
 - مخصص�عام�محول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�النظامي

 

  مخصص�انخفاض�القيمة:�خاص
 ١٤٧٬٠٣٤ الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�٢٨/٢٠١٠مخصصات�عامة�بموجب�التعميم�

 ١٤٧٬٠٣٤ ٩صصات�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�من�ا���٣يطرح:�املرحلة�
 - مخصص�خاص�محول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�النظامي

 - مخصص�ا��صص�ا��ول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�النظامي
 

صات�بموجب�إرشادات�املصرف�املركزي�لدولة�تلك�ا��ص�٩�إلعداد�التقار�ر�املالية�رقماملعيار�الدو����ا��صصات�بموجب�ز�ادة���حالة�
 يتم�تحو�ل�أي�مبلغ�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة.�فال �،اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 ٣٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 
 

 صا���-الدخل�ضر�بة��-١٩
� �ب�سبة �الضر�بة �اح�ساب ��عض��%٢٠يتم �إضافة ��عد �للضر�بة �ا��اضع �الدخل �اح�ساب �تم �للضر�بة. �ا��اضع �السنة �ر�ح �صا�� من

 اء�ضر��يًا�من�قبل�سلطات�الضر�بة:بأ��ا�بنود�غ���قابلة�لإلعف�اإلدارةا��صصات�ا��ددة�إ���صا���الدخل،�وال����عتقد�
 

 ما�ي��:�الر�ح�أو�ا��سارةل�للسنة�املو��ة����بيان�ضر�بة�الدخمصار�ف�يمثل�
 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م

 �شأن�السنة�ا��الية  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠
 �شأن�السنة�السابقة    ١٢٢

     

٤٬٩٣١(  ٧٬١٨٢(   
 )١٠(إيضاح��ضر�بة�آجلة  ١٥٬١٧١  )٣٬٨١٤(

 ع��ف���ا����السنة�ا��اليةضر�بة�الدخل�امل�مصار�ف�مجموع  ١٠٬٢٤٠  ٣٬٣٦٨
     

 

 (أ)��انت�ا��ر�ات����مخصص�ضر�بة�الدخل�خالل�السنة�كما�ي��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 الرصيد����بداية�السنة  ٨٬٦٤٢  ١٨٬٥٨٣

 �شأن�السنة�ا��الية  -  ٨٬٦٤٢
 �شأن�السنة�السابقة  -  ١٢٢

 خالل�السنةاملدفوع�  )٨٬٦٤٢(  )١٨٬٧٠٥(
 )١٥الرصيد������اية�السنة�(إيضاح�  -  ٨٬٦٤٢

 

 (ب)�العالقة�ب�ن�مصار�ف�الضر�بة�والر�ح�ا��اس��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧    

   ألف�در�م  ألف�در�م
     

 قبل�الضر�بةالر�ح�  ١٤٬٣٠٤  ٣١٬٨٢٧
 الدخل�غ���ا��اضع�للضر�بة  -  )١٬٢١٩(

 �ح���ا�كخصومات�ضر��يةمسمو بنود�غ���  )٦٦٬٣٢٠(  ٥٬٢٥٧
 �سو�ة�خسائر�ضر��ية�ُمرحلة*  ٢٧٬٢٥٥  -
 أخرى   ١٠٧  )٥٦٤(

     

 للضر�بة�/�(ا��سارة)�ا��اضعة�الر�ح  )٢٤٬٦٥٤(  ٣٥٬٣٠١
     

 معدل�ضر�بة�الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصار�ف�ضر�بة�الدخل(إيرادات)�/�  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠

 
� �االع��اف �يخضع �ا�بموجودات* �الضر�بة �رقم �الدو�� �املعيار�ا��اس�� �من �محددة �ملتطلبات �الدخل".�١٢ملؤجلة ��ذه��"ضرائب تتطلب

�املستقبل�االع��اف�بأن�يتم��املوجودات ��� �املؤجلة �الضر�بة �أصل �اس��داد �فيه �ا��تمل �من �ي�ون �الذي �ا��د �إ�� �املؤجلة �الضر�بة أصل
�خاللاس��داد�ا��س�تعذر مليون�در�م��٢٧٫٥ا��ققة����أحد�الفروع�والبالغة�فقد�قدرت�اإلدارة�أن�ا��سائر�الضر��ية��،القر�ب.�ومع�ذلك
بمبلغ�الضر�بة�املؤجلة�ع����يتم�االع��افلن�ف�ومن�ثم،�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدةالسلطات�الضر��ية�����الذي�تج��هعام�ن�ع���النحو�

 .املذ�ورةا��سائر�

 ٣٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 
 

 صا���-الدخل�ضر�بة��-١٩
� �ب�سبة �الضر�بة �اح�ساب ��عض��%٢٠يتم �إضافة ��عد �للضر�بة �ا��اضع �الدخل �اح�ساب �تم �للضر�بة. �ا��اضع �السنة �ر�ح �صا�� من

 اء�ضر��يًا�من�قبل�سلطات�الضر�بة:بأ��ا�بنود�غ���قابلة�لإلعف�اإلدارةا��صصات�ا��ددة�إ���صا���الدخل،�وال����عتقد�
 

 ما�ي��:�الر�ح�أو�ا��سارةل�للسنة�املو��ة����بيان�ضر�بة�الدخمصار�ف�يمثل�
 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م

 �شأن�السنة�ا��الية  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠
 �شأن�السنة�السابقة    ١٢٢

     

٤٬٩٣١(  ٧٬١٨٢(   
 )١٠(إيضاح��ضر�بة�آجلة  ١٥٬١٧١  )٣٬٨١٤(

 ع��ف���ا����السنة�ا��اليةضر�بة�الدخل�امل�مصار�ف�مجموع  ١٠٬٢٤٠  ٣٬٣٦٨
     

 

 (أ)��انت�ا��ر�ات����مخصص�ضر�بة�الدخل�خالل�السنة�كما�ي��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 الرصيد����بداية�السنة  ٨٬٦٤٢  ١٨٬٥٨٣

 �شأن�السنة�ا��الية  -  ٨٬٦٤٢
 �شأن�السنة�السابقة  -  ١٢٢

 خالل�السنةاملدفوع�  )٨٬٦٤٢(  )١٨٬٧٠٥(
 )١٥الرصيد������اية�السنة�(إيضاح�  -  ٨٬٦٤٢

 

 (ب)�العالقة�ب�ن�مصار�ف�الضر�بة�والر�ح�ا��اس��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧    

   ألف�در�م  ألف�در�م
     

 قبل�الضر�بةالر�ح�  ١٤٬٣٠٤  ٣١٬٨٢٧
 الدخل�غ���ا��اضع�للضر�بة  -  )١٬٢١٩(

 �ح���ا�كخصومات�ضر��يةمسمو بنود�غ���  )٦٦٬٣٢٠(  ٥٬٢٥٧
 �سو�ة�خسائر�ضر��ية�ُمرحلة*  ٢٧٬٢٥٥  -
 أخرى   ١٠٧  )٥٦٤(

     

 للضر�بة�/�(ا��سارة)�ا��اضعة�الر�ح  )٢٤٬٦٥٤(  ٣٥٬٣٠١
     

 معدل�ضر�بة�الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصار�ف�ضر�بة�الدخل(إيرادات)�/�  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠

 
� �االع��اف �يخضع �ا�بموجودات* �الضر�بة �رقم �الدو�� �املعيار�ا��اس�� �من �محددة �ملتطلبات �الدخل".�١٢ملؤجلة ��ذه��"ضرائب تتطلب

�املستقبل�االع��اف�بأن�يتم��املوجودات ��� �املؤجلة �الضر�بة �أصل �اس��داد �فيه �ا��تمل �من �ي�ون �الذي �ا��د �إ�� �املؤجلة �الضر�بة أصل
�خاللاس��داد�ا��س�تعذر مليون�در�م��٢٧٫٥ا��ققة����أحد�الفروع�والبالغة�فقد�قدرت�اإلدارة�أن�ا��سائر�الضر��ية��،القر�ب.�ومع�ذلك
بمبلغ�الضر�بة�املؤجلة�ع����يتم�االع��افلن�ف�ومن�ثم،�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدةالسلطات�الضر��ية�����الذي�تج��هعام�ن�ع���النحو�

 .املذ�ورةا��سائر�

 ٣٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 
 

 صا���-الدخل�ضر�بة��-١٩
� �ب�سبة �الضر�بة �اح�ساب ��عض��%٢٠يتم �إضافة ��عد �للضر�بة �ا��اضع �الدخل �اح�ساب �تم �للضر�بة. �ا��اضع �السنة �ر�ح �صا�� من

 اء�ضر��يًا�من�قبل�سلطات�الضر�بة:بأ��ا�بنود�غ���قابلة�لإلعف�اإلدارةا��صصات�ا��ددة�إ���صا���الدخل،�وال����عتقد�
 

 ما�ي��:�الر�ح�أو�ا��سارةل�للسنة�املو��ة����بيان�ضر�بة�الدخمصار�ف�يمثل�
 

٢٠١٨  ٢٠١٧    
   ألف�در�م  ألف�در�م

 �شأن�السنة�ا��الية  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠
 �شأن�السنة�السابقة    ١٢٢

     

٤٬٩٣١(  ٧٬١٨٢(   
 )١٠(إيضاح��ضر�بة�آجلة  ١٥٬١٧١  )٣٬٨١٤(

 ع��ف���ا����السنة�ا��اليةضر�بة�الدخل�امل�مصار�ف�مجموع  ١٠٬٢٤٠  ٣٬٣٦٨
     

 

 (أ)��انت�ا��ر�ات����مخصص�ضر�بة�الدخل�خالل�السنة�كما�ي��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 الرصيد����بداية�السنة  ٨٬٦٤٢  ١٨٬٥٨٣

 �شأن�السنة�ا��الية  -  ٨٬٦٤٢
 �شأن�السنة�السابقة  -  ١٢٢

 خالل�السنةاملدفوع�  )٨٬٦٤٢(  )١٨٬٧٠٥(
 )١٥الرصيد������اية�السنة�(إيضاح�  -  ٨٬٦٤٢

 

 (ب)�العالقة�ب�ن�مصار�ف�الضر�بة�والر�ح�ا��اس��:    
٢٠١٨  ٢٠١٧    

   ألف�در�م  ألف�در�م
     

 قبل�الضر�بةالر�ح�  ١٤٬٣٠٤  ٣١٬٨٢٧
 الدخل�غ���ا��اضع�للضر�بة  -  )١٬٢١٩(

 �ح���ا�كخصومات�ضر��يةمسمو بنود�غ���  )٦٦٬٣٢٠(  ٥٬٢٥٧
 �سو�ة�خسائر�ضر��ية�ُمرحلة*  ٢٧٬٢٥٥  -
 أخرى   ١٠٧  )٥٦٤(

     

 للضر�بة�/�(ا��سارة)�ا��اضعة�الر�ح  )٢٤٬٦٥٤(  ٣٥٬٣٠١
     

 معدل�ضر�بة�الدخل  %٢٠  %٢٠
 مصار�ف�ضر�بة�الدخل(إيرادات)�/�  )٤٬٩٣١(  ٧٬٠٦٠

 
� �االع��اف �يخضع �ا�بموجودات* �الضر�بة �رقم �الدو�� �املعيار�ا��اس�� �من �محددة �ملتطلبات �الدخل".�١٢ملؤجلة ��ذه��"ضرائب تتطلب

�املستقبل�االع��اف�بأن�يتم��املوجودات ��� �املؤجلة �الضر�بة �أصل �اس��داد �فيه �ا��تمل �من �ي�ون �الذي �ا��د �إ�� �املؤجلة �الضر�بة أصل
�خاللاس��داد�ا��س�تعذر مليون�در�م��٢٧٫٥ا��ققة����أحد�الفروع�والبالغة�فقد�قدرت�اإلدارة�أن�ا��سائر�الضر��ية��،القر�ب.�ومع�ذلك
بمبلغ�الضر�بة�املؤجلة�ع����يتم�االع��افلن�ف�ومن�ثم،�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدةالسلطات�الضر��ية�����الذي�تج��هعام�ن�ع���النحو�

 .املذ�ورةا��سائر�

 ٣٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 العر�ية�املتحدة�فروع�دولة�اإلمارات

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 النقد�وما��عادله�-٢٠
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

     

 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى�  ١٥٤٬١٣٨  ٢٣١٬٢٥٦
 مصرف�اإلمارات�املركزي لدى�احتياطيات�نقدية�وش�ادات�إيداع�  ٧٦٬٦٢٣  ٣٣٣٬٣١٥
 مطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة  ١٥٤٬٠٠٠  ٤٣٬٥٠٣
 مطلوب�من�بنوك�ومؤسسات�مالية�  ٦٢٬٦٣٤  ١٥٬٦٣٨

٤٤٧٬٣٩٥  ٦٢٣٬٧١٢   
     

 مطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة  )٨٬٩٦٢(  )٢٨١٬٢٦٣(
 مطلوب�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية  )٣٬٣٦٣(  )٢١٢٬٨٦٩(
 مصرف�اإلمارات�املركزي لدى��وش�ادة�إيداع�احتياطي�قانو�ي  )٧٦٬٦٢٣(  )١٠٣٬٣١٥(

 إجما���النقد�وما��عادله  ٣٥٨٬٤٤٧  ٢٦٬٢٦٥

 ٤٠�  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 و�نود�خارج�امل��انية�املركز�الرئ����وحقوق��املطلو�ات،�تتركز�املوجودا�-٢١
 

 �٢٠١٧د�سم����٣١  ٢٠١٨د�سم����٣١  

  املوجودات  

املطلو�ات�وحقوق�املركز�

  املوجودات  بنود�خارج�امل��انية  الرئ����

املطلو�ات�وحقوق�

  املركز�الرئ����

بنود�خارج�

 امل��انية

 ألف�در�ـــــم  ألف�در�ـــــم  ألف�در�ــــم  ألف�در�ـــــم  لف�در�ـــــمأ  ألف�در�ـــــم  طق�ا��غرافيةااملن
             

 ٩٤٧٬٦٨٦  ٢٬١٩٢٬٨٤٤  ٢٬٢٨٦٬٦٩٩  ٧٠٠٬٢٧٥  ١٬٩٤٦٬٨٢٥  ١٬٦٤٣٬١٠٦  اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 ٣٩٬٠٥٧  ٣٢٠٬٠٠١  ٢٦٧٬٥٦٥  ١٦٬٦٨٩  ٣٩٬١١٣  ٢٥٩٬٩٥٥  دول�الشرق�األوسط�اآلخرى 

 ١٩  ١٩٦٬٨٧٦  ١٥٨٬٤١٣  ١١٬٤١٩  ٦٬٤٤٧  ٨٩٬٨٩٥  نظمة�التعاون�والتنمية�االقتصادية�دول�م

 -  ٢٬٩٥٦  -  -  ٥٧١  -  أخــرى 

 ٩٨٦٬٧٦٢  ٢٬٧١٢٬٦٧٧  ٢٬٧١٢٬٦٧٧  ٧٢٨٬٣٨٣  ١٬٩٩٢٬٩٥٦  ١٬٩٩٢٬٩٥٦  ا��ـــموع
             

             القطاعات

 -  ٥٠٬٤٢٦  ٦٧٣٬٧٨٥  -  ٨٦٢  ٢٩٤٬٠٣٠  ا���ومة�والقطاع�العام

 ٩٤٦٬٩٤٧  ١٬٠٦١٬٣٦٦  ١٬٤٢١٬٨٠٨  ٦٩٦٬٦٣٨  ٨١١٬٠١٦  ٩٦٣٬٤٠١  التجارة�واألعمال�

 ٣٢١  ٣٧٢٬٥٩٣  ٣٤٠٬٦٣٩  ٢١٩  ٣٣٤٬٢١٦  ٢٧٦٬٤٥٩  األفراد

 ٣٩٬٤٩٤  ٥٥٥٬٧٢١  ١٩٥٬٦٦٧  ٣١٬٥٢٦  ١٨٢٬٨٥٤  ٣٨٩٬٥٥٠  املؤسسات�املالية

 -  ٦٧٢٬٥٧١  ٨٠٬٧٧٨  -  ٦٦٤٬٠٠٨  ٦٩٬٥١٦  أخرى 

 ٩٨٦٬٧٦٢  ٢٬٧١٢٬٦٧٧  ٢٬٧١٢٬٦٧٧  ٧٢٨٬٣٨٣  ١٬٩٩٢٬٩٥٦  ١٬٩٩٢٬٩٥٦  ا��ـــموع

 
 ٤١ ا��لي���فر�سا�ش.م.

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 ملاليةتص�يف�املوجودات�واملطلو�ات�ا�-٢٢
 

 :٢٠١٨د�سم����٣١كما������ا�الدف��ية�وقيمل�ل�صنف�من�املوجودات�واملطلو�ات�املالية��الفروعا��دول�التا���تص�يف�يو���
 

 الت�لفة�املطفأة الت�لفة�املطفأة  
 ألف�در�ـــــم ألف�در�ـــــم  

    املوجودات�املالية
 ٥٦٤٬٥٧١ ٢٣٠٬٧٦١  مصرف�اإلمارات�املركزي النقد�وأرصدة�لدى�

 ٤٣٬٥٠٣ ١٥٣٬٩٩٨  أطراف�ذات�عالقةاملطلوب�من�
 ١٥٬٦٣٨ ٦٢٬٦٢٧  املطلوب�من�البنوك�واملؤسسات�املالية

 ١٥٤٬٠٧٦ ٩٦٬٥٣٥  أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ١٬٨٤٦٬٤٩٥ ١٬٣٨٢٬٨١٥  قروض�وسلف�للعمالء�

 ٥٤٬٥٦٩ ٤٦٬٤٣٧  موجودات�أخرى 

 ٢٬٦٧٨٬٨٥٢ ١٬٩٧٣٬١٧٣  ا��موع�
    

    و�ات�املاليةاملطل
 ٢١٢٬٨٦٩ ٣٬٣٦٣  املطلوب�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية

 ١٬٥٢٣٬٠٣٤ ١٬٣٠٣٬٠٢٨  ودا�ع�العمالء
 ٢٨١٬٢٦٣ ٨٬٩٦٢  أطراف�ذات�عالقةاملطلوب�إ���

 ٢١٬١٨٤ ١٧٬٩٦١  مطلو�ات�أخرى 

 ��٢٬٠٣٨٬٣٥٠ ١٬٣٣٣٬٣١٤  ا��موع�

 ٤٢�  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 العر�ية�املتحدةفروع�دولة�اإلمارات�

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 �تحليل�السيولة�-٢٣

اقديــة�ع�ــ��أســاس�الف�ــ�ة�املتبقيــة��ــ��تــار�خ�التقر�ــر�إ�ــ��تــار�خ�اســتحقاقات�املوجــودات�واملطلو�ــات�التع�اســتحقاق�موجــودات�ومطلو�ــات�الفــروع�بنــاًء�ع�ــ��ال��ت�بــات�التعاقديــة�إلعــادة�الســداد.�ولقــد�تــم�تحديــدي��ــص�ا��ــدول�التــا���(أ)�
 االستحقاق�التعاقدي.

 

   أقل�من�ثالثة�أش�ر  من�ثالثة�أش�ر�إ���سنة  أك���من�سنة  ا��ـــموع
 ٢٠١٨  ألف�در�م  ألف�در�م  ألف�در�م  ألف�در�م

 املوجودات        
 مصرف�اإلمارات�املركزي �نقد�وأرصدة�لدى  ١٥٤٬١٣٨  -  ٧٦٬٦٢٣  ٢٣٠٬٧٦١
 املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة  ١٥٣٬٩٩٨  -  -  ١٥٣٬٩٩٨

 املطلوب�من�البنوك�واملؤسسات�املالية  ٦٢٬٦٢٧  -  -  ٦٢٬٦٢٧
 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة  -  ٢٬٠٧٧  ٩٤٬٤٥٨  ٩٦٬٥٣٥

 القروض�والسلف�للعمالء  ٢٩٠٬٨٤٢  ٢٠٥٬٩٢٧  ٨٨٦٬٠٤٦  ١٬٣٨٢٬٨١٥
 موجودات�أخرى�  ٤٧٬٩٦٧  ١٬٠٩٤  ١٠٬٩٦٤  ٦٠٬٠٢٥

 املمتل�ات�واملعدات�  -  -  ٨٨٩  ٨٨٩
 املوجودات�غ���امللموسة  -  -  ٥٬٣٠٦  ٥٬٣٠٦

 مجموع�املوجودات  ٧٠٩٬٥٧٢  ٢٠٩٬٠٩٨  ١٬٠٧٤٬٢٨٦  ١٬٩٩٢٬٩٥٦
         

 امللكيةاملطلو�ات�وحقوق�        
 املؤسسات�املاليةاملطلوب�إ���البنوك�و   ٣٬٣٦٣  -  -  ٣٬٣٦٣

 ودا�ع�العمالء  ٩٣٧٬٤٢٢  ٣٦٥٬٦٠٦  -  ١٬٣٠٣٬٠٢٨
 املطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة  ٨٬٩٦٢  -  -  ٨٬٩٦٢

 مطلو�ات�أخرى   ٣١٬٢٨٨  ٢٦٧  ١٢٬٤٩٦  ٤٤٬٠٥١
 امللكيةحقوق�  -  -  ٦٣٣٬٥٥٢  ٦٣٣٬٥٥٢

  �مللكيةامجموع�املطلو�ات�وحقوق�  ٩٨١٬٠٣٥  ٣٦٥٬٨٧٣  ٦٤٦٬٠٤٨  ١٬٩٩٢٬٩٥٦
 

 ٤٣�  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 (تتمة)�تحليل�السيولة�-٢٣
 
 

   أقل�من�ثالثة�أش�ر  من�ثالثة�أش�ر�إ���سنة  أك���من�سنة  ا��ـــموع
 ٢٠١٨  ألف�در�م  ألف�در�م  مألف�در�  ألف�در�م

 املوجودات        
 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى�  ٤٦١٬٢٥٦  -  ١٠٣٬٣١٥  ٥٦٤٬٥٧١
 املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة  ٤٣٬٥٠٣  -  -  ٤٣٬٥٠٣
 املطلوب�من�البنوك�واملؤسسات�املالية  ١٥٬٦٣٨    -  ١٥٬٦٣٨

 ق�مالية�اس�ثمار�ةأورا  -  ٥٧٬٣٩٢  ٩٦٬٦٨٤  ١٥٤٬٠٧٦
 القروض�والسلف�للعمالء  ٥٤٧٬٤٥٧  ٢٧٦٬١١٣  ١٬٠٢٢٬٩٢٥  ١٬٨٤٦٬٤٩٥

 موجودات�أخرى�  ٢٠٬٠٢٧  ١٨٬٠٠٤  ٤٢٬٢٢٢  ٨٠٬٢٥٣
 املمتل�ات�واملعدات�  -  -  ١٬٥٢٠  ١٬٥٢٠
 املوجودات�غ���امللموسة  -  -  ٦٬٦٢١  ٦٬٦٢١

 مجموع�املوجودات  ١٬٠٨٧٬٨٨١  ٣٥١٬٥٠٩  ١٬٢٧٣٬٢٨٧  ٢٬٧١٢٬٦٧٧

       
  

 امللكيةاملطلو�ات�وحقوق�        
 املطلوب�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية  ١٨٧٬١٦٢  -  ٢٥٬٧٠٧  ٢١٢٬٨٦٩

 ودا�ع�العمالء  ١٬١٤٥٬٣٢٩  ٣٧٧٬٧٠٥  -  ١٬٥٢٣٬٠٣٤
 املطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة  ٢٨١٬٢٦٣  -  -  ٢٨١٬٢٦٣
 مطلو�ات�أخرى   ٤٩٬٨٥٣  ٢٬٩١٣  ١٣٬٢٥٧  ٦٦٬٠٢٣

 امللكيةحقوق�  -  -  ٦٢٩٬٤٨٨  ٦٢٩٬٤٨٨
  �امللكيةمجموع�املطلو�ات�وحقوق�  ١٬٦٦٣٬٦٠٧  ٣٨٠٬٦١٨  ٦٦٨٬٤٥٢  ٢٬٧١٢٬٦٧٧

 

 ٤٤�  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 تمة)(ت�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 �تحليل�السيولة�-٢٣

 التدفقات�النقدية�غ���ا��صومة�للمطلو�ات�املالية�–(ب)�استحقاق�السيولة�
أقــرب�تــار�خ�قــد�يطلــب�فيــه�مــن�الفــروع��ســديد�تلــك��ومة�للمطو�ــات�املاليــة�بنــاًء�ع�ــ�صــل�ا��ــدول�التــا���االســتحقاق�التعاقــدي�للفــروع��شــأن�املطلو�ــات�املاليــة�غ�ــ��املشــتقة.�إن�ا��ــدول�التــا����ــو�التــدفقات�النقديــة�غ�ــ��ا��صــ.���يف

 املطلو�ات.
 

 
 

 أقل�من�ثالثة�أش�ر من�ثالثة�أش�ر�إ���سنة أك���من�سنة ا��ـــموع
املعدل�املر���ل�سبة�

 الفائدة�الفعلية
 

 ٢٠١٨ % ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م
 املطلو�ات�املالية     

 ن�البنوك�واملؤسسات�املاليةاملطلوب�م ٢٫٤ ٣٬٣٦٣ - - ٣٬٣٦٣
 ودا�ع�العمالء ١٫٤ ٩٤٠٬٣٠٩ ٣٧٥٬٠٤٢ ١١٦ ١٬٣١٥٬٤٦٧

 مطلوب�ألطراف�ذات�عالقة ٢٫٤ ٨٬٩٦٢ - - ٨٬٩٦٢
 مطلو�ات�أخرى� - ٣١٬٢٨٨ ٢٦٧ ١٢٬٤٩٦ ٤٤٬٠٥١

 ا��موع  ٩٨٣٬٩٢٢ ٣٧٥٬٣٠٩ ١٢٬٦١٢ ١٬٣٧١٬٨٤٣
      

     ٢٠١٧ 
 املطلو�ات�املالية     

 املطلوب�من�البنوك�واملؤسسات�املالية ١٫٢ ١٨٧٬٣٥٩ ٢٦٬٣٠٣ - ٢١٣٬٦٦٢
 ودا�ع�العمالء ١٫٥ ١٬١٤٦٬٣٢٥ ٣٨٢٬٤٩٢ ٣٢٩ ١٬٥٢٩٬١٤٦
 مطلوب�ألطراف�ذات�عالقة ١٫٢ ٢٨١٬٦٣٨ - - ٢٨١٬٦٣٨
 مطلو�ات�أخرى� - ٤٩٬٨٥٣ ٢٬٩١٣ ١٣٬٢٥٧ ٦٦٬٠٢٣

 ا��موع  ١٬٦٦٥٬١٧٥ ٤١١٬٧٠٨ ١٣٬٥٨٦ ٢٬٠٩٠٬٤٦٩

 ٤٥ ر�سا�ش.م.ا��لي���ف
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 القيمة�العادلة�لألدوات�املالية�-٢٤

املـــة�منظمــة�بـــ�ن�ُ�عــرف�القيمــة�العادلـــة�بالســعر�الــذي�ســـ�تم�قبضــه�لبيـــع�أي�مــن�املوجــودات�أو�دفعـــه�لتحو�ــل�أي�مـــن�املطلو�ــات�ضــمن�مع
امل�شـارك�ن��ـ��الســوق��ـ��تـار�خ�القيــاس،��غـض�النظـر�عمــا�إذا��ـان�الســعر�يمكـن�تحقيقـه�بطر�قــة�مباشـرة�أو�أ�ـان�مقــدرًا�باسـتخدام�أســلوب�

�ـــان��.�وعنــد�تقـــدير�القيمــة�العادلــة�ألي�مـــن�املوجــودات�أو�املطلو�ــات،�ترا�ــ��الفـــروع�عنــد��ســع���املوجـــودات�أو�املطلو�ــات�مــا�إذاآخــرتقيــيم�
 امل�شار�ون�بالسوق�سيأخذون����حسبا��م�تلك�العوامل�عند��سع���املوجودات�أو�املطلو�ات�بتار�خ�القياس.

 
 

بناًء�ع���مدى�وضوح�املدخالت��٣أو��٢أو��١وعالوة�ع���ذلك،�وألغراض�إعداد�التقار�ر�املالية،�ُتصنف�قياسات�القيمة�العادلة�إ���املستوى�
 لعادلة�وأ�مية�املدخالت�لقياسات�القيمة�العادلة�بال�امل،�و���محددة�كما�يـ��:بال�سبة�لقياسات�القيمة�ا

و�ــ��املــدخالت�املســت�بطة�مــن�األســعار�املدرجــة�(غيـــر�املعّدلــة)�ملوجــودات�أو�مطلو�ــات�مطابقــة��ــ��أســواق��شــطة��١مــدخالت�املســتوى�-
 والتـي�يمكن�للم�شأة�ا��صول�عل��ا����تار�خ�القياس؛

واملالحظـة�للموجـودات��١و���املدخالت�املست�بطة�من�البيانات�عدا�عن�األسعار�املدرجة�املسـتخدمة��ـ��املسـتوى��٢مدخالت�املستوى�-
 أو�املطلو�ات،�سواء�بطر�قة�مباشرة�أو�غيـر�مباشرة؛�و

 و���مدخالت�للموجودات�أو�املطلو�ات�ال��عتمد�ع���أسعار�السوق�امل��وظة.�٣مدخالت�املستوى�-
  

 املطبقة����قياس�القيمة�العادلة�يات�التقييمأساليب�واف��اض

 تحدد�القيمة�العادلة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�كما�ي��:�

بالرجوع�إ���أسعار�السوق�القيمة�العادلة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�واملتداولة�ومتاجر���ا����أسواق�مالية��شطة��تحدد

 واملدرجة؛�

� �القيمة �تحدد �املالية �للموجودات �اآلخر العادلة �املالية �واملطلو�ات �تحليل�اآلخر ى �ع�� �بناًء �عمومًا �األسعار�املقبولة �لنماذج �وفقًا ى

 .التدفقات�النقدية�ا��صومة�باستخدام�األسعار�السائدة����السوق�وعروض�األسعار�من�املتاجر�ن�ألدوات�مشا��ة
 
 

 مستقب��املقاسة�بالت�لفة�املطفأة�ع���أساس�للموجودات�املالية�للفروع�القيمة�العادلة�
أن��ترى�اإلدارة�است�ناء�ما��و�مفصل����ا��دول�التا��،�ُتقاس��عًضا�من�املوجودات�املالية�للفروع�بالت�لفة�املطفأة������اية�ف��ة�التقر�ر.�و 

 تقارب�قيم�ا�العادلة.����البيانات�املالية�املقيدةالقيم�الدف��يـة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�
 

 القيمة�العادلة القيمة�الدف��ية 
 ا��موع ٣املستوى� ٢املستوى� ١املستوى� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

٢٠١٨      
      املوجودات�املالية

 ٩٥٬٠٧٧ ٢٬٠٩٢  ٩٢٬٩٨٥ ٩٦٬٥٣٥ اس�ثمارات�محتفظ���ا�لتار�خ�االستحقاق
      

٢٠١٧      
      املوجودات�املالية

 ١٥٤٬٦٠٣ ٢٬٢٣٢ - ١٥٢٬٣٧١ ١٥٤٬٠٧٦ اس�ثمارات�محتفظ���ا�لتار�خ�االستحقاق

 

 ٤٥ ر�سا�ش.م.ا��لي���ف
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 القيمة�العادلة�لألدوات�املالية�-٢٤

املـــة�منظمــة�بـــ�ن�ُ�عــرف�القيمــة�العادلـــة�بالســعر�الــذي�ســـ�تم�قبضــه�لبيـــع�أي�مــن�املوجــودات�أو�دفعـــه�لتحو�ــل�أي�مـــن�املطلو�ــات�ضــمن�مع
امل�شـارك�ن��ـ��الســوق��ـ��تـار�خ�القيــاس،��غـض�النظـر�عمــا�إذا��ـان�الســعر�يمكـن�تحقيقـه�بطر�قــة�مباشـرة�أو�أ�ـان�مقــدرًا�باسـتخدام�أســلوب�

�ـــان��.�وعنــد�تقـــدير�القيمــة�العادلــة�ألي�مـــن�املوجــودات�أو�املطلو�ــات،�ترا�ــ��الفـــروع�عنــد��ســع���املوجـــودات�أو�املطلو�ــات�مــا�إذاآخــرتقيــيم�
 امل�شار�ون�بالسوق�سيأخذون����حسبا��م�تلك�العوامل�عند��سع���املوجودات�أو�املطلو�ات�بتار�خ�القياس.

 
 

بناًء�ع���مدى�وضوح�املدخالت��٣أو��٢أو��١وعالوة�ع���ذلك،�وألغراض�إعداد�التقار�ر�املالية،�ُتصنف�قياسات�القيمة�العادلة�إ���املستوى�
 لعادلة�وأ�مية�املدخالت�لقياسات�القيمة�العادلة�بال�امل،�و���محددة�كما�يـ��:بال�سبة�لقياسات�القيمة�ا

و�ــ��املــدخالت�املســت�بطة�مــن�األســعار�املدرجــة�(غيـــر�املعّدلــة)�ملوجــودات�أو�مطلو�ــات�مطابقــة��ــ��أســواق��شــطة��١مــدخالت�املســتوى�-
 والتـي�يمكن�للم�شأة�ا��صول�عل��ا����تار�خ�القياس؛

واملالحظـة�للموجـودات��١و���املدخالت�املست�بطة�من�البيانات�عدا�عن�األسعار�املدرجة�املسـتخدمة��ـ��املسـتوى��٢مدخالت�املستوى�-
 أو�املطلو�ات،�سواء�بطر�قة�مباشرة�أو�غيـر�مباشرة؛�و

 و���مدخالت�للموجودات�أو�املطلو�ات�ال��عتمد�ع���أسعار�السوق�امل��وظة.�٣مدخالت�املستوى�-
  

 املطبقة����قياس�القيمة�العادلة�يات�التقييمأساليب�واف��اض

 تحدد�القيمة�العادلة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�كما�ي��:�

بالرجوع�إ���أسعار�السوق�القيمة�العادلة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�واملتداولة�ومتاجر���ا����أسواق�مالية��شطة��تحدد

 واملدرجة؛�

� �القيمة �تحدد �املالية �للموجودات �اآلخر العادلة �املالية �واملطلو�ات �تحليل�اآلخر ى �ع�� �بناًء �عمومًا �األسعار�املقبولة �لنماذج �وفقًا ى

 .التدفقات�النقدية�ا��صومة�باستخدام�األسعار�السائدة����السوق�وعروض�األسعار�من�املتاجر�ن�ألدوات�مشا��ة
 
 

 مستقب��املقاسة�بالت�لفة�املطفأة�ع���أساس�للموجودات�املالية�للفروع�القيمة�العادلة�
أن��ترى�اإلدارة�است�ناء�ما��و�مفصل����ا��دول�التا��،�ُتقاس��عًضا�من�املوجودات�املالية�للفروع�بالت�لفة�املطفأة������اية�ف��ة�التقر�ر.�و 

 تقارب�قيم�ا�العادلة.����البيانات�املالية�املقيدةالقيم�الدف��يـة�للموجودات�املالية�واملطلو�ات�املالية�
 

 القيمة�العادلة القيمة�الدف��ية 
 ا��موع ٣املستوى� ٢املستوى� ١املستوى� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

٢٠١٨      
      املوجودات�املالية

 ٩٥٬٠٧٧ ٢٬٠٩٢  ٩٢٬٩٨٥ ٩٦٬٥٣٥ اس�ثمارات�محتفظ���ا�لتار�خ�االستحقاق
      

٢٠١٧      
      املوجودات�املالية

 ١٥٤٬٦٠٣ ٢٬٢٣٢ - ١٥٢٬٣٧١ ١٥٤٬٠٧٦ اس�ثمارات�محتفظ���ا�لتار�خ�االستحقاق

 
 ٤٦ ا��لي���فر�سا�ش.م.

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�رأس�املال�-٢٥

 رأس�املال مصرف�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�املركزي�الذي�يحدد�و�راقب�متطلبات �� للفروع الرئ�سية ���ة�التنظيميةا إن
 

 :��إدارة�رأس�املال�عند�أ�داف�الفروع��إن
�مواصلة�تقديم�أعمال�ا�وز�ادة�عائدات�املسا�م�ن؛�و�ع��ضمان�قدرة�الفروع 
مصرف�اإلمارات�املركزي ��ددة�من�قبل�االلتـزام�بمتطلبات�رأس�املال�التنظي���ا. 

 

كفاية�رأس�املال�لد��ا�بما�يتفق�مع�التوج��ات�الصادرة�عن���سبةوتقوم�الفروع����سياق�تنفيذ�متطلبات�رأس�املال�التنظي���باح�ساب�
 ا��اطر.�رأس�املال�للموجودات�املر��ة�حسبال���تو����ش�ل�رئ�����أن��ذه�ال�سبة�����سبة��مصرف�اإلمارات�املركزي 

 

 رأس�املال�النظامي

 ك�ل.��الفروعبوضع�ومراقبة�متطلبات�رأس�مال��مصرف�اإلمارات�املركزي يقوم�
 
 

�عد�تطبيق��،التا�ع�ل��نة�بازل�للرقابة�املصرفية�("��نة�بازل")�٣بازل��ساب�رأس�املال�باستخدام�إطار�عمليتم�ح�،٢٠١٧اعتباًرا�من�عام�
من�ثالث�"ر�ائز":�ا��د��٣وفًقا�لتقديره�الوط��.�يت�ون�إطار�بازل��،اإلمارات�العر�ية�املتحدة�لدولةاملركزي���ا�البنك��أو���التعديالت�ال���

 األد�ى�ملتطلبات�رأس�املال�وعملية�املراجعة�اإلشرافية�وانضباط�السوق.
 

 ا��د�األد�ى�ملتطلبات�رأس�املال
ف��اير��١من�اعتباًرا�وال���دخلت�ح���التنفيذ��،٣بازل��لنظامرأس�املال��عات�شر�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��املصرف�أصدر 
٢٠١٧� �قسمت �حيث ،� �األد�ى �ملا��د �املال �رأس �مستو�ات�إ��تطلبات ��،ثالثة �فئة �و�� �من �األول �الشق �مال �العاديةرأس �امللكية �،حقوق

 .ومجموع�رأس�املالاإلضا����والشق�األول�من�رأس�املال
 

تقلبات�املضادة�ل�وال�وامش)�رأس�املال��امش�ا��ماية�للمحافظة�ع��(�امش�حماية�للمحافظة�ع���رأس�املال�اإلضا���و �لقد�تم�تقديم
�ا �االقتصادية �لدورات �إ�� �يصل �أق��� ��٢٫٥بحد �ل�ل ��امش٪ �متطلبات �من �األد�ى �ا��د �إ�� �باإلضافة �امللكية�) �حقوق �من �األول الشق

 ٪.٧و�و��العادية
 

٪�من�١٫٨٨�ب��ت�ب�مرح���حيث�يتع�ن�اإلبقاء�عليه�عند��سبة�رى�العمل���امش�ا��ماية�للمحافظة�ع���رأس�املالس�،٢٠١٨بال�سبة�لعام�
�املال �رأس �قاعدة �ع�� �ا��افظة �س�تع�ن �ب�نما �املال. �رأس ��قاعدة ��٪�٢٫٥عند �سنة �من �٢٠١٩وذلك �العمل �سر�ان �يتم �ولم �بال�وامش.

 .٢٠١٨�لسنة�الزم�االحتفاظ���وال�ي�لدورات�االقتصاديةتقلبات�ااملضادة�ل
 

�والشق�األول�من�رأس�املال�،الشق�األول�من�رأس�مال�حقوق�امللكية�العادية����،تنقسم�قاعدة�رأس�املال�للفروع�إ���ثالث�فئات�رئ�سية
 .�ل�فئة�من�تلك�الفئات�اعتماًدا�ع���خصائصوذلك��،والشق�الثا�ي�من�رأس�املالاإلضا���

 

� �حقوق �مال �رأس �من �العاديةاألول �جودة�و�مثل�امللكية �مستو�ات �املال�أع�� �األس�م�،رأس �مال �رأس �األس�م�،و�شمل �،عالوة
غ���امللموسة�والتعديالت�التنظيمية�األخرى��املوجودات�عد�استقطاع��،واألر�اح�ا��تجزة�،وغ���ا�والتنظيميةاالحتياطيات�القانونية�

غراض�املالءمة�بموجب�أل يتم�التعامل�مع�ا�بطر�قة�مختلفة�عن�رأس�املال��مع�ذلك�امللكية�وال��املتعلقة�بالبنود�املدرجة����حقوق�
 .املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�اإلرشادات�الصادرة�عن�املصرف

 

مؤ�لة.�عاديةع���أدوات�رأسمالية�غ���،�و�شتمل�اإلضا���الشق�األول�من�رأس�املال 
 

�ص�انخفاض�القيمة�ا��ما��.مخصالشق�الثا�ي�من�رأس�املال،�و�تضمن 
 يتم�تطبيق�حدود�مختلفة�ع���عناصر�قاعدة�رأس�املال:

 

�؛�من�رأس�املال�من�املستوى�األول �٪٦٧�الشق�الثا�ي�من�رأس�املال�تتجاوز��سبةال�يمكن�أن 
�و؛�با��اطر�املوجودات�املر��ة٪�ع���األقل�من��٧�من�رأس�املال�األول الشق���سبةيجب�أن�ي�ون 
سبة�الشق�األول�من�رأس�املال٪�من�٥٠رأس�املال�الثانوي�املؤ�ل��تتخطى��سبةن�ال�يمكن�أ�. 
 

 ٤٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 (تتمة)�إدارة�رأس�املال�-٢٥

.��شمل�مخاطر�االئتمان�ا��اطر�السوقية�وال�شغيلية�ذات�الصلةالفروع�فيما�يتعلق�بمخاطر�االئتمان�و �موجوداتيتم�تص�يف�مخاطر�
داخل�وخارج�امل��انية�العمومية�الناشئة�عن��املراكز ا��اطر�داخل�وخارج�امل��انية�العمومية.�ُ�عرَّف�مخاطر�السوق�بأ��ا�مخاطر�ا��سائر����

أسعار�الفائدة�ومخاطر�صرف�العمالت�األجن�ية�ومخاطر�التعرض���قوق�امللكية�ومخاطر�السلع��و�شمل�مخاطر �،تحر�ات�أسعار�السوق 
أو�من��مخفقةمخاطر�ا��سارة�الناتجة�عن�عمليات�أو�أ��اص�أو�أنظمة�داخلية�غ����افية�أو�ب�ا��اطر�ال�شغيليةاألساسية.�يتم��عر�ف�

 أحداث�خارجية.
 

باستخدام�أساليب��س�ند�إ���املبادئ��،رأس�املال�التنظي���ع���أساس�منتظم�من�قبل�إدارة�الفرعتتم�مراقبة�كفاية�رأس�املال�واستخدام�
 اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�واملصرف�املركزي�لدولةالتوج��ية�ال���وضع��ا���نة�بازل�

 

�لك�األ�داف�والسياسات�قيد�املراجعةفإن�ت�،لم�يتم�إجراء�أي��غي��ات�ع���األ�داف�والسياسات�والعمليات�من�العام�السابق.�ومع�ذلك
� �املستمرة ��� �املن��ية �السنوات �خالل �اإلدارة. �قبل �املال��،٢٠١٧و��٢٠١٨د�سم����٣١من �رأس �متطلبات ���ميع �بال�امل �الفروع امتثلت

 املفروضة�من�ا��ارج.
 

عر�ية�املتحدة��انت��ناك�حاجة�ل��فاظ�ع���جميع�البنوك�العاملة����اإلمارات�ال�،٢٠١٧و��٢٠١٨د�سم����٣١خالل�السنوات�املن��ية����
��عمل�الفروع�ع���حساب��ا��افظة��امش٪�بما����ذلك��١١٫٧٥٪�و��١٢٫٣٧٥�سبة�كفاية�رأس�املال�عند� ع���رأس�املال�ع���التوا��.

 املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة.�املصرفواإلبالغ�ع��ا�وفًقا�إلرشادات��٣�سب�بازل�
 

 

 ٤٨ ر�سا�ش.م.ا��لي���ف
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�رأس�املال�(تتمة)�-٢٥
 رأس�املال�النظامي�(تتمة)

 

 :للفروعرأس�املال�النظامي�فيما�ي���مركز�
 

  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف�در�ــم ألف�در�ــم  

    األول�من�رأس�املال�الشق
 ٣٧٥٬٠٠٠ ٣٧٥٬٠٠٠  رأس�املال�ا��صص

 ٥٥٬٣٥٢ ٥٥٬٧٥٨  االحتياطي�القانو�ي
 ١٩٩٬١٣٦ ٢٠٢٬٧٩٤  األر�اح�املس�بقاة�

 )٦٬٦٢١( )٥٬٣٠٦(  �خصومات�نظاميةيطرح:�
 ٦٢٢٬٨٦٧ ٦٢٨٬٢٤٦  ا��موع

 
 
 
 

   

    الشق�الثا�ي�من�رأس�املال
 ٢٧٬٩٣١ ٢٠٬٥١٧  ���القيمة�ا��صص�ا��ما���لالنخفاض

 ٦٥٠٬٧٩٨ ٦٤٨٬٧٦٣  مجموع�قاعدة�رأس�املال
 

    املوجودات�املقيمة�بناًء�ع���ا��اطرة
 ٢٬٢٣٤٬٤٥٤ ١٬٦٤١٬٣٢١  مخاطر�االئتمان:
 ٢٦٤٬٥٨٩ ٢٢٣٬٣٣١  مخاطر�السوق�

 ٦١٨ ١٧٥  ا��اطر�ال�شغيلية�

 ٢٬٤٩٩٬٦٦١ ١٬٨٦٤٬٨٢٧  ةاملقيمة�بناًء�ع���ا��اطر �مجموع�املوجودات
    

 %٢٦٫٠٤ %٣٤٫٧٩  �سبة�رأس�املال�النظامي�

 %٢٤٫٩٤ %٣٣٫٦٩  الشق�األول�من�امللكية�العادية
 

 توز�ع�رأس�املال
� ��عتمد �واأل�شطة �العمليات �ب�ن �املال �رأس �توز�ع �إن��ا��ددةعملية �املوزع. �املال �رأس �ع�� �املتحققة �العوائد �مفاضلة �كب���ع�� �حد إ��

�ا �رأس �تحديد���م �ع�� �املال �رأس �توز�ع �عملية �تقوم �ال�شاط. �ل�ذا �ا��اطر�املصاحبة �ع�� ��عتمد �أو��شاط �عملية ��ل �ع�� �املوزع ملال
 العمليات�وال�شاطات�امللزمة��ش�ل�مستقل�ومنفصل�عن�ا���ات�القائمة�ع����ذه�العمليات�واأل�شطة.

 

�للمخاطرة �املعدل �املال �رأس �ع�� �العائد ��عظيم �أن �من �الفروع��بالرغم �خالل �من �املال �رأس �توز�ع �كيفية �تحديد ��� �رئ���� �و�أساس
أيضًا�التعاون�مع�العمليات�وال�شاطات��باالعتبار للعمليات�وال�شاطات،�إال�أنه�ل�س�األساس�الوحيد�املستخدم����صنع�القرار.�تم�األخذ�

�واملصادر�اآلخر  �توفر�اإلدارة �اس��اتيجياآلخر ى، �أ�داف �مع �ال�شاط �وتوافق �تتم�مراجعة�سياسات�الفروع�ى، ة�الفروع�ع���املدى�البعيد.
 املتعلقة�بإدارة�رأس�املال�وتوز�عه�بانتظام.

 ٤٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 إدارة�ا��اطر�-٢٦
 

أفضل�التطبيقات����مجال�إدارة�ا��اطر�إلدارة�ومراقبة�ا��اطر�الرئ�سية��ب�بـ��مدعومة�بوضع�قاعدة�إدارة�مخاطر�قو�ة��عقامت�الفرو 
 املو��ة�أدناه�والناتجة�عن�العمليات�اليومية�:

 

 االئتمانمخاطر�-
 مخاطر�السيولة-
 مخاطر�السوق -
 مخاطر�أسعار�الفائدة-
 ا��اطر�ال�شغيليـة-

 

 ��اطرإدارة�ا�عمل�إطار 
مفصلة���ذا�وإجراءات�حيث�قام�بتأس�س�سياسات��،مراقبة�إطار�عمل�إدارة�ا��اطرعن�للفروع�باملسؤولية�ال�املة�املركز�الرئ������ي��ض

�للفروعلضمان�التقيد����السياسات�املقررة�ومراقبة�ا��اطر�ا��تلفة�وذات�نفوذ���ان�ع���مستوى�إداري�عا���باإلضافة�إ���ا��صوص�
 .عن�قرب

 

 .��شاء�حدود�ا��اطر�وإدارة�ا��اطر�الشاملة�بالفروعإلتفو�ض�املركز�الرئ������بموجب�ان�اإلدارة�وا��اطر�واالئتمان����عمل
 

����.��عمل�مدراء�ع���درجة�كب��ة�من�التدر�ب�وا����ةالفروعسياسات�ا��اطر�بالت�سيق�مع�رغبة�إن��ذه�ال��ان����املسؤولة�عن�تطو�ر�
 ومراقبة�مخاطر�السوق�وا��اطر�ال�شغيلية.��االئتمانت�ضمن��ي�ل�إدارات�ا��اطر�للموافقة�ع���معامالت�مخاطر�تفو�ض�السلطا

 

 االئتمانمخاطر�إدارة�
 

� ���نة �قبل �من �عل��ا �واملوافقة �مراجع��ا �يتم �بالسلف �املتعلقة �السياسات �املوافقة�عل��ا��بالفروع�ا��اطر إن �السلف�يتم �أن�جميع كما
� �مركز�ًا �بللفروع. �عام ��ش�ل �القروض �ضمان �التقليل�من�مخاطر�يتم �املمنوحة��غرض �ال�س�يالت �مقابل �مقبولة ،�كما�االئتمانضمانات

 قتصادية.حسب�األ�شطة�اال�ا�موجودا�تقليل�تلك�ا��اطر�بواسطة�تنو�ع���عمل�الفروع�أيضًا�ع��
 

ن،�و�تم�دور�ًا�مراجع��ا�من�قبل�فر�ق�اختبار�االئتمان����قسم�التدقيق،�ُتدار�جميع�ال�س�يالت�و�تم�مراقب��ا�بواسطة�قسم�إدارة�االئتما

 بناء�ع���سياسة�موضوعة�محددة����كت�ب�سياسة�االئتمان.�التع�داتوقسم�املراجعة�واالل��ام����إدارة�ا��اطر�و�تم�تص�يف�
 

�وتحدي���ان�ت��ض �للفروع �االئتمانية �السياسات �وضع �بمسؤولة �االئتمانية �ع���السياسات �واملوافقة �الصنا��، �ال�شاط �وحدات د

 االست�ناءات�والقيام�باملراجعة�الدور�ة�للمحفظة�االئتمانية�للتأكد�من�جود��ا.
 

 تنطبق�إجراءات�االئتمان�ا��تلفة�املنصوص�عل��ا�ع���قطاع�األفراد،�الشر�ات�كما��و�مب�ن�أدناه.
 

 
 إقراض�األفراد

موافقة�حسب�برنامج�املنتج�املب���ع���اإلرشادات�ال���نصت�عل��ا�سياسة�املنتج�املوافق�عل��ا�يخضع��ل�طلب�ائتمان�لقطاع�األفراد�لل

.��ناك�مستوى�صالحيات�مختلفة�خصصت�للموافقة�ع���برنامج�املنتج�واالست�ناءات�ع���القروض�من���نة�سياسات�االئتمان�بالفروع

�برنامج ��ل �يحتوي �املنتج. �برامج �حسب �واالئتمانية �(مثل�االئتمان�بناًء�ع���مستوى�الدخل��الفردية �باالئتمان �متعلقة �تفاصيل �ع�� منتج

 واإلقامة)�واملتطلبات�القانونية�والوثائق�حسب�السياسات�البنكية�وكذلك�املتطلبات�ال�شغيلية�اآلخرى.
 

 

 اإلقراض�التجاري 
�واملعاي �االئتمانية �الفروع �لسياسة �التجار�ة �للقروض �االئتمان �طلبات ��افة �وجدت)�تخضع �(إن �ال�شاط �ووحدات �عل��ا ���املنصوص

واملتطلبات�القانونية.�ال�تقرض�الفروع�الشر�ات�ال����عمل����مجاالت�صناعية��عت���ا�الفروع�ذات�مخاطر�بطبيع��ا�حيث�تتطلب�معرفة�
 ���السداد.تضع�الفروع�حدود�ائتمانية�لعمال��ا��عتمد�ع���مقدر��م�ع�،خاصة�عن��ذه�الصناعة.�و�اإلضافة�إ���ذلك

 

�تحت� �التوقيع �لصالحية �املفوض �للنظام �وفقا �املسبقة �للموافقة �الفروع �قبل �من �املمنوحة �وال�س�يالت �االئتمان �خطوط �جميع تخضع
 اإلشراف�ال�امل�من�قبل���نة�سياسة�االئتمان�وتحت�إشراف�املركز�الرئ����.�
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 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 

 مخاطر�االئتمان�(تتمة)
 

 وتص�يف�القروض�االئتمانسياسة�مراجعة�

� �يخضع �مراجعة ��االئتمانمخاطر�قسم �CRT(�الفروعلدى �منتظ�الفروع�موجودات�اطر��) �بصورة �مستقل �تقييم �وفقا�لعملية مة
قسم�مراجعة�يقوم�.�ع���القروض�غ���العاملة�ا��تملةاملسبق�للتعرف��للفروعوالسياسات�الداخلية��مصرف�اإلمارات�املركزي لتوج��ات�

حسب�املنتج��االئتمانيةوتزو�د�تقييم���اطر�ا��فظة�،�بالتأكد�من�تص�يفات�ا��اطر�ل�ل�العمالء�التجار��نمخاطر�االئتمان�لدى�الفروع�
التوج��ات�،�االئتمانبمراقبة�وجود�املوافقات�حسب�سياسات�قسم�مراجعة�مخاطر�االئتمان�لدى�الفروع�كما�يقوم�،�طاعات�األفرادوق

 .ال���ت�بع�ا�الفروعواإلجراءات�
 

�وك����ون�املشإن�ا��صصات�ا��ددة�للدي.�يوم�أو�أك���يتم��عليق�الفوائد�وال�تضاف�إ���الدخل�٩٠لف��ة��االئتمانعندما�يتأخر�سداد�
 .للموجودات�االئتما�يالتص�يف�ع���إم�انية�تحصيل�الرصيد�القائم�و �تحصيل�ا�يتم�ت�و���ا�بناءً 

 

�ع�� �الفروع �عل��ا�تحرص �بناًء �وال�� �التقار�ر�املالية، �إلعداد �املعاي���الدولية �تحصيل�ا��ُتقيم�االلتـزام ��� �املش�وك �الديون �من ا��سارة
 .ل�ل�قرض�مستقبًال من�خالل�حساب�صا���القيمة�ا��الية�للتدفق�النقدي�املتوقع��والناتجة�عن�محفظة�القروض

 
 

 القروض�والسلف�املنخفضة�القيمة
 

إن�القروض�والسلف�املنخفضة�القيمة����قروض�وسلف�تحدد�ا�الفروع�وال���من�ا��تمل�أن�ت�ون�جميع�ال��اما��ا�الرئ�سية�والفوائد�
يل�نظرًا�لل��ت�بات�التعاقدية�املتفق�عل��ا�للقروض�/�سلف.�إن��ذه�القروض�مصنفة�بـ�عادل،�أو�إل�إي�إم�امل��تبة�عل��ا�غ���قابلة�للتحص

)OLEM.دون�املستوى،�مش�وك�ف��ا�أو�خسارة�ضمن�السياسات�الداخلية�للفروع��شأن�تص�يف�مخاطر�االئتمان�،( 
 
 
 

 قروض�مستحقة�لكن�ل�ست�منخفضة�القيمة

�ذ �والسلفيات �انخفاض��عت���القروض ��عت���أن �الفروع �أن �إالن ��عد، �تدفع �ولم �مستحقة �التعاقدية �الرئ�سية �أو�الدفعات �الفوائد ات
 القيمة�غ���مناسب�ع���أساس�مستوى�السندات�املالية�/�الضمانات�املتوفرة�و/أو�مرحلة�تحصيل�املبالغ�املدينة�للفروع.

 
 مخصصات�لالنخفاض����القيمة

���سائر�اال  �مخصص �الفروع �ا��تو�ات�ت�ون �إن �لديه. �القروض �محافظ �ع�� �ل��سائر�ا��ملة �تقديره �يمثل �والذي �القيمة ��� نخفاض
الرئ�سية�ل�ذا�ا��صص�تكمن����خسارة�محددة�متعلقة�بمخاطر�جو�ر�ة�فردية،�ومخصص�خسارة�قابلة�للتحصيل�تم�أخذه���موعات�

 ف�عل��ا�وتخضع�للتقديرات�الفردية�لالنخفاض����القيمة.موجودات�متجا�سة���دف�ا��سائر�ا��ملة�وال���لم�يتم�التعر من�
 

 
 �ا��ذفسياسة�

 

القرض�غ���تحذف�الفروع�القرض�(وأي�مخصصات�متعلقة�بخسائر�االنخفاض����القيمة)�عندما�تقوم�إدارة�االئتمان�بالفروع�بتحديد�
�للتحصيل �فيما�قابل �حذفه �س�تم �ما ��شأن �القرارات ��عتمد �أو�جز�ي. ��امل �حالة���ش�ل �ع�� �الصغ��ة �العادية �القروض �بأرصدة يتعلق

 املنتج�ا��دد�املستحق.
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 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 املدخالت�واالف��اضات�والتقنيات�املستخدمة�لتقدير�انخفاض�القيمة

 ���مخاطر�االئتمان�الز�ادة�ا��و�ر�ة
�تأخذ�الفروع��ع�ن�االعتبار �،منذ�االع��اف�املبد�ي�ش�ادة�ز�ادة�كب��ةالسداد�ع���األدوات�املالية�قد��تع�����عند�تحديد�ما�إذا��ان�خطر�ال

�الكمية� �والتحليالت �املعلومات �من ��ل �ذلك �و�شمل �غ���م��ر. �أو�ج�د �ت�لفة �دون �واملتاحة �الصلة �ذات �والداعمة �املعقولة املعلومات
�الداخلية �مخاطر�االئتمان �تص�يف �نظام �ذلك ��� �بما �ا��اطر�ا��ارجية�،والنوعية �متاًحا�،وتقييمات �ذلك ��ان �جنوح��،حيثما وحالة

حيثما�أمكن�ذلك.�قد�تحدد�الفروع�أيًضا�أن�التعرض��عرض���اطر��،وا����ة�التار�خية�ذات�الصلة�،���االئتمانوا��كم�ع�،ا��سابات
ائتمانية�كب��ة�ع���أساس�مؤشرات�نوعية�معينة�ترى�أ��ا�تدل�ع���ذلك�وال���قد�ال�تنعكس�آثار�ا�بال�امل����تحليل�ا�الك������الوقت�

 املناسب.
 ،�يتم�أخذ�املعاي���التالية��ع�ن�االعتبار:ت��ش�ل�كب���منذ�االع��اف�األو��مخاطر�االئتمان�قد�ازداد�عند�تحديد�ما�إذا��انت

 

 Caaإ����Baأو�تقليل�الدرجة�األو���للتص�يفات�من��Baaإ����Aaaالتص�يف�بمعدل�درجت�ن�من�تخفيض�.١
 خالل�االث���عشر�ش�را�السابقة�ال�س�يالتإعادة��ي�لة�.٢
 التقر�ريوًما����تار�خ��٣٠ملدة��تخطي�ال�س�يالت�لالستحقاق.٣

 

 درجات�مخاطر�االئتمان
العوامل�،�حيث�تختلف��ذه�السداد�تع�����يتم�تحديد�درجات�مخاطر�االئتمان�باستخدام�العوامل�النوعية�والكمية�ال����ش���إ���خطر�ال

�تبعً  �املق��ض. �ونوع �التعرض �لطبيعة �فقا �املستمرة، �للمراقبة �التعرضات ���ضوع �األمر ونظًرا �ذلك �يؤدي ��د �إ�� �درجة�انتقال �إ�� التعرض
 مختلفة�من�مخاطر�االئتمان.

 

 �احتمالية�التع�� زم���ملدة��ي�ل��تحديد
مرور�الوقت.�يتضمن�بمن�التعرض��حتمالية�التع�� ال ئية�لتحليل�البيانات�ال���تم�جمع�ا�وإ�شاء�تقديرات�إحصا�بنماذج��ستع�ن�الفروع

� �معدالت ��� ��غي��ات �أي �تحديد �التحليل �املناطق��التع������ذا �ع���مختلف �الرئ�سية �الك�� �االقتصاد �عوامل ��� �والتغ��ات السداد
 ع.و ا��غرافية�للفر 

 

 املعاد�التفاوض�عل��ا�املالية�وجوداتامل
واالحتفاظ�بالعمالء�وعوامل�أخرى�ال�تتعلق��،بما����ذلك�ظروف�السوق�املتغ��ة�،قد�يتم��عديل�الشروط�التعاقدية�للقرض�لعدة�أسباب

�قد�يتم�إلغاء�اس�بعاد�قرض�قائم�تم��عديل�شروطه�واإلقرار�بإعادة�التفاوض�ع���القرض� �أو�ا��تمل�للعميل. �ا��ا�� �االئتمان بتد�ور
إن�وجدت.�قد��،ا��صول�ع���ضمانات�إ���إعادة��ي�لة�القروض�بدًال�من�،و�س���الفروع،�بقدر�اإلم�انكقرض�جديد�بالقيمة�العادلة.�

��شأ��ا� �التفاوض �أعيد �ال�� �القروض �بمراجعة �اإلدارة �تقوم �ا��ديدة. �القرض �شروط �اتفاقية �وتوثيق �الدفع �ترت�بات �تمديد �ذلك �شمل
 باستمرار�لضمان�تلبية�جميع�املعاي���ومن�ا��تمل�حدوث�مدفوعات�مستقبلية.

 

 املاضية�ضمن�املرحلة�الثانية.�١٢�ي�ل��ا�ألسباب�االئتمان����األش�ر�الـ�س�تم�تص�يف�ا��سابات�ال���تمت�إعادة�
 

 التع���عر�ف�
 عندما:��ع�� �عت���الفروع�املوجودات�املالية����حالة�

 

�إجراءات�مثل�تحقيق�تخاذ�ال���وء�الفروعدون��،��اماته�االئتمانية�للفروع�بال�املاللاملق��ض�أال�ي�ون�من�املر���سداد
 أو�؛(إن�وجد)�الضمان

أو�؛للفروعيوًما�ع���أي�ال��ام�ائتما�ي��٩٠ك���من�تخطي�املق��ض�لالستحقاق�أل 
�١٠أو��٩تم�وضع�املق��ض�ضمن�درجة�التص�يف. 

 

 املؤشرات�التالية:الفروع�أيًضا��تدرس�،متع�ً�اعند�تقييم�ما�إذا��ان�املق��ض�
 

�و�؛آخر�للمصدر�نفسه�للفروع�سداد�أي�ال��امع���س�يل�املثال�حالة�التأخ���وعدم��-الكمية�املؤشرات 
�ع���البيانات�ال���تم�تطو�ر�ا�داخلًيا�وال���تم�ا��صول�عل��ا�من�مصادر�خارجية.املؤشرات�ال����س�ند 
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 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 

 (تتمة)�التع�� �عر�ف�
�.الظروف �� التغ��ات لتعكس وقتال مرور مع وأ�مي��ا �ع�� حالة ���املالية األدوات إحدى �انت إذا ما بتقييم ا��اصة املدخالت تختلف قد

 .تنظيمية رسمالية أ�عتمده�الفروع�ألغراض� الذي التعر�ف مع كب�� حد إ�� التع�� �عر�ف يتوافق
 

ا��سارة�إ���ز�ادة�مستوى�ا��كم�فيما�يتعلق�بكيفية�تأث���التغي��ات����عوامل�االقتصاد�الك����ذه�ع����ستقبليةيؤدي�دمج�املعلومات�امل
مراجعة�املن��يات�واالف��اضات�ذات��و�تم�دورً�ا.�عاملة��عرضاتوال����عت����٢و��١املرحلت�ن��اتع����عرض�االئتمانية�املتوقعة�املطبقة

 .بما����ذلك�أي�توقعات�للظروف�االقتصادية�املستقبلية�،الصلة
 

 اذج�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةاملعلومات�املستقبلبية�املتضمنة����نم
� �مستقبلية �معلومات �تضم�ن �ليتم �مخاطر�اال تقييم ��� �ا��و�ر�ة ��ئتمانالز�ادة �املتوقعةوحساب �ا��سائر�االئتمانية �لقد �الفروع�. أجرت

 �تار�خًيا�وحددت�املتغ��ات�االقتصادية�الرئ�سية�ال���تؤثر�ع���مخاطر�االئتمان�وخسائر�االئتمان�املتوقعة�ل�ل�محفظة.تحليًال 
 

التار�خية.����حالة�عدم�وجود�أي�من�معاي���االقتصاد��التع�� �ستخدم�الفروع�نماذج�إحصائية�لدمج�عوامل�االقتصاد�الك������معدالت�
�إحصائ �داللة �ذات �الك�� �نتائج �أو�أن �التع�� ية ��احتمالية �االقتصادية�تختلفاملتوقعة �للظروف �ا��الية �التوقعات �كب���عن يتم��،�ش�ل

 من�قبل�اإلدارة�بناًء�ع���تحليل�ا��فظة.�نو���النخفاض�القيمة�تراكباستخدام�
 

ا��سارة�إ���ز�ادة�مستوى�ا��كم�فيما�يتعلق�بكيفية�تأث���التغي��ات����عوامل�االقتصاد�الك����ذه�ع����ستقبليةيؤدي�دمج�املعلومات�امل
مراجعة�املن��يات�واالف��اضات�ذات��و�تم�دورً�ا.�عاملة��عرضاتوال����عت����٢و��١املرحلت�ن��اتع����عرض�االئتمانية�املتوقعة�املطبقة

 .بما����ذلك�أي�توقعات�للظروف�االقتصادية�املستقبلية�،الصلة
 

تختلف�من�التعرضات�عند�التع���و التع����باف��اضا��سارة�و �احتمالية�التع�� �ذه�املتغ��ات�االقتصادية�وما�يرتبط���ا�من�تأث���ع���إن�
�األ  �املالية.�خالل ��س�ند�توقعات��ذه�املتغ��ات�االقتصادية�("�و�تم�تطبيقداة الس�نار�و�االقتصادي�حكم�ا����اء�أيًضا�����ذه�العملية.
املتوسطة�للت�بؤات�طو�لة�األجل.�تم�تحديد�تأث����ذه�املتغ��ات�االقتصادية�ع����املراجعة")�إ���املعلومات�املتاحة�و�شمل�منا���األسا���

من�خالل�إجراء�تحليل�االنحدار�اإلحصا�ي�لف�م�تأث���التغي��ات�����ذه�التعرضات�عند�التع���و التع����باف��اضا��سارة�و �احتمالية�التع�� 
 .التعرضات�عند�التع��و التع����باف��اضا��سارة�السداد�وع���م�ونات��تع�����املتغ��ات�تار�خيًا�ع���معدالت�ال

عدد��تحديد.�يتم��اتيتم�تقييم�الس�نار�و�ات�ا��تملة�األخرى�إ���جانب�ترجيح�الس�نار�و �،باإلضافة�إ���الس�نار�و�االقتصادي�األسا���
� �التقاط �لضمان �الرئ�سية �املنتجات �أنواع �من �نوع ��ل �تحليل �ع�� �بناًء �املستخدمة �األخرى �الس�نار�و�ات ����الالنمطيةالس�نار�و�ات .١�

ترجيحات�ا��افظ.�يتم�تحديد����ميع�النمطيةثالثة�س�نار�و�ات��ه�قد�تم�التقاطأنالفروع��است�تجت�،٢٠١٨�د�سم�� �٣١و��٢٠١٨�يناير 
مع�األخذ����االعتبار�مجموعة�النتائج�ا��تملة�ال���يمثل�ا��،االئتما�ي�ل����اء�كم�ا�عن�طر�ق�مز�ج�من�التحليل�اإلحصا�ي�و ��نار�و�اتالس

ضمن��ل��احتمالية�التع���ع���مدى�العمر�الزم��باستخدام��الز�ادة�ا��و�ر�ة����مخاطر�االئتمان.�يتم�إجراء�تقييم�تم�تحديده�ل�س�نار�و�
ما�إذا�و�حدد�ذلك�ملؤشرات�النوعية�ومؤشرات�الدعم.�إ���جانب�ا�،���ترجيح�الس�نار�و�املرتبط�مضرو�ة�،والس�نار�و�ات�األخرى �،قاعدة

�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةو�التا���ما�إذا��ان�يجب����يل��٣أو�املرحلة��٢أو�املرحلة��١�انت�األداة�املالية�بأكمل�ا�موجودة����املرحلة�
��سائر�االئتمانية�ل�احتمال�مر����ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةتق�س�الفروع��،.��عد��ذا�التقييمع���مدى�العمر�الزم��ش�ًرا�أم��١٢ملدة�

 ).٣و��٢(املرحلتان��لعمر�الزم��ع���مدى�ا���سائر�االئتمانية�املتوقعةلأو�احتمال�مر����،)١ش�ًرا�(املرحلة��١٢ملدة��املتوقعة
 

ذات��ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةنموذج�لعن�طر�ق��شغيل��ل�س�نار�و��املر��ة�باالحتماالت�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةيتم�تحديد��ذه�
 املدخالت).�ترجيحالصلة�وضر��ا����ترجيح�الس�نار�و�املناسب�(ع���عكس�

 

و�التا���قد�تختلف��الثابتإ���درجة�عالية�من�عدم�اليق�ن��،ي�ت�بؤات�اقتصاديةأل كما��و�ا��ال�،�خضع�التوقعات�واحتماالت�حدو��ات
 النتائج�الفعلية��ش�ل�كب���عن�تلك�املتوقعة.��عت���الفروع�أن��ذه�التوقعات�تمثل�أفضل�تقدير�للنتائج�ا��تملة.

 

 

 ٥٣ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 ةاالقتصادي�اتاملتغ�� ب�متعلقة�اف��اضات

� �ُ�عد �الف��ة �ل��اية �اف��اض �املتوقعةتقدير�ل�املستخدمأ�م ��ا��سائر�االئتمانية بالنظر�إ����،�و�مؤشر�أسعار�النفط�٢٠١٨د�سم����٣١��
االتجاه�"�و�"التصاعديارتفاع�مستوى�االرتباط�ب�ن��ذا�واملؤشرات�االقتصادية�األخرى.�تم�استخدام�الس�نار�و�ات�"األساسية"�و�"االتجاه�

 .ا��افظ"���ميع�التناز��
 

 :٢٠١٨د�سم����٣١�ا��صصة�ل�ل�س�نار�و�اقتصادي����ال��جيحاتفيما�ي���
 

 التناز�� التصاعدي ا��الة�األساسية 
 %١٥ %١٥ %٧٠ جميع�ا��افظ

 

مثل�تأث���أي��غي��ات�تنظيمية�أو��،أخرى�لم�تدرج�بطر�قة�أخرى�ضمن�الس�نار�و�ات�املذ�ورة�أعاله�مستقبليةتم�النظر����اعتبارات��لقد
ل�ذه�العوامل.��ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةتأث���مادي�و�التا���لم�يتم�إجراء�أي��عديل�ع����ذاتولكن�ال�ُ�عت���أ��ا��،�شر�عية�أو�سياسية

 عة�ذلك�ومراقبته�للتأكد�من�مالءمته��ل�ثالثة�أش�ر.تتم�مراج
 

 ا��سائر�االئتمانية�املتوقعةقياس�
 :إن�املدخالت�الرئ�سية�املستخدمة�لقياس�ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة���

 

��احتمالية�التع 
ا��سائر�باف��اض�التع��؛�و 
��التعرضات�عند�التع 

� ��ذه �فإن �أعاله، ��و�مو�� �داخليً �املعاي�� كما �مطورة �إحصائية �نماذج �من �عام ��ش�ل ��عديل�ا�مستمدة �و�تم �أخرى، �تار�خية �و�يانات ا
 .كما��و�مو���أعالهلتعكس�معلومات�مستقبلية�

 

بناًء�ع���نماذج�التص�يف�اإلحصا�ي.��عتمد��ذه�النماذج�اإلحصائية��ش�ل�أسا��������تار�خ�مع�ناحتمالية�التع���تقديرات�يتم�حساب�
 �شمل��ل�من�العوامل�الكمية�والنوعية�و�ستكمل�ب�يانات�تقييم�االئتمان�ا��ار���عند�توفر�ا.ع���البيانات�ا��معة�داخلًيا�ال���

 

اس�ناًدا�إ����معاي���ا��سائر�باف��اض�التع�� .�تقوم�الفروع�بتقييم��ع��عند�وجود���م�ا��سارة�ا��تملة�ب�و�عرف�ا��سائر�باف��اض�التع�� 
 ضمونة.امل�ال�س�يالتغ���املضمونة�وتأخذ����االعتبار�تأث���الضمان�ع����لل�س�يالتمعدل�ثابت�

 

 جودة�االئتمان
قامت�الفروع�بتعي�ن�مقياس�التص�يف�االئتما�ي�الداخ���ا��اص���ا�إ���مقياس��،٩املالية�رقم��د�التقار�ر اإلعدوفًقا�العتماد�املعيار�الدو���

بناًء�ع����،للفروعو�قدم�ا��دول�أدناه�تحليًال�لألطراف�املقابلة�حسب�درجات�التص�يف�وجودة�االئتمان���اطر�االئتمان��،تص�يف�موديز
املالية�واالل��امات��موجوداتمعلومات�حول�نوعية�االئتمان�للا��دول�التا���يحدد�.�٢٠١٨د�سم����٣١)����(�أو�ما�يماثل�اتص�يفات�موديز�

 والضمانات�املالية.
 

    ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ا��موع ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة��املصرفالنقد�واألرصدة�لدى�
(باست�ناء�النقد����الصندوق)�واملستحق�من�األطراف�ذات�العالقة�

      املالية�والودا�ع�واألرصدة�املستحقة�من�البنوك�واملؤسسات
AAA to AA- ٥٤٩٬٦٠٨ ٢٧١٬٥٦٠ - - ٢٧١٬٥٦٠ 

A+ to A- ٧٬٤٦٤ ٩٥٬٧٧٧ - - ٩٥٬٧٧٧ 
BBB to BBB- ١٬٠٥٠ ٣٬٤٠٧ - - ٣٬٤٠٧ 

BB+ to B- ٦٣ ٣٧ - - ٣٧ 
 ٥٠٬٢٠٣ ٦٢٬٣٢٦ - ١٧٠ ٦٢٬١٥٦ غ���مصنفة

 ٦٠٨٬٣٨٨ ٤٣٣٬١٠٧ - ١٧٠ ٤٣٢٬٩٣٧ ا��موع
 -� )٩(� - )٣( )٦( ٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار��–ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�

 - - - - - ٣٩ا��اس���الدو���رقم�املعيار��–القيمة�انخفاض�
 ٦٠٨٬٣٨٨ ٤٣٣٬٠٩٨ - ١٦٧ ٤٣٢٬٩٣١ القيمة�الدف��ية

 ٥٤ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 (تتمة)�جودة�االئتمان

 
    ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ا��موع ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

      قروض�وسلف�للعمالء
AAA to AA- - - - - - 

A+ to A- - - - - - 
BBB to BBB- - - - - - 

BB+ to B- - - - - - 
 ٢٬٠٩٤٬٥٥٧ ١٬٥٥١٬١٦٧ �٢٢١٬٥٥٨ ٢٧١٬٠٧٧ ١٬٠٥٨٬٥٣٢ غ���مصنفة

 ٢٬٠٩٤٬٥٥٧ ١٬٥٥١٬١٦٧ �٢٢١٬٥٥٨ ٢٧١٬٠٧٧ ١٬٠٥٨٬٥٣٢ ا��موع
 - )١٦٨٬٣٥٢( )١٤٧٬٠٣٤( )١٢٬٥٠١( )٨٬٨١٧( ٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار��–ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�

 )٢٤٨٬٠٦٢( - - - - ٣٩ا��اس���الدو���رقم�املعيار��–القيمة�انخفاض�
 ١٬٨٤٦٬٤٩٥ ١٬٣٨٢٬٨١٥ ٧٤٬٥٢٤ ٢٥٨٬٥٧٦ ١٬٠٤٩٬٧١٥ القيمة�الدف��ية

      

    ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ا��موع ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
      �ثمارات����أوراق�ماليةاس

AAA to AA- - - - - - 
A+ to A- - - - - ٥٥٬٢٢٣ 

BBB to BBB- ٣٧٬٠٢٤ ١٨٬٦٣٠ - - ١٨٬٦٣٠ 
BB+ to B- ٢٬١٦٩ ٢٠٬٤١٤ - - ٢٠٬٤١٤ 
 ٥٩٬٦٦٠ ٥٨٬١٨٢ - - ٥٨٬١٨٢ غ���مصنفة

 ١٥٤٬٠٧٦ ٩٧٬٢٢٦ - - ٩٧٬٢٢٦ ا��موع
 - )٦٩١( - - )٦٩١( ٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار��–ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�

 - - - - - ٣٩ا��اس���الدو���رقم�املعيار��–القيمة�انخفاض�
 ١٥٤٬٠٧٦ ٩٦٬٥٣٥ - - ٩٦٬٥٣٥ القيمة�الدف��ية

      

    ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ا��موع ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

      �ع�دات�وضمانات�مالية
AAA to AA- - - - - - 

A+ to A- ١٣٬٦٣٩ - - ١٣٬٦٣٩ - 
BBB to BBB- - - - - ٢٠ 

BB+ to B- - - - - ١٣٬٦٣٩ 
 ٩٧٣٬١٠٣ ٧١٤٬٧٤٤ ٦٬٥٤٥ ١٦٨٬٨٢٩ ٥٣٩٬٣٧٠ غ���مصنفة

 ٩٨٦٬٧٦٢ ٧٢٨٬٣٨٣ ٦٬٥٤٥ ١٦٨٬٨٢٩ ٥٥٣٬٠٠٩ ا��موع
 - )٢٬٦٠٣( - )٨٣٢( )١٬٧٧١( ٩الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املعيار��–ا��سائر�االئتمانية�املتوقعة�

 - - - - - ٣٩ا��اس���الدو���رقم�املعيار��–القيمة�انخفاض�
 ٩٨٦٬٧٦٢ ٧٢٥٬٧٨٠ ٦٬٥٤٥ ١٦٧٬٩٩٧ ٥٥١٬٢٣٨ القيمة�الدف��ية

 

 ٥٥ ا��لي���فر�سا�ش.م.
  روع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدةف

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 

 (تتمة)�إدارة�ا��اطر �-٢٦
 ���القيمة)�املوجودات�املنخفضة�القيمة�من�خالل�تص�يف�ا��اطر�:�االنخفاضمخصصات�من�صا���(فيما�ي���تحليل�إلجما���و 

 

ومؤسسات��مطلوب�من�بنوك  
 ماليةس�ثمارات�ا���������� للعمالء�قروض�وسلف مالية

  ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
ــــم   ــــم ألف�در�ـــــم ألف�در�ـ ــــم�ألف ألف�در�ـــــم ألف�در�ـ  ألف�در�ـــــم در�ـ

        منخفضة�القيمة

 - - ٦١٬٠٤١ ٤٧٬٠٤٢ - -  دون�املستوى��
 - - ١٣٬٦٥١ ١٩٬٢٤٢ - -  مش�وك�ف��ا

 - - ٢٦٩٬٠٦٢ ١٥٥٬٢٧٤ - -  خسارة
 - - ٣٤٣٬٧٥٤ ٢٢١٬٥٥٨ - -  اإلجما��

        

 - - )٣٩٬٨٨٨( )٢٧٬٤٤٩( - -  فائدة�معلقة
 - - )١٦٥٬٨٥٧( )١١٩٬٥٨٥( - -  ���القيمةمخصص�محدد�لالنخفاض�

  - - ١٣٨٬٠٠٩ ٧٤٬٥٢٤ - - 
        

        مستحقة�لكن�ل�ست�منخفضة�القيمة
 - - ٣٬١٠٣ ١٬٤٠٨ - -  يوم�١٨٠قروض�مستحقة�أقل�من�
 - - ٣٬٤٦٩ ٦٬٢٣٤ - -  يوم��٣٠قروض�مستحقة�أقل�من�

  - - ٦٬٥٧٢ ٧٬٦٤٢ - - 
        

        قيمة�وغ���مستحقةغ���منخفضة�ال
 ١٥٤٬٠٧٦ ٩٧٬٢٢٦ ١٬٧٤٤٬٢٣١ ١٬٣٢١٬٩٦٧ ١٥٬٦٣٨ ٦٢٬٦٣٤  اإلجما��

 - )٦٩١( )٤٢٬٣١٧( )٢١٬٣١٨( - )٧(  مخصص�جما���لالنخفاض����القيمة

  ١٥٤٬٠٧٦ ٩٦٬٥٣٥ ١٬٧٠١٬٩١٤ ١٬٣٠٠٬٦ ١٥٬٦٣٨ ٦٢٬٦٢٧ 

 ١٥٤٬٠٧٦ ٩٦٬٥٣٥ ١٬٨٤٦٬٤٩٥ ١٬٣٨٢٬٨١٥ ١٥٬٦٣٨ ٦٢٬٦٢٧  القيمة�الدف��ية
 

تحتفظ�الفروع�بضمانات�مقابل�القروض�والسلف�للعمالء�ع���ش�ل�ر�ونات�فوائد�عقار�ة،�سندات�أخرى�ع���املوجودات،�وضمانات.�
��عتمد�تقدير�القيمة�العادلة�ع���قيمة�الضمانات�املقدرة�بتار�خ�االق��اض،�وال����ش�ل�عام�ال�يتم�تحدي��ا�إال�عندما�يتم�تقدير�القرض

�فـردياً  �ع�� �القروض �بضمانات �االحتفاظ �ال�يتم �القيمة. �من�بنوك�ومؤسسات�مالية�كمنخفض �املستحقة �ال�يتم�عادة�االحتفاظ�املبالغ .
 .٢٠١٧أو��٢٠١٨د�سم����٣١بضمانات�مقابل�االس�ثمارات����األوراق�املالية،�لذلك�لم�يتم�االحتفاظ�بضمانات�ع���تلك�القروض����

 

 د�سم���ما�ي��:�٣١نات�كما����بلغت�القيمة�العادلة�للضما
 

 قروض�وسلف�للعمالء  
  ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ألف�در�ـــــم ألف�در�ـــــم  

 ١٬٥٦٢٬١٢٠ ١٬٦٢٤٬٧٧٣  ممتل�ات
 ١٥٠٬١١٥ ٨٥٬٠٩١  نقد

 ١٠٬٩٣٣ ١٠٨٬٦٧٥  أخرى 
 ١٬٧٢٣٬١٦٨ ١٬٨١٨٬٥٣٩  ا��موع

 

 ٥٦  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 دةفروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتح

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 القطاعات�ا��غرافية

 

،�وفًقا�لتص�يف�املنطقة�ا��غرافية.�بال�سبة�ل�ذا�ا��دول�،�قام�أي�ضمانات�محتفظ���ا�أو�أي�دعم�ائتما�ي�آخر)��األخذ�باالعتبار تفصل�ا��داول�التالية��عرض�البنك���اطر�االئتمان����صا���قيم�ا�الدف��ية�(دون�
 البنك�بتخصيص�التعرضات�للمناطق�بناًء�ع���بلد�موطن�األطراف�املقابلة.

 دول�الشرق�األوسط اإلمارات�العر�ية�املتحدة 
دول�منظمة�التعاون�
 ا��موع مخصص�انخفاض�القيمة دول�أخرى  والتنمية�االقتصادية

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م لف�در�مأ ألف�در�م 
       ٢٠١٨د�سم����٣١

 ٢١٦٬٤٧٢ - - - - ٢١٦٬٤٧٢ باست�ناء�النقد�–�نقد�وأرصدة�لدى�مصرف�اإلمارات�املركزي 
 ١٥٣٬٩٩٨ )٢( - ٦١٬٩٨٨ ٩٢٬٠١٢ - املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة

 ٦٢٬٦٢٧ )٧( - ٦٬٢٢١ ٥٠٦ ٥٥٬٩٠٧ ودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�من�البنوك�واملؤسسات�املالية
 ١٬٣٨٢٬٨١٥ )١٦٨٬٣٥٢( - ٣٬٢٣٩ ١٦٣٬٢٩٠ ١٬٣٨٤٬٦٣٨ القروض�والسلف�للعمالء

 ٩٦٬٥٣٥ )�٦٩١( - ١٨٬٣٢٢ ٢٬٠٩٢ ٧٦٬٨١٢ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٢٣٬٥٥١ - - ١٢٤ ٢٬٠٩٧ ٢١٬٣٣٠ موجودات�أخرى�
 ١٬٩٣٥٬٩٩٨ )١٦٩٬٠٥٢( - ٨٩٬٨٩٤ ٢٥٩٬٩٩٧ ١٬٧٥٥٬١٥٩ إجما���التعرض

 

 دول�الشرق�األوسط اإلمارات�العر�ية�املتحدة 
دول�منظمة�التعاون�
 ا��موع مخصص�انخفاض�القيمة دول�أخرى  والتنمية�االقتصادية

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
       ٢٠١٧د�سم����٣١

 ٥٤٩٬٢٤٧ - ���- - - ٥٤٩٬٢٤٧ باست�ناء�النقد�–�نقد�وأرصدة�لدى�مصرف�اإلمارات�املركزي 
 ٤٣٬٥٠٣ - - ٤٣٬٢٥٦ ٢٤٧ - املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة

 ١٥٬٦٣٨ - - ١٣٬٧٢٠ ١٬٢٢٥ ٦٩٣ ودا�ع�وأرصدة�مطلو�ة�من�البنوك�واملؤسسات�املالية
 ١٬٨٤٦٬٤٩٥ )٢٤٨٬٠٦٢( - ٩٣٤ ٢٤٣٬٩٢٢ ١٬٨٤٩٬٧٠١ القروض�والسلف�للعمالء

 ١٥٤٬٠٧٦ - - ١٨٬٣١٠ ٢٠٬٦٠٦ ١١٥٬١٦٠ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٣٣٬٤٢٥ - - ١١١ ١٬٥٦٤ ٣١٬٧٥٠ موجودات�أخرى�
 ٢٬٦٤٢٬٣٨٤ )٢٤٨٬٠٦٢( - ٧٦٬٣٣١ ٢٦٧٬٥٦٤ ٢٬٥٤٦٬٥٥١ إجما���التعرض

 

 ٥٧  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

  

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 تمة)(ت�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 خارج�امل��انية�العمومية�-املالية�مع�التعرض���اطر�االئتمان��املوجوداتترك���مخاطر�

 القطاعات�ا��غرافية
 

 دول�الشرق�األوسط اإلمارات�العر�ية�املتحدة 
دول�منظمة�التعاون�
 ا��موع دول�أخرى  والتنمية�االقتصادية

 ألف�در�م ألف�در�م ر�مألف�د ألف�در�م ألف�در�م 
      ٢٠١٨د�سم����٣١

 ٦٩٧٬٠٠٨ ٣٬٠٥٠ ١١٬٤١٩ ١٣٬٦٣٩ ٦٦٨٬٩٠٠ كفاالت-
 ٣١٬٣٧٥ - - - ٣١٬٣٧٥ خطابات�ضمان-

 ٧٢٨٬٣٨٣ ٣٬٠٥٠ ١١٬٤١٩ ١٣٬٦٣٩ ٧٠٠٬٢٧٥ إجما���التعرض
      

      ٢٠١٧د�سم����٣١
 ٩٤٧٬٨٦٠ ٢٥٬٤١٧ ٢٠ ١٣٬٦٣٩ ٩٠٨٬٧٨٤ كفاالت-
 ٣٨٬٩٠٢ - - - ٣٨٬٩٠٢ خطابات�ضمان-

 ٩٨٦٬٧٦٢ ٢٥٬٤١٧ ٢٠ ١٣٬٦٣٩ ٩٤٧٬٦٨٦ إجما���التعرض
 

 فيما�ي���التوز�ع�حسب�ال��ك���ا��غرا���للقروض�والسلفي�املنخفضة�القيمة�ومخصص�انخفاض�القيمة���سائر�االئتمان:
 

 دول�الشرق�األوسط اإلمارات�العر�ية�املتحدة 
دول�منظمة�التعاون�
 ا��موع ول�أخرى د والتنمية�االقتصادية

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
٢٠١٨      

 ٢٢١٬٥٥٨ - - - ٢٢١٬٥٥٨ قروض�غ���عاملة
 )١١١٬٨٨٩( - - - )١١١٬٨٨٩( مخصص�انخفاض�القيمة�ل��سائر�االئتمانية

 )٢٧٬٤٤٩( - - - )٢٧٬٤٤٩( قائدة�معلقة
      

٢٠١٧      
 ٣٤٣٬٧٥٤ - - - ٣٤٣٬٧٥٤ قروض�غ���عاملة

 )١٦٥٬٨٥٧( - - - )١٦٥٬٨٥٧( مخصص�انخفاض�القيمة�ل��سائر�االئتمانية
 )٣٩٬٨٨٨( - - - )٣٩٬٨٨٨( قائدة�معلقة

 ٥٨ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 
 

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 (تتمة)�اطر إدارة�ا���-٢٦
 :�٢٠١٨د�سم����٣١يظ�ر�ا��دول�التا���مركز�حساسية�أسعار�الفائدة�ومركز�الفجوة����أسعار�الفائدة�ع���أساس�ترت�بات�إعادة�ال�سع���التعاقدية�كما����

 

 :الفجوة����حساسية�أسعار�الفائدة
 

 ا��ـــموع
بنود�غ���حساسة�

  أش�ر�٣أقل�من� أش�ر�٦إ����٣من� ش�رًا��١٢إ����٦من� أك���من�سنة ألسعار�الفائدة
  ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م

 املوجودات�      
 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى� - - - - ٢٣٠٬٧٦١ ٢٣٠٬٧٦١
 املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة� ١٤٦٬٠٦٥ - - - ٧٬٩٣٣ ١٥٣٬٩٩٨
 لوب�من�البنوك�واملؤسسات�املاليةاملط ٥٥٬٠٩٠ - - - ٧٬٥٣٧ ٦٢٬٦٢٧
 األوراق�املالية�االس�ثمار�ة - - ٢٬٠٧٧ ٩٤٬٤٥٨ - ٩٦٬٥٣٥

 القروض�والسلف�إ���العمالء ٥٦٣٬٩٩٢ ٢٣٩٬٢٢٨ ٧٢٬٩٧١ ٤٢٢٬٨١١ ٨٣٬٨١٣ ١٬٣٨٢٬٨١٥
 موجودات�أخرى� - - - - ٦٠٬٠٢٥ ٦٠٬٠٢٥

 املمتل�ات�واملعدات� - - - - ٨٨٩ ٨٨٩
 املوجودات�غ���امللموسة - - - - ٥٬٣٠٦ ٥٬٣٠٦

 مجموع�املوجودات ٧٦٥٬١٤٧ ٢٣٩٬٢٢٨ ٧٥٬٠٤٨ ٥١٧٬٢٦٩ ٣٩٦٬٢٦٤ ١٬٩٩٢٬٩٥٦
       

 امللكيةاملطلو�ات�وحقوق�      
 املطلوب�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية - - - - ٣٬٣٦٣ ٣٬٣٦٣

 ودا�ع�العمالء ٤٤٨٬٥٦٤ ٢٧٤٬٢٠٠ ٩١٬٤٠٦ - ٤٨٨٬٨٥٨ ١٬٣٠٣٬٠٢٨
 املطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة - - - - ٨٬٩٦٢ ٨٬٩٦٢

 مطلو�ات�أخرى  - - - - ٤٤٬٠٥١ ٤٤٬٠٥١
 امللكيةحقوق� - - - - ٦٣٣٬٥٥٢ ٦٣٣٬٥٥٢

 لكيةمجموع�املطلو�ات�وحقوق�امل ٤٤٨٬٥٦٤ ٢٧٤٬٢٠٠ ٩١٬٤٠٦ - ١٬١٧٨٬٧٨٦ ١٬٩٩٢٬٩٥٦
       

 ��انية�العموميةالفجوة����امل ٣١٦٬٥٨٣ )٣٤٬٩٧٢( )١٦٬٣٥٨( ٥١٧٬٢٦٩ )٧٨٢٬٥٢٢( -
 الفجوة�امل��اكمة����حساسية�أسعار�الفائدة� ٣١٦٬٥٨٣ ٢٨١٬٦١١ ٢٦٥٬٢٥٣ ٧٨٢٬٥٢٢ - -

 ٥٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 ٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 :�٢٠١٧د�سم����٣١التا���مركز�حساسية�أسعار�الفائدة�ومركز�الفجوة����أسعار�الفائدة�ع���أساس�ترت�بات�إعادة�ال�سع���التعاقدية�كما�����يظ�ر�ا��دول 

 :الفجوة����حساسية�أسعار�الفائدة
 

 ا��ـــموع
بنود�غ���حساسة�

  أش�ر�٣�أقل�من أش�ر�٦إ����٣من� ش�رًا��١٢إ����٦من� أك���من�سنة ألسعار�الفائدة
  ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م

 املوجودات�      
 مصرف�اإلمارات�املركزي نقد�وأرصدة�لدى� ٢٣٠٬٠٠٠ - - - ٣٣٤٬٥٧١ ٥٦٤٬٥٧١
 املطلوب�من�أطراف�ذات�عالقة� ٣٦٬٨٣٦ - - - ٦٬٦٦٧ ٤٣٬٥٠٣
 املالية�املطلوب�من�البنوك�واملؤسسات - - - - ١٥٬٦٣٨ ١٥٬٦٣٨

 األوراق�املالية�االس�ثمار�ة - - ٥٧٬٣٩٢ ٩٦٬٦٨٤ - ١٥٤٬٠٧٦
 القروض�والسلف�إ���العمالء ٨٤٩٬٠٧٢ ٣٢٢٬٠٧١ ١٠٠٬٩٠٤ ٤٣٤٬٨٥٠ ١٣٩٬٥٩٨ ١٬٨٤٦٬٤٩٥

 موجودات�أخرى� - - - - ٨٠٫٢٥٣ ٨٠٫٢٥٣
 املمتل�ات�واملعدات� - - - - ١٬٥٢٠ ١٬٥٢٠
 امللموسةاملوجودات�غ��� - - - - ٦٬٦٢١ ٦٬٦٢١

 مجموع�املوجودات ١٬١١٥٬٩٠٨ ٣٢٢٬٠٧١ ١٥٨٬٢٩٦ ٥٣١٬٥٣٤ ٥٨٤٬٨٦٨ ٢٬٧١٢٬٦٧٧
       

 امللكيةاملطلو�ات�وحقوق�      
 املطلوب�إ���البنوك�واملؤسسات�املالية ١٨٣٬٦٢٥ - ٢٥٬٧٠٧ - ٣٬٥٣٧ ٢١٢٬٨٦٩

 ودا�ع�العمالء ٥٤١٬٠٧٥ ٢٥٤٬٣٥٧ ١٢٣٬٣٢٨ - ٦٠٤٬٢٧٤ ١٬٥٢٣٬٠٣٤
 املطلوب�إ���أطراف�ذات�عالقة ٢٧٥٬٤٣٨ - - - ٥٬٨٢٥ ٢٨١٬٢٦٣
 مطلو�ات�أخرى  - - - - ٦٦٫٠٢٣ ٦٦٫٠٢٣

 امللكيةحقوق� - - - - ٦٢٩٬٤٨٨ ٦٢٩٬٤٨٨
 لكيةمجموع�املطلو�ات�وحقوق�امل ١٬٠٠٠٬١٣٨ ٢٥٤٬٣٥٧ ١٤٩٬٠٣٥ - ١٬٣٠٩٬١٤٧ ٢٬٧١٢٬٦٧٧

       

 ة����امل��انية�العموميةالفجو  ١١٥٬٧٧٠ ٦٧٬٧١٤ ٩٬٢٦١ ٥٣١٬٥٣٤ )٧٢٤٬٢٧٩( -
 الفجوة�امل��اكمة����حساسية�أسعار�الفائدة� ١١٥٬٧٧٠ ١٨٣٬٤٨٤ ١٩٢٬٧٤٥ ٧٢٤٬٢٧٩ - -

 ٦٠ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

  
 

 تمة)إدارة�ا��اطر�(ت�-٢٦
 مخاطر�السيولة

 .املالية�بالوقت�ا��دد�بال��اماتهصعو�ات����الوفاء��تواجه�ف��ا�الفروعمخاطر�السيولة����تلك�ا��اطر�ال���
 

 إدارة�مخاطر�السيولة�

�دون�تحمل�و ،�ضمن�الظروف�العادية�والصعبة،�السيولة�لضمان�توفر�سيولة��افية�دائمًا�ملقابلة�ال��اماته�عند�استحقاق�ا�تدير�الفروع

 .�ألي�مخاطر�الفروعخسائر�غ���مقبولة�أو��عرض�سمعة�
 

�األعمال� �من�وحدات �الرئ�سية�معلومات �ا��ز�نة �واملطلو�ات�املالية�وتفاصيل�عن�اآلخر �ستقبل �للموجودات �السيولة �وضع �بخصوص ى

�املستقبلية �األعمال �تظ�ر�من �ال�� �النقدية �التدفقات �وضع �ذل. ��عد �الرئ�سية �ا��ز�نة �السائلة�تقوم �للموجودات �بمحفظة �باالحتفاظ ك

�األجل �قص��ة ،� �تم �األغلب ��يئة�اس�ثمار�اع�� ��ع�� �الداخلية �وال�س�يالت �البنكية �والسلف �ى اآلخر القروض �السيولة�، �كفاية لضمان

 .�الفروعلدى��وتوافر�ا
 

�متع �مخطط �ضمن �إدارته �يتم �املنتظم �السيولة �فحص �وكذلك �يوميًا �السيولة �موقع �مراقبة �والسوق�يتم �العادية �الظروف ��شمل دد

�املفصلة .� �وكذلك �بالسيولة �املتعلقة �السياسات ��اإلجراءاتجميع �قبل �من �واعتماد �ملراجعة �املركز�الرئ����تخضع �مراجعة. التقار�ر��يتم

 .يومي�ش�ل�وذلك�،�يتضمن�أي�است�ناءات�وأي�إجراء�ناجع�متخذ،��تم�تقديم�تقر�ر�م��ص،�و يومياً �سيولة�الفروعموقع�عن�اليومية�
 
 

عن�لوائح�جديدة��شأن�السيولة�بالبنوك�ثم�تبعه��٢٠١٥مايو��٢٧الصادر�بتار�خ��٣٣/٢٠١٥أعلن�مصرف�اإلمارات�املركزي�بالتعميم�رقم�

� ��سبة �عل��ا �تطلق �جديد �سيولة ��سبة �املذ�ورة �ا��ديدة �اللوائح �وقدمت �إرشادي. �إصدار�دليل �املعماملوجودات �املؤ�لة ���ا�السائلة ول

 .٢٠١٥يوليو��١اًرا�من�اعتب

إلدارة�مخاطر�السيولة�����سبة�صا���املوجودات�السائلة�إ���املبالغ�ال���يتم�إيداع�ا��الفروعإن�الطر�قة�الرئ�سية�املستخدمة�من�قبل�

�العمالء �من�قبل �املوجودات�السائلة�كنقد�وما��عادله�وسـندات�اس�ثمار�ة�مدينة�ألي�سوق�. �اعتبار�صا�� �يتم �الغرض �شط�ولديه�ل�ذا

�م��ا�اإليداعات�البنكية،�السندات�املدينة�املصدرة يتم�.�ى�واالل��امات�ال����ستحق�خالل�الش�ر�القادماآلخر القروض�،�سيولة�مخصومًا

مع�ضوابط�السيولة�ال���تم�وضع�ا�من�قبل�السلطات��الفروعاستخدام�طر�قة�اح�ساب�مشا��ة�ولكن�ل�ست�مطابقة�لقياس�مدى�ال��ام�

��عت����املنظمة. �اآلخر املؤشرات �ال�� �للمصادر��تراقبى �توازن �لعمل �األموال �استخدام �اإليداعات، ��سبة �دفعات �منتظم ��ش�ل �قرب عن

 و�سبة�سيولة�املوجودات�املؤ�لة�املطبق�حديًثا.�واج�ة���ب�غ���متوقع�للمطلو�اتوفحص�مستوى�ضغط�السيولة�املالية�مل
 
 

 
 إدارة�مخاطر�السوق 

ا��اطر�ال���تتذبذب�ف��ا�القيمة�العادلة�أو�التدفقات�النقدية�املستقبلية�لألدوات�املالية�نظرًا�للتغ��ات����السوق��مخاطر�السوق����تلك

ا��اطر�إ���مخاطر�سوقية�تجار�ة�أو�غ����تصنف�الفروعاملتقلب�مثل�أسعار�الفائدة،�أسعار�الصرف�األجن�ية،�وأسعار�السندات�واألس�م.�

 ة.تجار�ة�أو�مخاطر�مصرفي
 

�ب �الفروع �تفضيليتقوم �كسياسة �وذلك �مخاطر�السوق �من �مع�ن �حد �تحمل �وُتدرج �مستمر، ��ش�ل �ذلك �بمراقبة �و�قوم أسعار�الصرف�ة

 .مناسب�ش�ل��الفروعا��ارجية���سابات�
 

 ٦١ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١�للسنة�املن��ية���

 
 
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 إدارة�مخاطر�السوق�(تتمة)

 الدفاتر�غ���التجار�ة�أو�البنكية�–مخاطر�السوق�

 تظ�ر�مواقع�مخاطر�السوق�للدفاتر�غ���التجار�ة�أو�البنكية��ش�ل�رئ�����من�معدل�الفائدة�ومخاطر�أسعار�صرف�العمالت�األجن�ية.
 

 

 أسعار�الفائدة)�إدارة�مخاطر�١

��اطر�أسعار�الفائدة��تتعرض�الفروع.�تذبذب�أسعار�الفائدة�ال���تؤثر�ع���قيمة�األدوات�املالية�احتمالت�شأ�مخاطر�أسعار�الفائدة�من�
 .واالل��اماتكن�يجة�لعدم�املوازنة�أو�الفجوات����مبالغ�املوجودات�

�الفروع �أسعار�الفائدة��ستخدم �دوري��ش�ل�نماذج�ملراقبة�حساسية ��� �ا��لية �اإلدارة ���نة �قبل �من �النتائج �وتراقب �وتحلل �الفروع،،
�تم�إعادة��سع���الودا�ع�والقروض��ش�ل�م��امن�مما�يضفي�و ذات�معدالت�فوائد�معومة،��الفروعحيث�أن�جزء�من�موجودات�وال��امات�

خالل�سنة�مما�يقلل��الفروععظم�موجودات�وال��امات�مكما�ُ�عاد��سع���من�مخاطر�انكشاف�معدالت�الفائدة،��يقلل�بدورهتحوط�تلقا�ي�
الفقرات�التالية�ا��ساسية�للتغ���املعقول�ا��تمل����أسعار�الفائدة،�مع�وضع�متغ��ات�أخرى�ثابتة�ع����تو��من�مخاطر�أسعار�الفائدة.�

ع���ال�سبة�ت�الفوائد�لسنة�واحدة،�و�س�ند�ة����إيراداحساسية�الدخل�للتغ��ات�املف��ض�ترجع.�حقوق�امللكيةأو��الر�ح�أو�ا��سارةبيان�
� ��� �كما ���ا �وا��تفظ �غ���التجار�ة �املالية �واملطلو�ات �للموجودات �تحليل��،٢٠١٨د�سم����٣١املعومة �يتم �التحوط. �تأث���أدوات متضمنًا

عرضة�للمخاطر�وتحليل�ا�من�خالل�امل�الفروعحساسية�حقوق�امللكية�عن�طر�ق�استحقاق�املوجودات�أو�املبادالت.�يتم�مراقبة�جميع�دفاتر�
 مسـتوى�تركز�العمالت�وتحليالت�ا��ساسية�وال���تم�إفصاح�ا�بمالي�ن�الدرا�م.

 

�ان�سيؤدي��%١ب�سبة��٢٠١٨د�سم����٣١إن�تأث���أي�حركة�فجائية����أسعار�الفائدة�ع���صا���الدخل�خالل�اإلث���عشر�ش�رًا�كما����
(���حال�ز�ادة�سعر��%٢٠٫١١حال�انخفاض�سعر�الفائدة)�و�ان�يؤدي�إ���ز�ادة�صا���الدخل�+(����%٢٠٫١١-إ���انخفاض�صا���الدخل�

 .)�ع���التوا��%٦٫٦٣+��و �%٦٫٣٦ -:�٢٠١٧الفائدة)�(
 

�الفعلية� �الفائدة �االس�ثمار�و بلغت��سبة وع���القروض�)�%١٫٣٧�:٢٠١٧(�%١٫٢٨�مصرف�اإلمارات�املركزي ش�ادات�اإليداع�مع���فظة
 ).%٢٫٧٣:�٢٠١٧(�%٢٫٤٣�وع���القروض�البنكية)�%١٫٥٣:�٢٠١٧(�%١٫٤٤وع���ودا�ع�العمالء�)�%٥٫٦٤�.:٢٠١٧(�%٥٫٩٦والسلف�

 
 

 )�مخاطر�العمالت٢

قام�املركز�الرئ�����تمثل�مخاطر�العمالت�األجن�ية�مخاطر�التغ������قيمة�األدوات�املالية�نظرًا�للتغ��ات����أسعار�صرف�العمالت�األجن�ية.�
ط�ع���مراكز�العمالت،�وال���يتم�مراقب��ا�يوميًا،�واس��اتيجيات�تحوط�يتم�استخدام�ا�أيضًا�للتأكد�من�أن�املراكز�ال�تتجاوز�ضواب�بوضع

 ا��دود�املسموح���ا.
 

� �موجودات �تمو�ل ��الفروعيتم �ا��اطر�ال�� �لتقليل �وذلك ���ا �التعامل �يتم �ال�� �العملة �بنفس �رئ�سية �الفروعبصورة �ل�ا من��تتعرض
النقدية.�وكذلك�فإن�املركز��امخاطر�التقلبات����أسعار�العمالت�األجن�ية�السائدة�ع���مركزه�املا���وتدفقا���تدير�الفروععمالت�األجن�يـة.�ال

�مراقب��ا� �يتم �وال�� �اليوم، �خالل �للمعامالت �العمالت �وإلجما�� �حدة �ع�� �عملة �ا��اطر�ل�ل �مستو�ات �ع�� �ضوابط �بوضع �يقوم الرئ����
 صا���مخاطر�جو�ر�ة�مب�نة��عمل��ا�األصلية��التا��:�الفروعومي.������اية�السنة،��ان�لدى��ش�ل�ي

 ٦٢ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 

 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

  
 

 إدارة�ا��اطر�(تتمة)�-٢٦
 سوق�(تتمة)إدارة�مخاطر�ال

 )�مخاطر�العمالت�(تتمة)٢
 
 

 املراكز�اآلجلة صا���املراكز�ال��ظية  
 ا��موع

٢٠١٨ 
 ا��موع

٢٠١٧ 
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م  

 ٤٩٤ ١٦ - ١٦  يورو
 ١٣ ١٣ - ١٣  جنيه�إس��لي��

 ٥٨ ٦٣ - ٦٣  ةل��ة�لبناني
 ١٦ ٣٣ - ٣٣  دينار��و���

 ٣ - - -  ين�يابا�ي
 ٣ ١٢ - ١٢  دوالر�كندي

 ٦ ١٧ - ١٧  فرنك�سو�سري 
 ٢ ١٠ - ١٠  دوالر�اس��ا��

 ٢٣ ١١ - ١١  دينار�أرد�ي

   ٦١٨ ١٧٥ - ١٧٥  ا��موع
 

 ��اطر�أسعار�العمالت�محدودة.��الفروعكما�أن��عرض��،١٩٨٠مقابل�الدوالر�األمر��ي�منذ�نوفم���ثابت�إن�سعر�صرف�الدر�م�اإلمارا�ي�
 

 ر�ال�شغيليةا��اط
 

 ع���النحو�التا��:��ا،تع�د�بتقليلتو تدير�الفروع�ا��سائر�ال�شغيلية،�
 

ذلك�قبل�إدراج�منتجات��إتمامتحديد�وتقييم�ا��اطر�ال�شغيلية�ال�امنة�����ل�املنتجات�املادية،�واأل�شطة�والعمليات�والنظم،�وضمان�
 من�����ذه�العملية�يخضع�إلجراءات�تقييم��افية.وأ�شطة�وعمليات�ونظم�جديدة�أو�االضطالع���ا،�ا��طر�ال�ا

 

 تنفيذ�عملية�لرصد�ا��اطر�ال�شغيلية�والتعرض�ل��سائر�املادية�ع���أساس�منتظم.
 

�استعراض�إس��اتيجية�ا��د�من� �أو�السيطرة�ع���ا��اطر�ال�شغيلية�املادية. �السياسات�والعمليات�واإلجراءات�لتقليل�و�/ وضع�وتنفيذ
�ا��اطر�التنظ �سياق ��� �مالئمة �اس��اتيجيات �باستخدام �ا��اطر�ال�شغيلية �و�عديل �دوري، ��ش�ل �عل��ا �والسيطرة �الفروع�قابليةيمية

 للمخاطر�ال�املة.
 

ع���العمل�ع���أساس�مستمر�وا��د�من�ا��سائر�����الفروعضمان�وجود�مخططات�طارئة�ومخططات�إلستمرار�ة�األعمال�لضمان�قدرة�
 ال�الشديد�واختالل�أو�ا��سارة.حال�حدوث�توقف�األعم

 

 املطلو�ات�الطارئة�واالل��امات�-٢٧
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 (أ)�املطلو�ات�الطارئة    
  كفاالت   ٦٩٧٬٠٠٨  ٩٤٧٬٨٦٠

 اعتمادات�مس�ندية   ٣١٬٣٧٥  ٣٨٬٩٠٢
٧٢٨٬٣٨٣  ٩٨٦٬٧٦٢    

 

 مليون�در�م).�١٫١٤٣:�٢٠١٧(�٢٠١٨د�سم����٣١مليون�در�م�كما�����٢٧١بلغت�ال�س�يالت�املستحقة�وغ���املستخدمة�
 

تمتلك�الفروع�حق�إلغاء�ا��زء�املستحق�وغ���املستخدم�من�االل��امات��ش�ل�منفرد����أي�وقت����حال�وجود�أسس�مقبولة�تتما����مع�
 بنود�العقد�االئتما�ي.�

 ٦٣ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 

 تحدةفروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�امل
 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����

  
 

 (تتمة)�واالل��امات�املطلو�ات�الطارئة�-٢٧
 

 

 تحليل�االستحقاق�–�املطلو�ات�الطارئة)�(ب
 :�الفروعفيما�ي���تحليل�املطلو�ات�الطارئة�الستحقاق�

 أش�ر�٣خالل� 
�٦إ����٣من�
 أش�ر

�١٢إ����٦من�
 ا��موع أك���من�سنة اً ش�ر 

 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 
٢٠١٨      
 ٦٩٧٬٠٠٨ ٣٢٬٧٢٢ ٦١٬٤٠٣ ٧٥٬٣١٨ ٥٢٧٬٥٦٥ كفاالت

 ٣١٬٣٧٥ - ٣٬٨٤٠ ٣٬٤٥٧ ٢٤٬٠٧٨ اعتمادات�مس�ندية

 ٧٢٨٬٣٨٣ ٣٢٬٧٢٢ ٦٥٬٢٤٣ ٧٨٬٧٧٥ ٥٥١٬٦٤٣ 
 

٢٠١٧      
 ٩٤٧٬٨٦٠ ٣٤٬٩٩٧ ١٣٥٬٢٩١ ٨٠٬٢٨٨ ٦٩٧٬٢٨٤ كفاالت

 ٣٨٬٩٠٢ - - ١١٬١١٨ ٢٧٬٧٨٤ اعتمادات�مس�ندية

 ٩٨٦٬٧٦٢ ٣٤٬٩٩٧ ١٣٥٬٢٩١ ٩١٬٤٠٦ ٧٢٥٬٠٦٨ 
 

 .والقطاعاتملناطق�ا��غرافية�حسب�ا�واالحتماالتالل��امات�لتحليل��٢١تضمن�إيضاح�
 

 

 املوافقة�ع���البيانات�املالية�-٢٨
 .٢٠١٩�مارس�٣١إلدارة�والتصر�ح�بإصـدار�ا����تم�املوافقة�ع���البيانات�املالية�من�قبل�مجلس�ا

 ٢٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ل�البيانات�املاليةإيضاحات�حو 
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 
 
 
 

 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة -٨
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 اس�ثمارات�بالت�لفة�املطفأة  ٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦

 )١٨يطرح:�مخصص�انخفاض�القيمة�(إيضاح�  )٦٩١(  -
٩٦٬٥٣٥  ١٥٤٬٠٧٦   

 
 
 

 ��:ا��غرا�رات����األوراق�املالية�حسب�ال��ك�� األسثمافيما�ي���

 
 
 
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٧٦٬٨١٢  �١١٥٬١٦٠

 خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٢٠٬٤١٤  ٣٨٬٩١٦
٩٧٬٢٢٦  �١٥٤٬٠٧٦   

 

 اع�الصنا��:فيما�ي���تحليل�إجما���االس�ثمارات�حسب�القط
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 القطاع�ا���ومي�والعام�  ٦٠٬٢٧٤  ٩٨٬٦١٤
 املؤسسات�املالية  ٣٦٬٩٥٢  ٥٥٬٤٦٢

٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦   
 

 القروض�والسلف�للعمالء�-٩
 ي��:مما��للعمالء�أ)�يت�ون�مبلغ�القروض�والسلف

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 القروض�والسلف�  ١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧
 )١٨انخفاض�القيمة�(إيضاح�يطرح�:�مخصص�  )١٦٨٬٣٥٢(  )٢٤٨٬٠٦٢(

١٬٣٨٢٬٨١٥  ١٬٨٤٦٬٤٩٥   
 

�١٫٧٢٣:�٢٠١٧مليون�در�م�(�١٫٨١٩،��انت�القيمة�العادلة�للضمانات�ا��تفظ���ا�مقابل�قروض�وسلف�للعمالء�٢٠١٨د�سم����٣١كما����
 .٢٦ليًال��شـأ��ا����إيضاح�رقم�مليون�در�م)،�واملب�ن�تح

 

 إن�ا��ركة�ع���مخصـص�االنخفاض����قيمة�القروض�والسلف�للعمالء�خالل�السنة،��انت�كما�ي��: )ب
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 يناير�١���  ٢٤٨٬٠٦٢  ٢٣٤٬٩٩٩

 ٩تأث���اعتماد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�  )١٬١٥٣(  -
 مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة  ١٢١٬٦١٩  ١٠٧٬٠٩٨

 مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة  )١٤٩٬٨٦٥(  )٤٩٬٦٥٣(
 عكس�مخصص�انخفاض�القيمة  )١٣٬٣٠٨(  )٣٩٬٧٠٠(
 اس��دادات�خالل�السنة  )٣٧٬٠٠٣(  )٤٬٦٨٢(

 د�سم���٣١���  ١٦٨٬٣٥٢  ٢٤٨٬٠٦٢
 

مليون�در�م)،�كما�توجد�اس��دادات�خالل��٢٩٫٧:�٢٠١٧الفائدة�املعلقة�(�مليون�در�م�من�٣٣٫٢لسنة�ل�انخفاض�القيمة�يتضمن�مخصص
 ).مليون�در�م�٠٫٤:�٢٠١٧(در�م��٣٫٤بقيمة�السنة�من�الفائدة�املعلقة�

 ٢٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ل�البيانات�املاليةإيضاحات�حو 
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 
 
 
 

 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة -٨
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 اس�ثمارات�بالت�لفة�املطفأة  ٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦

 )١٨يطرح:�مخصص�انخفاض�القيمة�(إيضاح�  )٦٩١(  -
٩٦٬٥٣٥  ١٥٤٬٠٧٦   

 
 
 

 ��:ا��غرا�رات����األوراق�املالية�حسب�ال��ك�� األسثمافيما�ي���

 
 
 
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٧٦٬٨١٢  �١١٥٬١٦٠

 خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٢٠٬٤١٤  ٣٨٬٩١٦
٩٧٬٢٢٦  �١٥٤٬٠٧٦   

 

 اع�الصنا��:فيما�ي���تحليل�إجما���االس�ثمارات�حسب�القط
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 القطاع�ا���ومي�والعام�  ٦٠٬٢٧٤  ٩٨٬٦١٤
 املؤسسات�املالية  ٣٦٬٩٥٢  ٥٥٬٤٦٢

٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦   
 

 القروض�والسلف�للعمالء�-٩
 ي��:مما��للعمالء�أ)�يت�ون�مبلغ�القروض�والسلف

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 القروض�والسلف�  ١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧
 )١٨انخفاض�القيمة�(إيضاح�يطرح�:�مخصص�  )١٦٨٬٣٥٢(  )٢٤٨٬٠٦٢(

١٬٣٨٢٬٨١٥  ١٬٨٤٦٬٤٩٥   
 

�١٫٧٢٣:�٢٠١٧مليون�در�م�(�١٫٨١٩،��انت�القيمة�العادلة�للضمانات�ا��تفظ���ا�مقابل�قروض�وسلف�للعمالء�٢٠١٨د�سم����٣١كما����
 .٢٦ليًال��شـأ��ا����إيضاح�رقم�مليون�در�م)،�واملب�ن�تح

 

 إن�ا��ركة�ع���مخصـص�االنخفاض����قيمة�القروض�والسلف�للعمالء�خالل�السنة،��انت�كما�ي��: )ب
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 يناير�١���  ٢٤٨٬٠٦٢  ٢٣٤٬٩٩٩

 ٩تأث���اعتماد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�  )١٬١٥٣(  -
 مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة  ١٢١٬٦١٩  ١٠٧٬٠٩٨

 مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة  )١٤٩٬٨٦٥(  )٤٩٬٦٥٣(
 عكس�مخصص�انخفاض�القيمة  )١٣٬٣٠٨(  )٣٩٬٧٠٠(
 اس��دادات�خالل�السنة  )٣٧٬٠٠٣(  )٤٬٦٨٢(

 د�سم���٣١���  ١٦٨٬٣٥٢  ٢٤٨٬٠٦٢
 

مليون�در�م)،�كما�توجد�اس��دادات�خالل��٢٩٫٧:�٢٠١٧الفائدة�املعلقة�(�مليون�در�م�من�٣٣٫٢لسنة�ل�انخفاض�القيمة�يتضمن�مخصص
 ).مليون�در�م�٠٫٤:�٢٠١٧(در�م��٣٫٤بقيمة�السنة�من�الفائدة�املعلقة�

 ٢٩ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ل�البيانات�املاليةإيضاحات�حو 
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 
 
 
 
 

 أوراق�مالية�اس�ثمار�ة -٨
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 اس�ثمارات�بالت�لفة�املطفأة  ٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦

 )١٨يطرح:�مخصص�انخفاض�القيمة�(إيضاح�  )٦٩١(  -
٩٦٬٥٣٥  ١٥٤٬٠٧٦   

 
 
 

 ��:ا��غرا�رات����األوراق�املالية�حسب�ال��ك�� األسثمافيما�ي���

 
 
 
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 داخل�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٧٦٬٨١٢  �١١٥٬١٦٠

 خارج�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�-  ٢٠٬٤١٤  ٣٨٬٩١٦
٩٧٬٢٢٦  �١٥٤٬٠٧٦   

 

 اع�الصنا��:فيما�ي���تحليل�إجما���االس�ثمارات�حسب�القط
٢٠١٨  ٢٠١٧   

   ألف�در�م  ألف�در�م
 القطاع�ا���ومي�والعام�  ٦٠٬٢٧٤  ٩٨٬٦١٤
 املؤسسات�املالية  ٣٦٬٩٥٢  ٥٥٬٤٦٢

٩٧٬٢٢٦  ١٥٤٬٠٧٦   
 

 القروض�والسلف�للعمالء�-٩
 ي��:مما��للعمالء�أ)�يت�ون�مبلغ�القروض�والسلف

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م

 القروض�والسلف�  ١٬٥٥١٬١٦٧  ٢٬٠٩٤٬٥٥٧
 )١٨انخفاض�القيمة�(إيضاح�يطرح�:�مخصص�  )١٦٨٬٣٥٢(  )٢٤٨٬٠٦٢(

١٬٣٨٢٬٨١٥  ١٬٨٤٦٬٤٩٥   
 

�١٫٧٢٣:�٢٠١٧مليون�در�م�(�١٫٨١٩،��انت�القيمة�العادلة�للضمانات�ا��تفظ���ا�مقابل�قروض�وسلف�للعمالء�٢٠١٨د�سم����٣١كما����
 .٢٦ليًال��شـأ��ا����إيضاح�رقم�مليون�در�م)،�واملب�ن�تح

 

 إن�ا��ركة�ع���مخصـص�االنخفاض����قيمة�القروض�والسلف�للعمالء�خالل�السنة،��انت�كما�ي��: )ب
 

٢٠١٨  ٢٠١٧   
   ألف�در�م  ألف�در�م
 يناير�١���  ٢٤٨٬٠٦٢  ٢٣٤٬٩٩٩

 ٩تأث���اعتماد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�  )١٬١٥٣(  -
 مخصص�انخفاض�القيمة�للسنة  ١٢١٬٦١٩  ١٠٧٬٠٩٨

 مبالغ�مشطو�ة�خالل�السنة  )١٤٩٬٨٦٥(  )٤٩٬٦٥٣(
 عكس�مخصص�انخفاض�القيمة  )١٣٬٣٠٨(  )٣٩٬٧٠٠(
 اس��دادات�خالل�السنة  )٣٧٬٠٠٣(  )٤٬٦٨٢(

 د�سم���٣١���  ١٦٨٬٣٥٢  ٢٤٨٬٠٦٢
 

مليون�در�م)،�كما�توجد�اس��دادات�خالل��٢٩٫٧:�٢٠١٧الفائدة�املعلقة�(�مليون�در�م�من�٣٣٫٢لسنة�ل�انخفاض�القيمة�يتضمن�مخصص
 ).مليون�در�م�٠٫٤:�٢٠١٧(در�م��٣٫٤بقيمة�السنة�من�الفائدة�املعلقة�

 ٣٣  ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 ليةإيضاحات�حول�البيانات�املا
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 املمتل�ات�واملعدات�-١١
 
 

  مكت�يةمعدات� أثاث�ومعدات سـيارات تحس�نات�املبا�ي أعمال�رأسمالية�جار�ة ا��مـوع
  ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م

 التكــــلفة      
 ٢٠١٧يناير��١��� ٦٬٢٤٧ ١٬١٦٥ ٤٢٥ ٥٬٦٢٧ ٣١٣ ١٣٬٧٧٧

 إضافات�خالل�السنة ١٦ - - - - ١٦
 تحو�ل�أعمار�رأسمالية�جار�ة ٣١٣ - - - )٣١٣( -
 اس�بعادات�خالل�السنة )١٥٦( - - )٨٩٦( - )١٬٠٥٢(

 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ٦٬٤٢٠ ١٬١٦٥ ٤٢٥ ٤٬٧٣١ - ١٢٬٧٤١
 إضافات�خالل�السنة ٤٢١ ٤ - ٤٠ - ٤٦٥

 جار�ةل�رأسمالية�أعماتحو�ل� - - - - - -
 اس�بعادات�خالل�السنة )٣٢( - - ١١٦ - ٨٤

 ٢٠١٨د�سم����٣١ ٦٬٨٠٩ ١٬١٦٩ ٤٢٥ ٤٬٨٨٧ - ١٣٬٢٩٠
       

 االس��الك�امل��اكم      
 ٢٠١٧يناير��١��� ٤٬١١٣ ١٬١٤٦ ٤٠٢ ٤٬٨٠٢ - ١٠٬٤٦٣
 محمل�للسنة ١٬٠٥٦ ٧ ٢٣ ٢٤٥  ١٬٣٣١

 الس�بعادمحذوف�عند�ا )١٥٦( - - )٤١٧( - )٥٧٣(
 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ٥٬٠١٣ ١٬١٥٣ ٤٢٥ ٤٬٦٣٠ - ١١٬٢٢١
 محمل�للسنة ١٬٠١٥ ٨ - ٧٣ - ١٬٠٩٦

 محذوف�عند�االس�بعاد )٣٢( - - ١١٦ - ٨٤
 ٢٠١٨د�سم����٣١��� ٥٬٩٩٦ ١٬١٦١ ٤٢٥ ٤٬٨١٩ - ١٢٬٤٠١

       

 القيمة�الدف��ية      
 ٢٠١٨د�سم����٣١��� ٨١٣ ٨ - ٦٨ - ٨٨٩

 ٢٠١٧د�سم����٣١��� ١٬٤٠٧ ١٢ - ١٠١ - ١٬٥٢٠

2.196.454

193.266

 ٣٧ ا��لي���فر�سا�ش.م.
 فروع�دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة

 

 إيضاحات�حول�البيانات�املالية
 

 (تتمة)�٢٠١٨د�سم����٣١للسنة�املن��ية����
 

 (تتمة)�نخفاض�القيمة،�صا��مخصص�ا�-١٨
 :٢٠١٧و��٢٠١٨د�سم����٣١فيما�ي���تخصيص�مخصص�انخفاض�القيمة�كما���� ٢-١٨

 

 ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� ٢٠١٨
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

 ١٦٨٬٣٥٢ ١٤٧٬٠٣٤ ١٢٬٥٠١ ٨٬٨١٧ قروض�وسلف�للعمالء
 ٦٩١ - - ٦٩١ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٢٬٦٠٣ - ٨٣٢ ١٬٧٧١ �ع�دات�وضمانات�مالية
 ٩ - ٣ ٦ *�موجودات�مالية�أخرى 

 ١٧١٬٦٥٥ ١٤٧٬٠٣٤ ١٣٬٣٣٦ ١١٬٢٨٥ ا��موع
     
     

 ا��موع ٣املرحلة� ٢املرحلة� ١املرحلة� ٢٠١٧
 ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م ألف�در�م 

 ٢٤٦٬٩٠٩ ٢٠٥٬٧٤٥ ١٧٬٧٨٣ ٢٣٬٣٨١ قروض�وسلف�للعمالء
 ١٬١٠٦ - ٥٦ ١٬٠٥٠ أوراق�مالية�اس�ثمار�ة
 ٤٥ - - ٤٥ �ع�دات�وضمانات�مالية
 ٢ - ١ ١ *�موجودات�مالية�أخرى 

 ٢٤٨٬٠٦٢ ٢٠٥٬٧٤٥ ١٧٬٨٤٠ ٢٤٬٤٧٧ ا��موع
 

 *�يمثل�ذلك�انخفاض�قيمة�املستحق�من�األطراف�ذات�العالقة�والودا�ع�واألرصدة�املستحقة�من�البنوك�واملؤسسات�املالية.
 

�أص �املتحدةدرت �العر�ية �اإلمارات �لدولة �املركزي ��املصرف ��٣٠�� ��٢٠١٨أبر�ل �رقم: الذي�تضمن��٢٠١٨/٤٥٨ / CBUAE / BSDالتعميم
�تتعلق �ب�إرشادات �رقم �التقار�ر�املالية �إلعداد �اإلخطار �٩املعيار�الدو�� �ذلك �تناول �ُ�ع���ب�نفيذ�املعيار��حيث �ال�� واآلثار�العملية�التحديات

 ")اإلرشادات���دولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�("�٩���عتمد�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�للبنوك�ال�
 

الصادر�من�املصرف��٢٨/٢٠١٠نصوص�عليه����التعميم�العام�وا��اص�امل�ا��صصب�ن��من�اإلرشادات،�فإن�ال�سو�ة�٤-٦وفًقا�للفقرة�
 ���كما�ي��:�٩وذلك�املتضمن�بموجب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�

 

 ٢٠١٨ 
 ألف�در�م 

  مخصص�انخفاض�القيمة:�عام
 ٢٤٫٦٢١ الصادر�عن�املصرف�املركزي�لدولة�اإلمارات�العر�ية�املتحدة�٢٨/٢٠١٠مخصصات�عامة�بموجب�التعميم�

 ٢٤٫٦٢١ ٩جب�املعيار�الدو���إلعداد�التقار�ر�املالية�رقم�من�ا��صصات�بمو �٢و��١يطرح:�املرحلت�ن�
 - مخصص�عام�محول�إ���احتياطي�انخفاض�القيمة�النظامي

 

  مخصص�انخفاض�القيمة:�خاص
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عربي ودويل

�ل�شرعية باليمن وعدم تنفيذها لقر�ر�ت جمل�س �لأمن �لدويل.
و�ملدنية  �حليوية  �ملن�شاآت  ��شتهد�ف  �حلوثي  ميلي�شيا  تعمد  �أد�ن  كما 
و  �ملدنية  كاملطار�ت  �ليمنية  �ل�شعودية و�جلمهورية  �لعربية  �ململكة  يف 
هدم �مل�شاجد وتفجري �ملنازل و�لتي ت�شنف كجر�ئم حرب طبقاً للقانون 

�لدويل.
�ل�شفن  من  ع��دد�  طالت  �لتي  �لتخريبية  لالأعمال  �إد�نته  على  و�شدد   
�لتجارية يف �ملياه �لإقليمية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و يف خليج 
�ملالحة  ويعر�س  �ملنطقة  و�شالمة  �أم��ن  يهدد  خطري  تطور  يف  عمان 
�لعربي  �لربملان  ت�شامن  موؤكد�   .. للخطر  �لعاملية  و�لتجارة  �لبحرية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  مع  �لتام 
و�شالمة  �أمنها  حلماية  �إج����ر�ء�ت  م��ن  تتخذه  م��ا  ك��ل  يف  وم�شاندتهما 

مو�طنيها وقال �إن هناك م�شروع قر�ر معرو�س يف هذ� �ل�شاأن.

“ �لأ�شقاء يف ليبيا تغليب منهج  ونا�شد �ل�شلمي با�شم �لربملان �لعربي 
�حلو�ر و�حلكمة و�إنهاء �ل�شر�ع �مل�شلح �شوناً للدماء �لزكية �لتي تر�ق 
و��شتقر�رها  ليبيا  وح��دة  على  وحفاظاً  �لعزيزة  �أر�شها  على  ي��وم  ك��ل 

و�أمنها، وجتنيب �ل�شعب �لليبي مزيد�ً من �ملعاناة« .
�أن �لربملان �لعربي يتابع باهتمام تطور�ت �لأو�شاع يف �لدول  �أو�شح  و 
�لتي ت�شهد مر�حل �نتقالية وحتولت �شيا�شية ويدعو �إىل �نتهاج �حلو�ر 
�إىل  للو�شول  �لوطنية،  �مل�شلحة  وتغليب  �ل�شيا�شية  و�ملفاو�شات  �لبناء 
مكت�شباتها  على  و�حل��ف��اظ  �شعبها  تطلعات  حتقيق  ت�شمن  ت�شويات 

و�شون وحدتها و�شيادتها و�شالمة �أر��شيها.
و طالب �ل�شلمي بالوقف �لفوري لإطالق �لنار يف مدينة �إدلب �ل�شورية 
�لت�شعيد يف  �ت��ف��اق منطقة خف�س  �ح���ر�م  �إىل  كافة  �لأط���ر�ف  د�ع��ي��ا 
�ل�شلطة  على  �نقالبها  يف  �حلوثي  ميلي�شيا  ��شتمر�ر  ..و�أد�ن  �ملدينة 

�أنه  �إىل  م�شري�   ..  “ �لعربي  بعاملنا  حُت��ي��ق  ج�شيمة  وم�شاعب  ك��ب��رية 
�نطالقاً من م�شوؤولية �لربملان �لعربي للت�شدي لتلك �لتحديات بادر 
�لربملان باإقر�ر �لوثيقة �لعربية لتعزيز �لت�شامن ومو�جهة �لتحديات 

لت�شبح عنو�ناً لهذه �ملرحلة �لفارقة من تاريخ �لأمة �لعربية«.
�أن  �إل  �لعربية من حتديات  �أمتنا  “ �أن��ه رغم كل ما متر به   : و�أ�شاف 
موؤكد�   ..  “ �ملحورية  و  �لأوىل  ق�شيتنا  �شتظل  �لفل�شطينية  �لق�شية 
��شتمر�ر �لربملان �لعربي يف دعم �شمود �ل�شعب �لفل�شطيني حتى ينال 

حقوقه �مل�شروعة يف قيام دولته �مل�شتقلة وعا�شمتها مدينة �لقد�س ».
�لغا�شمة لإنهاء  بال�شغط على قوة �لحتالل  �ل��دويل  �ملجتمع  وطالب 
�ل�شعب  �شد  بها  تقوم  �لتي  �ليومية  �لعن�شرية  و�ملمار�شات  �لنتهاكات 
�مل���ب���ارك وم�شاريع  ل��الأق�����ش��ى  �مل��ت��ك��ررة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، و�لق��ت��ح��ام��ات 

�ل�شتيطان وهدم �ملنازل .

•• القاهرة-وام:

�إىل �شرورة  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ل��م��ي  م�شعل  �ل��دك��ت��ور  دع���ا 
�لت�شامن ووحدة �ملو�قف �لعربية و�لت�شدي بحزم للم�شاريع �لتخريبية 
و�ملخططات �لعدو�نية �لتي ت�شتهدف تفتيت �ملجتمعات �لعربية و�مل�شا�س 

ب�شيادة دولها وتقوي�س �لأمن �لقومي �لعربي.
جاء ذلك يف كلمته �م�س �أمام �جلل�شة �لعامة �لر�بعة من دور �لنعقاد 
�لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لثاين للربملان �لعربي برئا�شته و ح�شور 
�شلطان �لربكاين رئي�س جمل�س �لنو�ب �ليمني و جمال بو ر��س نائب 

رئي�س برملان عموم �أفريقيا ممثال لرئي�س �لربملان �لأفريقي.
وقال �ل�شلمي : “ �إن �جلل�شة �خلتامية لدور �لنعقاد �لثالث من �لف�شل 
وحتديات  �لدقة  بالغة  عربية  تطور�ت  مع  تتز�من  �لثاين  �لت�شريعي 

رئي�ض الربملان العربي يدعو اإىل الت�ضامن العربي للت�ضدي للمخططات العدوانية

 3 يف �ل�شنو�ت �ملقبلة، و�شيقل عن 
باملائة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 
عام  باملائة   7 فا�شل   4 عن  بعيًد� 

.2016
�ملالية،  �لقيود  ه��ذه  مو�جهة  ويف 
بوتني  �ن��ط��الق  “�شيناريو  ي�شبح 
���ش��ر�ع دويل كبري غ��ري مرجح  يف 
�لتقرير.  ي���ق���ول  ك���م���ا  متاما”، 
�أخ����رى، ميتلك زعيم  ن��اح��ي��ة  م��ن 
�ل���ك���رم���ل���ني �ل���و����ش���ائ���ل �ل����الزم����ة 
لإجر�ء تدخالت �شغرية وق�شرية 

�لأجل.
�ملحتملة:  �لأه���������د�ف  ب����ني  وم�����ن 
�شوفياتية  جمهورية   ، بيالرو�شيا 
ب�شدة  م��دع��وم��ة  ت����ز�ل  ���ش��اب��ق��ة ل 
رئي�شها  ي��رى  و�ل��ت��ي  مو�شكو،  م��ن 
دعت  ل�شنو�ت،  تتال�شى.  �شعبيته 

رو�شيا �إىل �حتاد بني �لبلدين. 
�أر�س �أخرى يف �لأفق: كاز�خ�شتان. 
تتابع �ل�شلطات �لرو�شية عن كثب 
ح���روب �خل��الف��ة �ل��ق��ادم��ة يف هذه 
�لدولة �ل�شا�شعة مثل فرن�شا خم�س 
مر�ت. و�إذ� قرر �لقادة �جلدد �إد�رة 
ظهورهم ل���الأخ �لأك���رب �ل��رو���ش��ي ، 
حلوًل  يختار  �أن  لبوتني  “ميكن 
يفقد  �أن  مي��ك��ن��ه  ل  �إذ   ، ج���ذري���ة 

حليًفا جديًد� ل�شالح �لغرب«.
عن لوبوان

•• الفجر - خرية ال�سيباين
هذ� �شيناريو مطروح بعيد� عن �ي 
مار�س  “يف  �شخرية:  �و  ��شتهز�ء 
2030، ميكن �نتخاب فالدميري 
ب��وت��ني م���رة �أخ����رى رئ��ي�����ًش��ا. ففي 
حتاول  �شفحة،   170 من  تقرير 
م���وؤ����ش�������ش���ة رو����ش���ي���ا �حل�������رة، وهي 
و��شنطن،  مقرها  فكرية  موؤ�ش�شة 
ر���ش��م م��الم��ح رو���ش��ي��ا خ���الل عقد 
من �لزمان �أو نحو ذلك. ومن بني 
يطرح  در��شتها،  مت  �لتي  �مل�شار�ت 
يف  �ل�شابق  �ل�شابط  ع��ودة  �ح��ده��ا 
 ، �ل�شلطة  �إىل  ب��ي  ك��ي ج��ي  ج��ه��از 
م��ت��اأك��د من  �لأخ����ري  ه���ذ�  �أنرّ  علما 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى م��ق��ع��ده ح��ت��ى عام 

.2024
مبا �ن �لد�شتور يحول دون توليه 
�شيظهر  م��ت��ت��ال��ي��ة،  ف����ر�ت  ث���الث 
�ملو�قع  ت��ب��ادل  ب��وت��ني جم���دد� بعد 
م���ع �أح�����د �أت���ب���اع���ه �لأوف�����ي�����اء، كما 
��شتلم  ع��ن��دم��ا   ،2012 ع����ام  يف 
�لرئا�شة من دميري ميدفيديف 
�مل��خ��ل�����س ج����د�، ورئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 

�حلايل.
وبحلول ذلك �لوقت، �شيبلغ بوتني 
�أكرب  �أي  ع���اًم���ا،   78 �ل��ع��م��ر  م���ن 
ب�شنتني  بريجينيف  ليونيد  م��ن 
ع��ن��دم��ا ت�����ويف. ويف ك���ل �لأح������و�ل 
�شينطلق  �ل����ذي  �ل�����ش��نرّ  ه��و  ه���ذ�   ،
بايدن  ج����و  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  ف���ي���ه 
�لرئا�شة  ���ش��ب��اق  يف   2020 ع����ام 

�لأمريكية.
يقول �لتقرير: “لئن يلعب �لعمر 
مثل  ��شتبعاد  يجب  ل  فانه  دور�ً، 
تعززها  فر�شية  �لتوقعات”،  هذه 
�ل����ط����اع����ة �ل����ت����ي ت���ب���دي���ه���ا دو�ئ������ر 
“�لنخبة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �ل�شلطة. 

�ل�������ش���ادر�ت، ف��ق��د ت�����ش��اع��ف��ت 22 
مرة منذ عام 1996. ويف �ملقابل ، 
تلعب مو�شكو ورقة �لطاقة. وهكذ� 
�شادر�تها  ح�شة  ترتفع  �أن  ميكن 
 23 م���ن  �ل�����ش��ني  �إىل  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
عام  بحلول  باملائة   35 �إىل  باملائة 

ق �رتهان �لدولة  2025، مبا يعمرّ
�إىل �ل�شوق �ل�شينية.

�شتتطور  ك��ي��ف  �ل�������ش���وؤ�ل:  ي��ب��ق��ى 
�لع�شكرية؟  رو����ش���ي���ا  ط���م���وح���ات 
يتعار�س �لتقرير مع فكرة �شائدة: 
�جلي�س  على  �لإن��ف��اق  �شينخف�س 

�لآن �أ�شعف بكثري مما كانت عليه 
قبل 20 عاًما، وتعتمد مالًيا على 

بوتني«.
�لنظام  ت��غ��ي��ري  �أنرّ  ي��ب��دو  ل���ذل���ك، 
م�����ش��ت��ب��ع��د. وح�������ش���ب �مل����وؤل����ف����ني ، 
تتبنى موؤ�ش�شتان مبادرة  �أن  ميكن 
�لن�������ق�������الب: �جل����ي���������س و�ل��������درك 
�أل����ف   400 ب�����  ق�����وي   ، �ل���وط���ن���ي 
جندي، �إلرّ �أنرّ �ملوؤ�ش�شتني تخ�شعان 
لبوتني،  حميمني  �أ�شدقاء  لإم��رة 
نطاق  على  خمرقتان  �أنهما  كما 
�ملخابر�ت.  �أج��ه��زة  قبل  من  و��شع 
“�لليرب�ليني”  ل����  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم����ا 
و�ملنفتحني  �لإد�رة  يف  �مل��وج��ودي��ن 
على �لإ�شالحات، فاإنهم يخ�شعون 
منتظمة،  تطهري”  “لعمليات 

تخيرّل  ي�شعب  عزلتهم،  و”ب�شبب 
نهم من �لإطاحة بالنظام«. متكرّ

ة لل�سني؟ نحو تبعيرّ
�إذ� ظل بوتني يف �لقيادة، ف�شيقود 
على  و�شيعتمد  �شعيًفا.  �قت�شاًد� 
�أك���ر من  و�ل��ن��ف��ط  �ل��غ��از  مبيعات 
ح�شة  �أن  ع��ل��م��ا  م�����ش��ى،  وق���ت  �أي 
�مليز�نية  يف  �ل���ط���اق���ة  �إي�����������ر�د�ت 
�ل��ف��ي��در�ل��ي��ة ق���د ق���ف���زت م���ن 25 
باملائة �إىل 40 باملائة بني 2000 
�ش���يئة: ل  �أخبار  و2017. و�لآن، 
�أ�ش����عار  �رتف��اع يف  �إىل  �ش��يء ي�شري 
�ل���ن���ف���ط، �ل���������ش����روري ج�����د� مل���لء 
خز�ئن �لدولة. يجب �أن يظل �شعر 
100 دولر  م��ن  �أع��ل��ى  �ل��ربم��ي��ل 

حتى تعود �لبالد �إىل �لنمو ب�شكل 
م�شتد�م.

وجود  �أوًل،  �لن��خ��ف��ا���س؟  �أ���ش��ب��اب 
وفرة يف �لإمد�د�ت مرتبطة بطفرة 
�ل��ن��ف��ط �ل�����ش��خ��ري يف �ل���ولي���ات 
�ل�شادر�ت  �أن  درج��ة  �إىل  �ملتحدة، 
�لأم���ري���ك���ي���ة ���ش��ت��ت��ج��اوز ����ش���ادر�ت 
ثم،   .2023 ع��ام  بحلول  رو���ش��ي��ا 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �أ���ش��ه��م  ���ش��ع��ود 

وخا�شة �ل�شيار�ت �لكهربائية.
�أخ�����رًي�، ���ش��وف ت��ع��اين رو���ش��ي��ا من 
مو�جهة  ف��ف��ي  ه��ي��ك��ل��ي��ة.  م�����ش��ك��ل��ة 
��شتنفاد �إنتاجها يف غرب �شيبرييا، 
�شيتعني عليها �ل�شتثمار بكثافة يف 
�ملناطق  يف  �خل���ام  �مل���و�د  ��شتخر�ج 
�لأقل �شهولة مثل �لقطب �ل�شمايل 

�أو �شيبرييا �ل�شرقية �أو يف �خلارج. 
�آخر  و�شع �شيجعل م�شتقبل مورد 
ا،  �أي�شً تر�جع  ، يف  �لفحم  مظلما: 

ورو�شيا هي ثالث �أكرب م�شدر.
ميكن   ،  2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول     
�شورة  ع���ر����س  ����ا  �أي���������شً ل���رو����ش���ي���ا 
و�ل�شبب:  �أخ�����رى.  جيو�شيا�شية 
تقاربها �ملتز�يد من �جلار �ل�شيني. 
هائاًل  “�عتماد�  �لتقرير  ويتوقع 
و��شًحا  وو����ش���ًع���ا  �ل�������ش���ني،  ع��ل��ى 
هي  بكني  لأن  �لتابع”،  لل�شريك 
�لقت�شادي  �لتعاون  من  �مل�شتفيد 

بني �لقوتني.
يف  �ل�����ش��ي��ن��ي  �ل����ش���ت���ث���م���ار  ز�د     
رو����ش���ي���ا ���ش��ب��ع��ة �أ�����ش����ع����اف خ���الل 
�لعقد �ملا�شي. �أما بالن�شبة حلجم 

ي جدا: �سيناريو جدرّ

رو�ضيا 2030: بوتني جمددا يف الكرملني...؟

بكني  ت�ضتفيد 
التعاون  م��ن 
الق��ت�����ض��ادي 
القوتني  ب��ني 
مم����ا ي��ج��ع��ل 
رو����ض���ي���ا يف 
و�ضع ال�ضريك 
ال�����ت�����اب�����ع

�ض������ينخف�ض 
على  الإن��ف��اق 
اجل���ي�������ض يف 
ال�������ض���ن���وات 
ولن  املقبلة، 
ي����خ����و�����ض 
�ضراعا  بوتني 
كبريا دول��ي��ا 

فر�سية بقاء القي�سر تعززها الطاعة 
التي تبديها دوائر ال�سلطة و�سعف النخبة 

 �سيقود اقت�ساًدا �سعيًفا، و�سيعتمد على 
مبيعات الغاز والنفط اأكرث من اأي وقت م�سى

تبعية مطلقة لل�شني

لن تخو�س رو�شيا �ي حرب كربى م�شتقبال

تقلي�س �لنفاق �لع�شكري

ماذ� لو عاد بوتني �ىل �لكرملني

اإحالة �ضاركوزي اإىل املحاكمة بتهم ف�ضاد  
•• باري�س-اأ ف ب:

�أكد �لق�شاء �لفرن�شي قر�ر �إحالة �لرئي�س �ل�شابق نيكول �شاركوزي �ملالحق 
يف  كبري  قا�س  على  �شغطاً  مبمار�شته  لال�شتباه  “ف�شاد”  بتهم  خ�شو�شاً 
ُك�شفت  ق�شية  يف  �شرية  معلومات  على  �حل�شول  بهدف  �لتمييز  حمكمة 
عرب مكاملات هاتفية، �ىل �ملحاكمة، وفق ما �أفادت م�شادر متطابقة �لأربعاء 
بعد  قابل لال�شتئناف  نهائياً غري  �لقر�ر  و�أ�شبح هذ�  بر�س.  فر�ن�س  وكالة 
بها  م  تقدرّ �لتي  �لأخ���رية  �للتما�شات  �لثالثاء  �لتمييز  حمكمة  رف�شت  �أن 
�ل�شابق  و�لقا�شي  ه��رت��زوغ  ت��ي��ريي  وحماميه  �ل�شابق  �لفرن�شي  �لرئي�س 
نفوذ”.  و”��شتغالل  “ف�شاد”  بتهم  حم��اك��م��ة  ��ب  ل��ت��ج��نرّ �زي���ب���ري،  جيلبري 
وُيفر�س �أن تبد�أ �ملحاكمة، وهي �لأوىل بالن�شبة �إىل �شاركوزي، يف باري�س يف 
�لأ�شهر �ملقبلة. وهي �ملرة �لأوىل يف عهد �جلمهورية �خلام�شة يف فرن�شا �لتي 
منذ  متقاعد  �شيا�شي  هو  و�شاركوزي  ف�شاد.  بتهم  �شابق  رئي�س  فيها  ُيحاكم 
�أو�خر عام 2016. وُي�شتبه باأنه حاول �حل�شول يف مطلع �لعام 2014 من 
خالل حماميه، على معلومات �شرية من �لقا�شي �زيبري متعلقة بالتحقيق 
مو�د  وريثة جمموعة  بيتنكور،  ليليان  �مليليارديرة  قدمتها  هبات  ق�شية  يف 
�لتجميل لوريال، �ىل حزب �لتجمع من �أجل حركة �شعبية )حزب �شاركوزي 

�ل�شابق(، مقابل منح �لقا�شي من�شباً مرموقاً يف موناكو.

•• لندن-اأ ف ب:

�ل�شباق  بت�شدر  �ل�شر�س لربيك�شت  �ملوؤيد  بوري�س جون�شون  �زد�دت فر�س 
�لثالثة من  �لربيطانية ترييز� ماي يف �جلولة  رئي�شة �حلكومة  خلالفة 

ت�شويت نو�ب حزب �ملحافظني غد�ة �ملناظرة �لتلفزيونية 
�أمام �ملر�شحني �لأربعة �ملتبقني. وحافظ وزير �خلارجية 
�ملناظرة  زلة يف  �أي  عنه  ت�شدر  على هدوئه ومل  �ل�شابق 
�ل��ت��ي �أع��ق��ب��ت ج��ول��ة ت�����ش��وي��ت ث��ان��ي��ة جت����اوز ف��ي��ه��ا عدد 
�لقرب  �لثالثة  �ملناف�شني  عليه  ح�شل  �ل��ذي  �ل���ش��و�ت 
�ليه جمتمعني. و�شور نف�شه �لثالثاء ك�شيا�شي قادر على 
تنفيذ  وبالتايل  �لأوروب���ي  �لحت��اد  بريطانيا من  �إخ���ر�ج 
��شتفتاء  يف  �شوتو�  �ل��ذي  �لربيطانيني  �لناخبني  رغبة 
يف  جون�شون  وق���ال  �لن�����ش��ح��اب.  على  �شنو�ت  ث��الث  قبل 
��شتمر �شاعة  “بي بي �شي”  و�أجوبة على  �أ�شئلة  برنامج 
�لأول/ ت�شرين   31 يف  نخرج  �أن  “يجب  �لناخبني  م��ع 
�أكتوبر لأنه بخالف ذلك، �أخ�شى من �أننا �شنو�جه خ�شارة 
�ل�شعب  �أن  “�أعتقد  و�أ�شاف  �ل�شيا�شة«.  بالثقة يف  كارثية 

بوري�ض جون�ضون يعزز موقعه خلالفة ماي  
�أح���د م��ن �ملر�شحني مب��ن فيهم  �ل��ربي��ط��اين ���ش��اق ذرع����ا«. لكن مل ي��رف��ع 
“ي�شمنون”  كانو�  �إذ�  عما  �شي”  بي  “بي  �شاألتهم  عندما  ي��ده  جون�شون 

خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي بحلول 31 ت�شرين �لأول �أكتوبر.
313 نائبا من حزب  �أربعة عندما يجري  و�شيتقل�س عدد �ملر�شحني �إىل 

�ملحافظني يف جمل�س �لعموم ت�شويتهم �ل�شري �لأربعاء.
�ل��ه��ادئ��ة على نحو مفاجئ مل تغري  �مل��ن��اظ��رة  �أن  وي��ب��دو 
�ل�شعور �ملتز�يد باأن ل �شيء مينع جون�شون من �لفوز يف 

هذه �ملرحلة با�شتثناء �رتكاب خطاأ ج�شيم.
باأنه  جون�شون  �أد�ء  غارديان”  “ذي  �شحيفة  وو�شفت 
وكتبت “و��شح �أنه ما ز�ل مت�شدر�ً  “ر�شني وعقالين”. 
�ل�شباق، وما ز�ل من �شبه �ملوؤكد �أنه �شيكون رئي�س �لوزر�ء 
�ملقبل«. وكان جون�شون ح�شل على تاأييد 126 من 313 
نائبا حمافظا �لثالثاء. وح�شل وزير �خلارجية جريميي 
�لبيئة  ل��وزي��ر  �شوتا   41 مقابل  �شوتا   46 على  هانت 
مايكل غوف. وو��شل وزير �لتنمية �لدولية �ملعتدل روري 
�شتيو�رت م�شعاه رغم قلة حظوظه، ومتكن من م�شاعفة 

عدد ��شو�ت قاعدته �إىل 37 �شوتا.

تعزيزات يف مايل بقريتني تعر�ضتا لهجمات  
 •• باماكو-اأ ف ب:

يعزز �جلي�س �ملايل وجوده �لع�شكري يف حميط قريتني �شكانهما من عرقية دوغون 
متطابقة،  م�شادر  �أف���ادت  ما  ح�شب  لهجمات،  �لثنني  �شتا  تعررّ �لبالد  و�شط  يف 
�لهجمات  �لنارية يف  �لدر�جات  �لكثري من  ��شتخد�م  �ل�شكان عن  يف حني حتدث 
�لد�مية. ومنذ ظهور عام 2015 يف و�شط مايل جمموعة جهادية بقيادة �لد�عية 
�ملا�شية، تكثرّفت  �أم��ادو كوفا غالبيتها من عرقية فولين وهم تقليدياً من مربي 
�ملو�جهات بني هذه �لعرقية و�تنيتي بامبار� ودوغون وهم مز�رعون ب�شكل �أ�شا�شي 
قرب  وي��ورو  غانغافاين  قريتا  �شت  وتعررّ �لنف�س«.  عن  دف��اع  “جمموعات  �أن�شاأو� 
38 قتياًل وعدد  �أ�شفرت عن  �إرهابية”  “هجمات  �حلدود مع بوركينا فا�شو، �إىل 
كبري من �جلرحى، وفق ما �أعلنت �حلكومة يف “ح�شيلة ر�شمية موقتة«. و�أ�شافت 
ب  وتعقرّ وممتلكاتهم  �ل�شكان  حلماية  �مل��وق��ع  يف  و�لأم���ن  �ل��دف��اع  ق��و�ت  ن�شر  “مت 
منفذي هذه �لهجمات«. وقال نائب عن �ملنطقة �إن “�لو�شع كان هادئاً �أثناء �لليل. 

لكن بعد حدث من هذ� �لنوع، ي�شعر �ل�شكان بطبيعة �حلال باخلوف«.
ح لوكالة فر�ن�س بر�س من دون �لك�شف عن هويته “علمنا �أن �جلي�س �شيعزز  و�شررّ
وجوده �ليوم يف �ملنطقة. �إنه �أمر جيرّد �إذ� ح�شل«. وعربرّ �أميدو مايغا، وهو موظف 
متقاعد من �شكان منطقة كورو �لتي تتبع لها �إد�ري��اً �لقريتان �مل�شتهدفتان، عن 
�لنارية،  �لدر�جات  على  كبرية  باأعد�د  �لو�شول  من  �ملهاجمني  لتمكن  ��شتغر�به 

ل يف �ملنطقة. رغم حظر �لتجورّ
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ذكرت مر��شلة وكالة فر�ن�س بر�س �أن �كر من 200 مهاجر، تتحدر 
ُنقلو�  قد  و�ل�شود�ن،  و�ل�شومال  و�لعر�ق  �فغان�شتان  من  �غلبيتهم 
�ملنطقة  ���ش��ان-دوين يف  م��ن خميم ع�شو�ئي يف  �أم�����س  ب��ه��دوء �شباح 

�لباري�شية.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، قال ممثل عن �ل�شلطات �لقليمية 
نا �لإقامة ملا بني 200 و 230 �شخ�شا يف �أحد مر�كز �ل�شتقبال  “�أمرّ

�خلم�شة يف منطقة �إيل دو فر�ن�س«.
فرن�شا  ور�بطة  �ملنطقة  مديرية  نفذتها  �لتي  �لعملية  �أجريت  وقد 
�لأ�شخا�س  و�أم��ك��ن �لهتمام بجميع  ه��ادئ��ة،  �أج���و�ء  �أر����س جل��وء يف 

�ملوجودين يف �ملوقع.
قال  لكن فيليب كارو، من هيئة “ول�شون للت�شامن مع �ملهاجرين”، 
�ن “ذلك ل يوؤدي �ىل ت�شوية �مل�شكلة يف �لعمق، هذه دو�مة ل نهاية 

لها، ونحن نقوم بعملية �لإجالء �لثالثة منذ كانون �لثاين/يناير«.
�أيام.  لب�شعة  ��شر�حة  ف��رة  “�إنها  �لهيئة  يف  �آخ��ر  ع�شو  ق��ال  كما 
لفرة  و�ل��ر�ح��ة  و�ل�شتحمام  �لطبيب  روؤي���ة  م��ن  �لنا�س  �شيتمكن 
معينة من �لوقت، وميكن �عادة بع�س منهم �ىل �ل�شارع �بتد�ء من 

هذ� �مل�شاء، وهذ� �أمر حمبط لهم«.
 

�أك���رب ت��ربع من  ق��ال م�����ش��وؤول��ون �أم�����س �إن ك��وري��ا �جلنوبية ق��دم��ت 
�لإغاثة  ب��ر�م��ج  �إىل   2008 ع��ام  منذ  و�مل�����ش��اع��د�ت  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
و���ش��ط حت��ذي��ر�ت من  �ل�شمالية،  ك��وري��ا  �مل��ت��ح��دة يف  ل���الأمم  �لتابعة 
�لنق�س  �ل���دولر�ت ل�شد  �أخ��رى من  �إىل ماليني  حاجة بيوجنياجن 
دولر  مليون   4.5 مببلغ  بالتربع  تعهد�  �شول  ون��ف��ذت  �ل��غ��ذ�ء.  يف 
لربنامج �لأغذية �لعاملي �لتابع لالأمم �ملتحدة، و�أعلنت �أنها �شتقدم 

�أي�شا 50 �ألف طن من �لأرز �إىل جارتها �ل�شمالية.
وكالت  وقالت  جفاف،  موجات  تو�جه  �إنها  �ل�شمالية  كوريا  وتقول 
“ب�شكل حاد”  تر�جع  �ل��غ��ذ�ء  �إن��ت��اج  �إن  �ملتحدة  ل��الأمم  تابعة  �إغ��اث��ة 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، مم��ا جعل �أك���ر م��ن ع�شرة م��الي��ني م��و�ط��ن كوري 

�شمايل يف خطر.
وقال �ملتحدث با�شم برنامج �لأغذية �لعاملي �إيرفيه فريو�شيل يف بيان 
“هذ� هو �لتربع �لأكرب من جمهورية كوريا لربنامج �لأغذية �لعاملي 
يف جمهورية كوريا �ل�شعبية �لدميقر�طية منذ 2008 و�شيدعم ما 

بني 1.5 مليون ومليوين طفل و�مر�أة حامل و�أم مر�شعة«.
و�أ���ش��اف �أن���ه �شتكون ه��ن��اك ح��اج��ة مل��زي��د م��ن �مل�����ش��اع��د�ت رغ��م ذلك 
�لأغذية  برنامج  تقدير�ت  “تفيد  قائال  وتابع  �لنق�س.  لتعوي�س 
�ملو�د  م��ن  �لأق���ل  م��ري على  �أل��ف ط��ن   300 �إىل  �لعاملي باحلاجة 
�لغذ�ئية، بقيمة تعادل 275 مليون دولر، لزيادة �مل�شاعدة �لإن�شانية 
لدعم �لأ�شخا�س �لأكر ت�شرر� من �لفقد�ن �لكبري للمحا�شيل على 

مدى مو��شم متتالية«.

قالت منظمة غري حكومية مد�فعة عن حقوق �لإن�شان �أم�س �إن �أمن 
�لدولة يف كوبا ميار�س �شغوطا على �ملعار�شني للمغادرة �إىل �ملنفى 

يف حماولة لإ�شعاف �ملعار�شة يف �لبلد ذي �حلكم �ل�شيوعي.
من  تقرير�  �لكوبيني(  �ل�شجناء  ع��ن  )م��د�ف��ع��ون  منظمة  ون�شرت 
259 �شفحة ذكر �أ�شماء 35 من �لن�شطاء و�ل�شحفيني �مل�شتقلني 
خالل  �ل��ب��الد  م��غ��ادرة  على  �ل�شلطات  �أج��ربت��ه��م  �ل��ذي��ن  و�لفنانني 

�لعامني �ملا�شيني و�أبلغتهم باأل يعودو� جمدد�.
وقالت �ملنظمة، �لتي تربطها �شالت بالحتاد �لوطني �لكوبي، �أكرب 
�لإيذ�ء  �أو  بال�شجن  هددهم  �لأم��ن  �إن  �لبالد،  يف  معار�شة  جماعة 

�لبدين �إذ� مل يغادرو� وحتر�س بعائالتهم.
�ملعار�شني  وتتهم  للتعقيب.  طلب  على  �لكوبية  �حلكومة  ت��رد  ومل 
وترف�س  لتقوي�شها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لهم  ت��دف��ع  مرتزقة  باأنهم 

�لتهامات �ملوجهة لها وت�شفها باأنها حماولت لتلطيخ �شمعتها.
“من  �ل�شهاد�ت  ع�شر�ت  ي�شمل  �ل��ذي  تقريرها  يف  �ملنظمة  وق��ال��ت 
ومن  ومقلق  �شخم  ن��ط��اق  على  ي��ح��دث  م��ا  �شيئا  ه��ن��اك  �أن  �جل��ل��ي 

�ل�شروري �أن يتوقف«.

عوا�سم

باري�ص

�صول

مدريد

مر�ضح املعار�ضة لبلدية 
ا�ضطنبول يغريرّ امل�ضهد ال�ضيا�ضي 

 •• ا�سطنبول-اأ ف ب:

ل ي�شت�شيغ مر�شح �ملعار�شة لرئا�شة بلدية ��شطنبول �كرم �إمام �وغلو �ملو�جهات 
و�شائل  عرب  �لنتخابية  باحلمالت  �لقيام  يحبذ  كما  �لت�شويات،  عليها  ويف�شل 
�لتوجه من مر�شح  �لتلفزيونات. وقد جعل هذ�  �لتو��شل �لجتماعي بدل من 
�ن��ت��خ��اب��ات �لإع�����ادة ع��ل��ى رئ��ا���ش��ة بلدية  ح���زب �ل�شعب �جل��م��ه��وري �مل��ع��ار���س يف 
خالل  تركيا  يف  �ل�شيا�شة  على  �مل�شيطر  �لرجل  من  متاما  �لنقي�س  ��شطنبول، 
�ل�شيا�شية  م�شريته  وخ��الل  �ردوغ���ان.  طيب  رج��ب  �لرئي�س  �ملا�شيني  �لعقدين 
�لطويلة، �نتهج �ردوغان �شيا�شة �لهجمات �ملبا�شرة، متهما خ�شومه �ل�شيا�شيني 
د�ئما باأنهم على �شالت بتنظيمات �رهابية �و ي�شعون لتقوي�س �لبالد. لكن �إمام 
�وغلو ظهر من �لعدم خالل �لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية وبنهج خمتلف متاما، ويقول 
ل قر�ر  �أمام �أن�شاره “مل �تعارك قط يف حياتي لكنني �أي�شا مل �خ�شر �بد�«. و�شكرّ
�إمام �وغلو �ختيار خطاب جامع توحيدي متنف�شا جديد� للكثري من �لناخبني 
يف  �ل�شابقة  �لقياد�ت  �أ�شلوب  مع  �شارخ  ب�شكل  �لنهج  ه��ذ�  ويتعار�س  �لأت���ر�ك. 
�ملنتمي  ناف�س حمرم �جنه  2018، حني  �لعام  �ل�شعب �جلمهوري. ففي  حزبه 
نف�س  ��شتخدم  �لرئا�شية،  �لنتخابات  يف  �ردوغ����ان  �جل��م��ه��وري  �ل�شعب  حل��زب 
�ل�شلوب �شديد �للهجة �مل�شابه ل�شلوب خ�شمه �ردوغان وحتى مع حرمانه �ملثري 
للجدل من فوزه �ل�شعب يف �لنتخابات �لبلدية يف �آذ�ر/مار�س �لفائت و�إجباره 
�إمام �وغلو من �حلفاظ على رباطة  �إعادة �لنتخابات �لحد �ملقبل، متكن  على 
د حزب �لعد�لة و�لتنمية  جاأ�شه. وجاء قر�ر �للجنة �لعليا لالنتخابات بعد �أن ندرّ
�حلاكم بح�شول “جتاوز�ت و��شعة” يف �نتخابات �ملدينة �لرئي�شية �لتي ي�شيطر 
�إمام  �أن�شاره، مل يدع  25 عاما. ورغم �لغ�شب �لعارم بني  عليها و��شالفه منذ 
�وغلو �لنا�س �ىل �لتظاهر يف �ل�شو�رع دعما ملوقفه، رغم خروج تظاهر�ت �شغرية 

بالفعل. عو�شا عن ذلك، تعهد بالقتال ل�شرجاع “ما ك�شبناه بالفعل«.

تاأتي يف وقت يت�ساعد فيه التوتر بني وا�سنطن وطهران

هجمات العراق.. اإرهاب اأذرع اإيران و»مافيا الف�ضاد«

النت�سار الع�سكري �سمل جمع معلومات ا�ستخباراتية 

اإيران واأمريكا تقرتبان من حلظة خطرية
•• �سيدين-وكاالت:

لفت ماثيو يل، كاتب ر�أي لدى موقع “و� تودي” �لأ�شر�يل، 
ب��وؤرة خطرية،  �أن �لوليات �ملتحدة و�إي��ر�ن �قربتا من  �إىل 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي،  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  �أم����رت  ب��ع��دم��ا  وخ��ا���ش��ة 
تر�مب، باإر�شال 1000 جندي �إ�شايف �إىل �ل�شرق �لأو�شط. 

قو�ت  �إر���ش��ال  �شمل  �لع�شكري  �لنت�شار  �إن  �لبنتاغون  وق��ال 
معلومات  وج��م��ع  م��ر�ق��ب��ة  عمليات  لتنفيذ  وج��ن��ود  �أم��ن��ي��ة 
��شتخبار�تية �إ�شافية من �ملنطقة. وفيما يعترب عدد �لقو�ت 
�لإ�شافية �شغري�ً، فهو ميثل ت�شعيد�ً لقوة ع�شكرية �أمريكية 
�إي��ر�ن وتهدئة حلفاء قلقني من تعر�س ممر�ت  هدفها ردع 

�شحن رئي�شية للخطر. 
وي����رى يل �أن �إع����الن ط��ه��ر�ن ي��ع��ن��ي �أن��ه��ا ق��د ت��ب��ا���ش��ر فور�ً 
تخ�شيب �ليور�نيوم، متحدية تطمينات �لرئي�س �لأمريكي 
�ل�شفقة  م��ن  �لأم��ري��ك��ي  �لن�����ش��ح��اب  ب���اأن  ت��ر�م��ب حللفائه 
�أم��ان��اً. وق��د ت�شعل هذه  �أك��ر  �ل��ع��امل  �ل��ع��ام �ملا�شي جعل  يف 
�لتطور�ت توتر�ت يف �ل�شرق �لأو�شط، ومتثل �ختبار�ً لإر�دة 

وم�شد�قية كال �خل�شمني.
وقالت �إير�ن �إنها �شوف تتجاوز م�شتوى خمزونات يور�نيوم 
حددها �تفاق عام 2015 مع قوى دولية، وكان �لهدف منه 
تقييد برنامج �جلمهورية �لإ�شالمية �لنووي يف مقابل رفع 

عقوبات دولية. 
�لتفاق  من  تر�مب  �ن�شحب  بعدما  �أن��ه  �إىل  �لكاتب  وي�شري 
�قت�شادية  عقوبات  فر�س  �أع���اد  �أوب��ام��ا،  �شلفه  وقعه  �ل��ذي 
من  يكافحون  �آخ��ري��ن  و�شركاء  �أوروب��ي��ني  جعل  ما  عقابية، 

�أجل ��شتمر�ر �لتز�م �إير�ن بالتفاق. 
�لثنني  ي��وم  نف�شها،  ت��ر�م��ب  �إد�رة  وج��دت  �لكاتب،  وح�شب 
�لأخري، يف موقف �شعب طالبت من خالله �إير�ن باللتز�م 
يف  �شفقة  �أ���ش��و�أ  باأنها  ذ�ت��ه  �لرئي�س  و�شفها  نووية  ب�شفقة 

�لتاريخ. 
�أورتاغو�س، �ملتحدثة با�شم وز�رة �خلارجية  وقالت مورغان 
بعدم  �لإي������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  م��ط��ال��ب��ة  “نو��شل  �لأم���ري���ك���ي���ة: 

مبقاعد نيابية، وكانت ميلي�شيا ع�شائب �أهل �حلق �أكرب 
ف�شيل يف �حل�شد �ل�شعبي يحقق مكا�شب، يف �لنتخابات 

�لربملانية �لأخرية.
ويف هذ� �لإطار يقول رحيم �إن ما يحدث �لآن من تركيز 
على ��شتهد�ف �مل�شالح �لأمريكية يف �لعر�ق، وخ�شو�شا 
يف قطاع �لنفط و�لطاقة، يعد موؤ�شر� كبري� على �ملتهم، 

وهو “مافيا �لف�شاد«.
يف  وتعر�شت  هاجمت  و�أن  �شبق  �لف�شاد  “مافيا  وتابع 
�لبتز�ز  �أو  ب��الإع��الم  �شو�ء  �لنفطية  لل�شركات  �ملا�شي 
�أجل حتقيق م�شالح خا�شة، ومن ثم كان  �ملبا�شر، من 

�لت�شعيد با�شتخد�م �لأ�شلحة«.
�ل�شفافية  ل��دع��م  �ل��ن��ه��ري��ن  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  وي���ق���ول 
وقادة  �شيا�شيون  يرتكبها  �ب��ت��ز�ز  عملية  �إن  و�ل��ن��ز�ه��ة 
�أع����م����ال جتارية  ل��دي��ه��م  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات، ف��ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون 

••بغداد-وكاالت:

يف غ�شون �أ�شبوع، �أ�شبحت �شماء �لعر�ق م�شتباحة �أمام 
مهاجم “غام�س” ي�شتهدف مو�قع حيوية “ذ�ت وجود 
�أمريكي” بهجمات �شاروخية، �لأمر �لذي ي�شع بغد�د 

�أمام موقف حرج، يف ظل ��شتمر�ر خرق �شيادتها
ويف �ل�شاعات �لأوىل من �شباح �لأربعاء، ��شتهدف هجوم 
جديد موقع �لربج�شية �لذي يقع غربي مدينة �لب�شرة 
)جنوبي �لعر�ق(، حيث �شقط �شاروخ ق�شري �ملدى قرب 
مقر�ت �شركات نفط عاملية، وهي رويال د�ت�س �شل و�إيني 

�لإيطالية و�إك�شون موبيل �لأمريكية �لعمالقة.
يبد�أون  �إك�شون  موظفو  ك��ان  بينما  �ل�����ش��اروخ  و�نطلق 
�إجالوؤهم عقب مغادرة  �أن مت  �إىل �لب�شرة، بعد  �لعودة 
ب�شبب  �ملا�شي،  مايو  �شهر  يف  �أمريكيني،  دبلوما�شيني 
�لتي  �إي���ر�ن،  من  تهديد�ت  �إن��ه  و��شنطن  عنه  قالت  ما 
�ل�شعبي  �حل�����ش��د  ميلي�شيات  م��ع  وث��ي��ق��ة  ع��الق��ات  ل��ه��ا 

�لعر�قية.  
و�لأم�����ر �ل���ذي ي��زي��د م��ن ت����اأزم ه���ذ� �مل�����ش��ه��د �مل��ت��ك��رر يف 
�أي جهة م�شوؤوليتها عنه حتى  تعلن  �ل��ذي مل  �لعر�ق، 
بني  �لتوتر  فيه  يت�شاعد  وق��ت  يف  ي��اأت��ي  �أن���ه  ه��و  �لآن، 

�لوليات �ملتحدة و�إير�ن.
�لتي  �ملتز�يدة  �لعقوبات  �شغوط  �أعقب  �لت�شاعد  هذ� 
فر�شتها و��شنطن على �إير�ن يف �ل�شهور �لقليلة �ملا�شية، 

ب�شبب برناجمها �لنووي و�ل�شاروخي.
ويت�شابه هجوم �شباح �لأربعاء مع غريه من �ل�شربات 
�ل�شاروخية �لتي تنوعت بني �شو�ريخ كاتيو�شا وقذ�ئف 
�لهاون، و��شتهدفت قو�عد لأفر�د يف �جلي�س �لأمريكي 

بالعر�ق وحميط �ل�شفارة �لأمريكية.
يف  �لبلد  قاعدتي  من  كل  �إىل  �ل�شو�ريخ  م��دى  وو�شل 
حم��اف��ظ��ة ���ش��الح �ل��دي��ن، و�ل��ت��اج��ي ���ش��م��ايل �لعا�شمة 
�خل�شر�ء،  �ملنطقة  من  بالقرب  �جلادرية  وحي  بغد�د، 
�ملو�شل، حيث  �لرئا�شية يف  �لق�شور  ف�شال عن جممع 

مقر جمموعة من �ملدربني �لأمريكيني.

»احلديقة اخللفية لإيران«
�إي�����ر�ن حا�شرة  ب�����ش��م��ات وك����الء  �إن  م��ت��اب��ع��ون  وي��ق��ول 
موؤخر�،  �لعر�ق  طال  �ل��ذي  �لهجمات  م�شل�شل  يف  بقوة 
�لنهرين لدعم  �لذي يعلق عليه رئي�س موؤ�ش�شة  �لأم��ر 
�ل�شفافية و�لنز�هة حممد رحيم بقوله: “�إير�ن تهاجم 
علنا، ولها نفوذ كبري يف �لعر�ق، ل ميكن لأحد �إنكاره �أو 
�أ�شبح  �أن بلده  �إخفاءه، و�ل�شعب �لعر�قي مقتنع متاما 
�حلديقة �خللفية لإير�ن، بفعل مدى نفوذها وهيمنتها 

على �لعر�ق«.
و�أ�شاف ملوقع �شكاي نيوز عربية “نحن يف �لعر�ق نعرف 

�لف�شائل �مل�شلحة �لتابعة لإير�ن و�ملو�لية لها«.
ل  تهديد�ت  “جمرد  تطلق  �إي���ر�ن  �إن  ليقول  ع��اد  لكنه 
�أمريكية مبا�شرة،  قاعدة  �أي  ��شتهد�ف  يتم  �أك��ر، ومل 
بل كان �ل�شتهد�ف غري مبا�شر، ومل ت�شب �ل�شو�ريخ 

�أهد�فها، بل ت�شقط يف مكان قريب«.
�ل��وزر�ء �لعر�قي، ع��ادل عبد �ملهدي، قال،  وك��ان رئي�س 
�ملحلية  و�مليلي�شيات  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �إن  �ل��ث��الث��اء، 
بع�شها  م��و�ج��ه��ة  عليها  حم��ظ��ور  ب��ل��ده  د�خ���ل  �لعاملة 
�لقو�ت  �إ���ش��ر�ف  حت��ت  تعمل  �أن  يجب  و�أن��ه��ا  �لبع�س، 

�مل�شلحة �لعر�قية و�شيطرتها.
ويبدو �أن عبد �ملهدي كان ي�شري �إىل �أن �لأر�س �لعر�قية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  للمو�جهة  ك�شاحة  ُت�شتخدم  لن 

و�إير�ن.
ورغم �ن�شو�ء عدد كبري من �مليلي�شيات، �ملعروفة با�شم 
فاإنها   ،2018 يف  �جلي�س  ل��و�ء  حتت  �ل�شعبي،  �حل�شد 
�لعر�قي،  �لأم��ن��ي  �جل��ه��از  ع��ن  منف�شل  ب�شكل  تعمل 

وُتتهم بولئها لإير�ن.
�أعمال  �مليلي�شيات  ه��ذه  ق���ادة  م��ن  كبري  ع��دد  وميتلك 
جت���اري���ة خ��ا���ش��ة، وي��ب�����ش��ط��ون ���ش��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى �أحياء 
قد  عقبات  �أي  تذليل  يف  ن��ف��وذه��م  وي�شتغلون  بعينها، 

تو�جه �شركاتهم.
بل  فقط،  ع�شكريا  �مليلي�شيات  ه��ذه  نفوذ  يقت�شر  ومل 
�متد �أي�شا �إىل قبة �لربملان، حيث فاز عدد من قادتها 

�إعالن  �إن  �لإير�نية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �لناطقة  وقالت 
“�لبتز�ز”  �إىل درجة  �إير�ن ب�شاأن تخ�شيب يور�نيوم يرقى 
و” حتدي �لأع��ر�ف �لدولية” عالوة على خرق �تفاق �أبرم 
يف عام 2015، ويعرف با�شم خطة �لعمل �ل�شاملة �مل�شركة 

 .)JCPOA (
وقالت �أورتاغو�س: “من �ملوؤ�شف �أنهم �أعلنو� �ليوم عن هذه 

�حل�شول على �شالح نووي، و�حر�م �لتز�ماته نحو �ملجتمع 
�لدويل«.  وتاأتي �خلطوة �لأخرية مع �تهام و��شنطن لإير�ن 
مبهاجمة ناقلتي نفط قرب �خلليج، مع نفي �إير�ين. ويف ظل 
غمو�س ب�شاأن تفا�شيل ما جرى، وحيث مل يتنب �أي طرف 
�لهجمات، ن�شر �لبنتاغون �شورتني بهدف تعزيز رو�يته باأن 

�إير�ن نفذت �لهجمات. 

�أجل  من  �ل�شركات  بع�س  �بتز�ز  ويحاولون  ومقاولت، 
�حل�شول على عقود، يف مقابل �شمان �حلماية ملقر�تهم 

�لتي تتعر�س لهجمات �شاروخية.
“�شبق �لهجوم  ويدلل رحيم على وجهة نظره، قائال: 
�إعالمي و�بتز�ز،  �ل�شاروخي �لأخري يف �لب�شرة هجوم 
ومن ثم تهديد مبا�شر ل�شركات حكومية يف قطاع �لنفط 
�شيا�شيون  ي��زور  �أن  �ل�شدفة  ت�شاء  بعدها  ومن  و�لغاز، 
�شركات حكومية يف �لب�شرة، ويفتتحون م�شاريع هناك 

.. يف �لعر�ق �لف�شاد ُيغطى بالإرهاب و�ملقاومة«.
يف  “�ملجهولة”  �ل��ه��ج��م��ات  ���ش��ي��ن��اري��و  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لعر�ق �أفاد يف �ل�شابق جهات معينة - مل ي�شميها - من 
معظم  �أن  موؤكد�  و�لقت�شادية،  �ل�شيا�شية  �لناحيتني 
كانت  عامة  حكومية  موؤ�ش�شات  طالت  �لتي  �لهجمات 

تقف خلفها مافيا �لف�شاد.

�أح��د�ً، ولهذ� �ل�شبب غالباً ما قال  �خلطوة �لتي مل تده�س 
�لرئي�س �إنه يجب ��شتبد�ل JCPOA ب�شفقة �أف�شل«. 

وباإعالنه عن �لنت�شار �جلديد، قال باتريك �شاناهان، وزير 
�أن تلك �لقو�ت مر�شلة”  �لدفاع �لأمريكي بالوكالة �ل�شابق 
لأغر��س دفاعية، وللت�شدي لتهديد�ت جوية وبحرية وبرية 

يف �ل�شرق �لأو�شط«. 
مع  حرب  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  ت�شعى  “ل  �شاناهان:  وق��ال 
�ليوم ل�شمان �شالمة ورفاه  �لإج��ر�ء  �إي��ر�ن. وقد نفذ هذ� 
م�شاحلنا  وحلماية  �ملنطقة،  يف  �لعاملة  �لع�شكرية  قو�تنا 
تعديل  �شتو��شل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  و�أ���ش��اف  �لقومية”. 

عدد �لقو�ت وفقاً للحاجة. 
�لأط����ر�ف، حمل  �مل��ت��ع��ددة  �ل��ن��ووي��ة  �ل�شفقة  وب�����ش��اأن تفكك 
ت�شريحات  م�شوؤولية  تر�مب  �إد�رة  �ل�شفقة  �أن�شار  بع�س 
لتجدد  �إنها كانت متوقعة نظر�ً  �إير�ن �ل�شتفز�زية، قائلني 

�ل�شغط �لأمريكي. 
وجاء يف بيان �شادر عن ر�بطة �حلد من �لت�شلح �إن “�إحباط 
و�ملتهورة  �مل�شوؤولة  غ��ري  ت��ر�م��ب  �شغط  حملة  حيال  �إي���ر�ن 
�إير�ن وبقوة على �ل�شتمر�ر يف  �شيء مفهوم، ولكننا نح�س 
�لتز�مها بال�شفقة �لنووية. ويبقى من �شالح �إير�ن �للتز�م 
ببنود �لتفاق و�لتعاون �لكامل مع �إجر�ء�ت �لر�شد و�لتحقق 

�لتي جتريها �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية«. 
�إىل ذلك، مل تظهر �إير�ن �أي ��شتعد�د للتفاو�س على �شفقة 
�لوليات  مع  حمادثات  يف  �لدخول  بعدم  وتعهدت  جديدة، 
“�أق�شى �شغط”  فر�س حملة  �لإد�رة  تو��شل  فيما  �ملتحدة 

من �لعقوبات.
وجدو�  �لأمريكية  �لإد�رة  م�شوؤويل  �أن  �ملقال  كاتب  وي��رى 
�أن��ف�����ش��ه��م يف ح���رية ب�����ش��اأن �إذ� ك���ان ي��ف��ر���س �ل�����ش��غ��ط على 
وفرن�شا  بريطانيا  فيها  مبا  �ل�شفقة،  يف  �لباقية  �لأط���ر�ف 
�ل�شياق،  �للتز�م. ويف هذ�  �إي��ر�ن مبو��شلة  و�أملانيا، ملطالبة 
يفر�س بهوؤلء �مل�شوؤولني �لتفكري �إن كان موقف كهذ� من 
�شاأنه �لعر�ف باأن عقوبات فر�شت يف عهد �أوباما مل تكن 

مثالية، ولكنها كانت �أف�شل من ل �شيء. 

رو�ضيا: الو�ضع يف �ضبه 
اجلزيرة الكورية قد يت�ضاعد  

•• مو�سكو-رويرتز:

قال ع�شو كبري يف جمل�س �لأمن �لرو�شي �إن �لو�شع يف �شبه �جلزيرة �لكورية قد يت�شاعد 
حت�شني  ب�شاأن  ج��ادة  باأنها  بيوجنياجن  �إق��ن��اع  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف�شلت  �إذ�  �ملقبل  �ل��ع��ام 
متعجال”  “لي�س  �إنه  �ملا�شي  �لأ�شبوع  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  وقال  �لعالقات. 

لإبر�م �تفاق مع كوريا �ل�شمالية لتفكيك برنامج �أ�شلحتها �لنووية.
�لعام ملجل�س �لأمن  �ألك�شندر فنديكتوف نائب �لأمني  ونقلت وكالة �لإعالم �لرو�شية عن 
�لرو�شي قوله “مما ل �شك فيه �أنه �إذ� ف�شلت وز�رة �خلارجية �لأمريكية يف �إقناع بيوجنياجن 
باأنها جادة يف نو�ياها جتاه حت�شني �لعالقات مع �لكوريني �ل�شماليني ف�شوف ن�شهد يف عام 

2020 ت�شعيد� يف �لو�شع يف �شبه �جلزيرة �لكورية«.
 

طحكوت حميي �لدين ومن معه ويف �شقه �خلا�س 
بالطار�ت و�ملوظفني �ل�شامني«. وذكر �لبيان قائمة 
من ع�شرة م�شوؤولني كبار ي�شتفيدون من “�لمتياز 
�لإج���ر�ء�ت  قانون  يف  عليه  �ملن�شو�س  �لق�شائي” 
�شوى  معهم  �لتحقيق  ميكن  ل  بحيث  �جل��ز�ئ��ي��ة، 

لدى �ملحكمة �لعليا.
وي��ت��ق��دم رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل�����ش��اب��ق �أح��م��د �ويحيى 
�ملحبو�س منذ �أ�شبوع قائمة �ملتابعني يف ق�شية رجل 
طحكوت  �لدين  حميي  �لنافذ  �جلز�ئري  �لأعمال 
�لذي ميلك خ�شو�شا م�شنع جتميع �شيار�ت ويعدرّ 
بوتفليقة.  �لعزيز  عبد  �ل�شابق  �لرئي�س  من  قريباً 
ك��م��ا ت�����ش��م �ل��ق��ائ��م��ة وزي����ر �ل�����ش��ي��اح��ة يف �حلكومة 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

�أح���ال���ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��ام��ة يف �جل���ز�ئ���ر م��ل��ف رئي�س 
�لوزر�ء �ل�شابق �أحمد �ويحيى �مل�شجون موقتا، على 
�حلايل  �ل�شياحة  وزي��ر  ملفات  م��ع  �لعليا  �ملحكمة 
ووزر�ء وولة �شابقني يف ق�شايا ف�شاد تتعلق برجل 
بدوره.  �مل�شجون  طحكوت  �لدين  حميي  �لأع��م��ال 
�لنباء  وكالة  ن�شرته  �لعامة  للنيابة  بيان  يف  وجاء 
جمل�س  ل��دى  �لعامة  �لنيابة  “ �أح��ال��ت  �جلز�ئرية 
ق�����ش��اء �جل���ز�ئ���ر �ىل �ل�����ش��ي��د �ل��ن��ائ��ب �ل���ع���ام لدى 
�شاأن  يف  �لب��ت��د�ئ��ي  �لتحقيق  ملف  �لعليا  �ملحكمة 
للمدعو  �ملن�شوبة  �جل��ز�ئ��ي  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �ل��وق��ائ��ع 

�لقادر بن م�شعود، لكن ب�شفته و�ليا  �حلالية عبد 
�شابقا لولية ت�شيم�شيلت )230 كلم جنوب غرب 
�جل��ز�ئ��ر( وح��ي��ث ج��زء م��ن ����ش��ت��ث��م��ار�ت طحكوت. 
و�لنقل  �ل�شناعة  وزي���ري  ��شتدعاء  �شيتم  ك��ذل��ك، 
�ل�شابقني يو�شف يو�شفي وعبد �لغني زعالن �لذي 
�شبق �ن مثل �أمام قا�شي �لتحقيق يف �ملحكمة �لعليا 
و�أفرج عنه مع �لرقابة �لق�شائية بحيث مت جتريده 

من جو�زي �ل�شفر �لعادي و�لدبلوما�شي.
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  ق��دم��ت  �ل������وزر�ء  �إىل  وب��ال���ش��اف��ة 
منهم  �شابقني  ولة  �شتة  ملفات  �لعليا  للمحكمة 
�خلا�شع  زوخ  �ل��ق��ادر  عبد  �جل��ز�ئ��ر  �لعا�شمة  و�يل 

بدوره للرقابة �لق�شائية.

ملف جديد لأحمد اأويحيى لدى املحكمة العليا 

ا�ضتجواب رئي�ض اأمن هونغ كونغ على خلفية العنف 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�لت�شريعي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �جتمع 
مرة  لأول  �أم���������س،  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف 
مناه�شة  تظاهرة  �أك��رب  خ��روج  منذ 
ل��ل��ح��ك��وم��ة يف ت���اري���خ �مل��دي��ن��ة، حيث 
�ملعار�شة  ن����و�ب  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ن��ت��ق��د 
�ملوؤيدة  �حل��ك��وم��ة  ت��ع��اط��ي  ط��ري��ق��ة 

لبكني مع �لأزمة.
ت ه���ون���غ ك���ون���غ ���ش��ل�����ش��ل��ة من  وه��������زرّ
م�شروع  �شد  �حل��ا���ش��دة  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
قانون كان لي�شمح بت�شليم �ملطلوبني 
تعر�شت  بينما  �ل�شيني،  �ل���رب  �إىل 
�ء  ���ش��رط��ة �مل���دي���ن���ة لن���ت���ق���اد�ت ج����ررّ
لتفريق  �ملفرطة  �لقوة  ��شتخد�مها 

�ملحتجني.
�لتوتر،  عليها  ��م  خ��يرّ جل�شة  وخ���الل 

������ش����ت����ج����وب �ل������ن������و�ب �مل����ع����ار�����ش����ون 
خلفية  على  يل  ج��ون  �لم���ن  رئي�س 
�لتهامات لل�شرطة بالتعامل بق�شوة 
م����ع �مل���ح���ت���ج���ني خ������الل م���و�ج���ه���ات 
�لكثري  و�رت���دى  �ل�شهر.  ه��ذ�  وقعت 
�لت�شريعي  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  م����ن 
�للون  ل��ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني  �مل���وؤي���دي���ن 
�لأ�شود وحملو� زهور�ً بي�شاء تكرمًيا 
ل�شخ�س لقي حتفه عندما �شقط من 
يتظاهر �شد  كان  فوق مبنى عندما 

�لقانون.
وو�شع بع�شهم لفتات على طاولتهم 
كتب عليها “ل للت�شليم �إىل �ل�شني” 
�إىل  �إ�شارة  يف  ��شحبوه”  و”��شحبوه، 

م�شروع �لقانون �ملثري للجدل.
لإ�شابة  ب��احل��زن  “ن�شعر  يل  وق���ال 
بع�س �لأ�شخا�س لدى تعبريهم عن 

�حلكومة  �ع��ت��ذ�ر  م��ك��رر�ً  �آر�ئهم”، 
بها  ت�شبب  �ل��ت��ي  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  على 
�أن  على  �شدد  لكنه  �لقانون.  م�شروع 
�ل�����ش��رط��ة ك��ان��ت ت���رد ع��ل��ى تهديد�ت 
قوبلت  ت�شريحات  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن، 

بانتقاد�ت من نو�ب �ملعار�شة.
وقالت �لنائبة كالوديا مو “�ل�شرطة 
ب����ة ب�����ش��ك��ل ج���ي���د ول���دي���ك���م كل  م����دررّ
�ل�شرطة  �إن  تقول  �أن��ت  وه��ا  �مل��ع��د�ت 
مقنع  غ��ري  ه��ذ�  للتهديد.  تعر�شت 

على �لإطالق«.
معار�س  ن��ائ��ب  ي��ع��ر���س  �أن  وي��ت��وق��ع 
�قر�ًحا غري ملزم ل�شحب �لثقة من 
�ملوؤيدة  �لتنفيذية  �ل�شلطة  رئي�شة 
�أن��ه مل يعر�شه  �إل  لبكني ك��اري لم، 
ق��ب��ل �إرج�����اء �جل��ل�����ش��ة �ل���ذي مت دون 

تو�شيح موعد �جلل�شة �ملقبلة.
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اإعــــــــــالن
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تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد ر��شد �خلو�ر �لكعبي %51
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د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�زياء  خلياطة  ز�خر  �ل�ش�����ادة/ب�شتان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيد�ت  رخ�شة رقم:1133887 
تعديل ��شم جتاري من/ب�شتان ز�خر خلياطة �زياء �ل�شيد�ت

ZAKHER GARDEN LADEN LADIES FASHION TAILORS

�ىل/كافترييا �ون �شو�شر
ON SAUCER CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تو�شيل �لطلبات )8299010(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية )1410907(
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حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
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عربي ودويل

وت���ع���ف���ن �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة ب���امل���ال 
وفق  �مل�شوؤولية”  وع���دم  �لفا�شد 

تعبريه.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  و�أ�����ش����ار 
ه  �جلبهة �ل�شعبية �إىل وجود توجرّ
نحو تكري�س �ل�شتبد�د، د�عيا �إىل 
�لقانون  ه���ذ�  م��و�ج��ه��ة  ����ش���رورة 
�مل�شادقة  رغ��م  و�إعالميا  �شيا�شيا 

عليه.
�لأربعاء  �أم�س  �نتقد  جانبه،  من 
�لعام  ل����الحت����اد  �ل����ع����ام  �لأم��������ني 
�لدين  ن�����ور  ل��ل�����ش��غ��ل  �ل��ت��ون�����ش��ي 
�ل��ط��ب��وب��ي �مل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى تنقيح 

وتعديل �لقانون �لنتخابي.
�نعقاد  هام�س   على  له  كلمة  ويف 
�أ���ش��غ��ال م��وؤمت��ر �جل��ام��ع��ة �لعامة 
للنقل، �عترب �لطبوبي �أن �لتنقيح 
ُو�����ش����ع ع���ل���ى �مل���ق���ا����س م����ن �أج����ل 
خدمة  �شيقة  �شيا�شية  �شفقات 

مل�شلحة بع�س �لأحز�ب.

ُيخ�شعه  �حل����الت  �أق�����ش��ى  يف  �أو   
لال�شتفتاء �ل�شعبي، وهو ما ين�س 
عليه �لد�شتور، ويف حالة �ل�شتفتاء 
�لنتخابات  تاأجيل  يتم  �لق�شوى، 
باأمر من  �لباجي قائد �ل�شب�شي. 
لكن �لوزير لدى رئي�س �حلكومة 
ب���ال���ع���الق���ات م���ع جمل�س  �مل��ك��ل��ف 
�لدهماين،  �إي������اد  �ل�����ش��ع��ب  ن�����و�ب 
�ك���د �أن���ه���ا ت��ع��دي��الت ل��ي�����ش��ت على 
�ملقا�س ول حتمل طابعا �ق�شائيا، 
م�شدد� على �أنرّ �مل�شاألة لي�شت كما 

يت�شورها �لبع�س.
و�أ�شاف �لدهماين خالل �جلل�شة 
ملناق�شة  خ�ش�شت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة 
ت���ع���دي���ل �ل����ق����ان����ون �لن���ت���خ���اب���ي ، 
�لد�شتوري  �لقانون  خ��رب�ء  “كل 
�أج�����م�����ع�����و� ع����ل����ى وج��������ود ث����غ����ر�ت 
للقانون  �مل��ن��ظ��م��ة  ب��ال��ن�����ش��و���س 
“هذه  �إنرّ  م��ع��ت��رب�  �لنتخابي”، 
م�شار  ����ش���الم���ة  ت���ه���دد  �ل���ث���غ���ر�ت 

�لنتقال �لدميقر�طي«.

هوؤلء معنيون
وم���ن ب��ني �ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي �شادق 
ع���ل���ي���ه���ا �ل�����ربمل�����ان �ل���ف�������ش���ل 20 
�عتماده  �ل��ذي مت  م��ك��رر)ج��دي��د( 
و�حتفاظ  ن��ائ��ب��ا   124 مب��و�ف��ق��ة 
نائبا،   18 رف�س  مقابل  ن��و�ب   7
�لنتخابات  هيئة  ترف�س  �أن  على 
ت��ر���ش��ح��ات ك���ل م���ن ي��ث��ب��ت لديها 
ومتكرر  ���ش��ري��ح  ب�����ش��ك��ل  ق��ي��ام��ه 
�ل����ن����ظ����ام  ي�����ح�����رم  ل  ب����خ����ط����اب 
�لد�شتور  وم��ب��ادئ  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�ل�شلطة  على  �ل�شلمي  و�ل��ت��د�ول 
�جل���م���ه���وري  �ل���ن���ظ���ام  ي����ه����دد  �أو 
�أو يدعو  �ل��ق��ان��ون  دول���ة  ودع��ائ��م 
بني  و�لتباغ�س  و�لتمييز  للعنف 
�نتهاكات  مي��ج��د  �أو  �مل���و�ط���ن���ني 

حقوق �لن�شان«.
من  م���ك���رر  �لف�شل42  وي��ن�����س 
و�ل�شتفتاء  �لن��ت��خ��اب��ات  ق���ان���ون 
لالنتخابات  �لر�شح  يقبل  ل  �أنه 
�لرئا�شية لكل �شخ�س تبني للهيئة 

جديدة ت�شاف �إىل جمل�س �لنو�ب 
ح���ي���ث ل مي���ك���ن ت���غ���ي���ري ق���و�ع���د 
م��ن موعد  �أ���ش��ه��ر   4 ق��ب��ل  �للعبة 

�لنتخابات ح�شب تعبريه.
م��وؤمت��ر �شحفيرّ  و�أ����ش���اف خ���الل 
�جلبه��ة  �أنرّ  �لأرب���ع�������������������اء  �م�������س 
�ل�شعبية نبهت خلطورة ��شتغالل 
�خلريية   و�جل���م���ع���ي���ات  �لإع�������الم 
�إىل  �لتفطن  لكن مت  �شنو�ت  منذ 

ذلك �لآن.
على  �مل�شادقة  �لهمامي  وو���ش��ف 
�لنتخابي  �ل���ق���ان���ون  ت���ع���دي���الت 
للخ�شوم  وت�����ش��ف��ي��ة  ب���الن���ق���الب 
ف�شل  ع��ل��ى  “ودليل  �ل�شيا�شيني 
وف�����ش��اد وع��ج��ز �لئ��ت��الف �حلاكم 

�ل�شنة  خ��الل  ��شتفادته  �أو  قيامه 
باأعمال  �لن��ت��خ��اب��ات  ت�شبق  �ل��ت��ي 
18و19و20  �لف�شول  متنعها 
بتنظيم  �مل���ت���ع���ل���ق  �مل����ر�����ش����وم  م����ن 

�لأحز�ب �ل�شيا�شية. 
نتائج  �إل������غ������اء  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت�����ق�����رر 
�لفائزين يف �لنتخابات �لرئا�شية 
�حر�مهم  ع�����دم  ل���ه���ا  ث���ب���ت  �إذ� 
 42 �إىل   40 �ل��ف�����ش��ول  لأح���ك���ام 
مكرر من هذ� �لقانون. كما تقرر 
�لفائزين  ن��ت��ائ��ج  �إل���غ���اء  �ل��ه��ي��ئ��ة 
عدم  لها  ثبت  �إذ�  �لن��ت��خ��اب��ات  يف 

�حر�مهم لأحكام هذ� �لف�شل.
على  بناء  ق��ر�ره��ا  �لهيئة  وتتخذ 
�إثباتات،  م���ن  ل��دي��ه��ا  ي��ت��وف��ر  م���ا 
بقر�ر  �ملعنيني  �إىل  �ل�شتماع  بعد 
�لنتائج.  �إل��غ��اء  �أو  �لر�شح  رف�س 
ق��اب��ل��ة للطعن  ق���ر�ر�ت���ه���ا  وت���ك���ون 
�أم�����ام �ل��ق�����ش��اء وف����ق �لإج�������ر�ء�ت 

�ملن�شو�س عليها بهذ� �لقانون«.
�ل�شو��شي،  غ��ازي  �لنائب  و�أو���ش��ح 
متت  �لتي  �جل��دي��دة  �لف�شول  �أن 
ت���ط���ب���ق على  �مل�������ش���ادق���ة ع��ل��ي��ه��ا 
�أ�����ش����ح����اب �جل���م���ع���ي���ات وروؤ������ش�����اء 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لإع��الم��ي��ة وك���ل من 
يف  عينية  �أو  نقدية  �إع��ان��ات  ق��دم 
�لنتخابات  ت�����ش��ب��ق  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��ة 

�لت�شريعية و�لرئا�شية.
�لتي  �لتنقيحات  ه��ذه  �ق��رت  كما 
ك��ت��ل��ت��ي حركة  �أ����ش���ا����ش���ا  دع��م��ت��ه��ا 
�لوطني  و�لئ�����ت�����الف  �ل��ن��ه�����ش��ة 
باملائة يف   3 بن�شبة  �لعتبة  �إدخ��ال 
ل  حيث  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات 
تدخل يف توزيع �ملقاعد �لقائمات 
�ملر�شحة �لتي حت�شلت على �قل 
من 3 باملائة من �لأ�شو�ت �مل�شرح 

بها على م�شتوى �لد�ئرة .
ك��م��ا ����ش���ادق �ل���ن���و�ب ع��ل��ى تنقيح 

وتابعت  تون�س”  ت��اري��خ  يف  �أ���ش��ود 
ل  �ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب  �أن  قائلة 
لالنتخابات  �لذهاب  �شوى  تتقن 

لتخ�شر.
�لأح���ز�ب  �أن  �جلمعية  و�أ���ش��اف��ت   
باملائة   80 �أن  فهمت  �ل�شيا�شية 
يرف�شونها  �ل���ت���ون�������ش���ي���ني  م�����ن 
ول��دي��ه��م ث��ق��ة يف ح��رك��ات جديدة 
ي��ن��وون �ل��ت�����ش��وي��ت ل��ه��ا مب��ا فيها 
ع���ي�������س ت���ون�������ش���ي ف����ق����ام����ت ه����ذه 
�لأح������������ز�ب ب���ت���م���ري���ر ق�����ان�����ون يف 
خ�شومها  مي��ن��ع  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
ليبقو�  لالنتخابات،  �لر�شح  من 
يبيعون  �أخ�����رى  ���ش��ن��و�ت  خ��م�����ش��ة 

وي�شرون بني بع�شهم.
“يا  بقولها  �جلمعية  و��شتنكرت 
�أنها  ف�شيحة!” م��وؤك��دة  م��ن  لها 
�ل���ذي بد�أته  ���ش��ت��و����ش��ل ط��ري��ق��ه��ا 
و�شم 600 �لف تون�شيا و تون�شية 

�م�شو� على وثيقة �لتو�ن�شة.
و����ش���ددت ع��ي�����س ت��ون�����ش��ي �أن���ه���ا ل 
تد�فع على نف�شها وعلى حقها يف 
�لر�شح لالنتخابات و�إمنا للدفاع 
تون�شية  وك��ل  تون�شي  كل  عن حق 

يف �ختيار من ميثلهم.

انقالب ومهزلة
�ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي با�شم  و�ع��ت��رب 
�لهمامي،  ة  حمرّ �ل�شعبية  �جلبهة 
�لنتخابات  قانون  على  �مل�شادقة 
وف�شيحة  مب��ه��زل��ة  تنقيحه  ب��ع��د 

�لنتخابي  ب���احل���ا����ش���ل  ي��ت��ع��ل��ق 
�لبي�شاء  �لأور�ق  حت�شب  ل  حيث 
للقائمات  �ل��ر�ج��ع��ة  و�لأ�����ش����و�ت 
�ل��ت��ي حت�����ش��ل��ت ع��ل��ى �ق����ل م���ن 3 
بها  �مل�شرح  �لأ���ش��و�ت  م��ن  باملائة 
�حت�شاب  �لد�ئرة يف  على م�شتوى 

�حلا�شل �لنتخابي
�لتنقيح  ه��ذ�  �أنرّ  حمللون،  وي��رى 
�ملجل�س  تركيبة  على  “�شينعك�س 
�لنيابي باإعطاء �أكر مقاعد للكتل 
�شتفقد  حني  يف  �لكربى  �لنيابية 
عدد�  �ل�شغرى  �حلزبية  �لكيانات 
يف  وج��وده��ا  تفقد  �أو  �ملقاعد  م��ن 

�لربملان«.
مقرحي  رف�����س  مت  �مل���ق���اب���ل،  يف 
منجي  �لنائب  بهما  تقدم  تعديل 
�حلرباوي، ملنع �ل�شياحة �حلزبية 
ل���ه���م���ا. يف  ن���ائ���ب���ا   121 ب���رف�������س 
ب���امل���و�ف���ق���ة مقرح  ح���ظ���ي  ح����ني 
تون�س”  مل�����ش��روع  “�حلرة  ك��ت��ل��ة 
�لتي  �ل��ف��ق��رة  ب��ح��ذف  وه��و يتعلق 
تن�س على منع م�شوؤويل �لتجمع 
�مل��ن��ح��ل م��ن ع�شوية  �ل��د���ش��ت��وري 
ورئا�شة مكاتب �لقر�ع �لذي مت 

�تباعه يف �لنتخابات �ل�شابقة .

»انتحار املنظومة«
باأحد  �ملعني  �ل��ق��روي  نبيل  وعلق 
�لف�شول �لتي مررت و�لتي متنعه 
من �لر�شح لالنتخابات �لرئا�شية 
�ملنظومة،  ““�نتحرت  ق���ائ���ال  

حدث  و�شننت�شر…ما  �شنو��شل 
يف جمل�س �لنو�ب مل يكن تعديل 
تنقيح.  على  ت�شويتا  ول  قو�نني 
يف كلمة ما وقع هو عملية �نتحار 
�حلاكمة  ل��ل��م��ن��ظ��وم��ة  ج���م���اع���ي 
و�إعالن لإفال�شها و�إفال�س كتلتها 

�لنيابية من نو�ب �لعار«.
ن�شرها  تدوينة  يف  �لقروي  و�أ�شار 
مبوقع  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �شفحته  ع��ل��ى 
“�ملنظومة  �أن  �إىل  ف��ي�����ش��ب��وك، 
�ل�����ش��ي��اح��ة �حلزبيرّة  م��ن��ع  رف�����ش��ت 
�لناخبني  �أ���ش��و�ت  على  و�لتحيرّل 
�لإق�شاء  م��ع  تت  �شورّ �ملقابل  ويف 

�شتور و�شدرّ �لأعر�ف«. �شدرّ �لدرّ
“�شيرّئ  �لقانون  �أن هذ�  �إىل  ولفت 
�لقيا�س  ع���ل���ى  ����ش���ي���غ  كر”  �لذرّ
�أنرّ  م��وؤك��د�  ا  �شخ�شيرّ لي�شتهدفه 
��ر عليه ول��ن يوقف  ذل��ك ل��ن ي��وؤثرّ
متابعا  م�������ش���روع���ه  ���ة  دي���ن���ام���ي���ك���يرّ
“م�شروعنا يتجاوز �شخ�شي ويهمرّ 
ماليني من �ملو�طنني لن �أخذلهم 

و�أعدهم باأنرّنا معا �شننت�شر«.
وختم �لقروي قائال “كلمة �أخرية 
�أ�شوقها لبع�س �ل�شيا�شينيرّ �لذين 
لفائدة  تو�  و�شورّ م��و�  وق��درّ �شاغو� 
حذركم،  “خذو�  �ل��ق��ان��ون:  ه���ذ� 
�أحمر  خ����طرّ  ��ة  �ل��وط��ن��يرّ �ل�����ش��ي��ادة 

وتون�س لي�شت للبيع«.

التعديل ل يعنينا
رئي�شة  مو�شي  عبري  و��شتنكرت 

�حل�����������زب �ل������د�������ش������ت������وري �حل�������ر، 
ت���ع���دي���ل �ل����ق����ان����ون �لن���ت���خ���اب���ي 
ق��ب��ي��ل �لن��ت��خ��اب��ات ب��وق��ت ق�شري 
م��ت�����ش��ائ��ل��ة : ه����ل ع���ن���دم���ا �ق����ول 
عن�شرية  “خو�جنية””ت�شمى  
لن  �لتون�شيني…  وتباغ�شا بني 
لجبارنا  �لقانون  بتطويع  ن�شمح 

على تغيري خطابنا �ل�شيا�شي«.
ي�شمله  ل  ح��زب��ه��ا  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
تد�عيات  م���ن  ��ه��ة  م��ن��برّ �ل��ت��ع��دي��ل، 
تاأويل �لتعديالت �لتي مت �إدخالها 
ع��ل��ى �ل��ق��ان��ون �لن��ت��خ��اب��ي �لذي 
من  �مل��ع��ار���ش��ة  �لأح�����ز�ب  �شيطال 
بينها حزبها وخا�شة يف عالقة مبا 

�عتربته حربها على “�لإخو�ن«.
لالنتخابات  “�شنتقدم  وت��اب��ع��ت 
�إق�شائنا  ع���ل���ى  ي�����ق�����درو�  ول������ن 
�أن  �إىل  م�������ش���رية  وترهيبنا” 
�أنهم  �ليوم  �أثبتو�  “�خلو�جنية” 

فا�شيني .
يذكر �ن �لتعديالت متت �مل�شادقة 
يقدم  ف�شل  �شمنها  وم��ن  عليها 
وحزبها  مو�شي  لإق�شاء  كمدخل 
من �لر�شح ل�شتحقاقات 2019 

�لنتخابية .

منع اخل�سوم
 من جهتها، ن�شرت جمعية عي�س 
�لر�شمية  �شفحتها  على  تون�شي 
�أرفقته  ب��الغ��ا  في�شبوك،  مب��وق��ع 
نهار  “�ليوم  عليها  كتب  ب�شورة 

عبري مو�ضي: لن ن�ضمح بتطويع القانون 
لإجبارن�ا على تغيري خطاب�نا ال�ض�يا�ض�ي

احتاد ال�سغل: تنقيح القانون 
النتخابي خدمة لبع�ش الأحزاب

 احلكومة: التعديالت ت�ستهدف 
د م�سار النتقال الدميقراطي ثغرات ُتهدرّ

الربملان اأعطى ال�سوء الأخ�سر:

تون�ض: هل و�ضع القانون النتخابي على املقا�ض...؟
•• الفجر - تون�س - خا�س

�سادق الربملان التون�سي، على م�سروع القانون املتعلق 
بتنقيح قانون النتخابات وال�ستفتاء، لتفوز بذلك 
النه�سة وحزب ال�ساهد يف معركة مترير التنقيحات 
التي خلفت انق�ساما غي م�سبوقا يف امل�سهد ال�سيا�سي 

التون�سي، واعتربت قانونا اق�سائيا خل�سوم يفوقون 
يف  الفوز  يف  حظوظا  الت�سريعية  املــبــادرة  اأ�سحاب 

النتخابات ب�سقيها الت�سريعي والرئا�سي.
اعرتا�ش  ب�سبب  توتر  اأجــواء  اجلل�سة  تخللت  وقد 
نواب املعار�سة، خا�سة على طريقة عر�ش مقرتحات 
التعديل من جهة املبادرة ومتريرها مبا�سرة للجل�سة 

للكتل  املــجــال  ف�سح  دون  عليها  للت�سويت  العامة 
النيابية ملناق�ستها واإبداء الراأي فيها.

الطعن وارد
اأن�ش  الربملان  يف  تون�ش  نداء  كتلة  عن  النائب  وقال 
عليها  امل�سادق  التنقيحات  يف  �ستطعن  اإنرّها  احلطاب، 
وقد  د�ستوري.  وغي  اإق�سائي  قانون  ــه  اأنرّ معتربة   ،

انطلق عدد من النواب بالربملان �سباح اأم�ش الأربعاء، 
يف جمع التوقيعات للطعن يف التعديالت .

مرمى  يف  الآن  الــكــرة  اأن  اآخـــرون  يــرى  املقابل،  يف 
الرئي�ش الباجي قائد ال�سب�سي،

باإعادة  يقوم  اأو  القانون  هذا  مترير  يبارك  اأن  اإما   
عر�سه على املجل�ش ثانية،

عي�س تون�شي يا لها من ف�شيحة

نبيل �لقروي يعلن �حلرب �لطبوبي �لتعديل بدلة على �ملقا�س�لهمامي ي�شجب �لتعديالت �جلديدة

عبري ت�شتنكر تعديل �لقانون

�لربملان ي�شادق على �لتعديل

القروي: عملية انتحار جماعي للمنظومة احلاكمة واإعالن اإفال�ش كتلتها النيابية من نواب العار

ة الهمامي: ما حدث بالربملان مهزلة وف�ضيحة جديدة وانقالب وت�ضفية للخ�ضوم  حمرّ
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312488 :بتاريخ: 2019/06/17
�لأ�شم : ريتايل ورلد ليمتد وعنو�نه:  ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول 

، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Styli باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
�ل�شر�طات:

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137419

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312434 :بتاريخ: 2019/06/16
�لأ�شم : ديبوي �شينثي�س، �إنك وعنو�نه:  700 �أورثوبيديك در�يف و�ر�شو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
�لعملية  وبعد  �لعملية  قبل  �لعظام  قبل مر�شى جر�حة  �ملتحركة لال�شتخد�م من  �لهو�تف  تطبيقات على 
، تطبيقات على �لهو�تف �ملتحركة ت�شمح ملقدمي �لرعاية �ل�شحية بالتفاعل مع وتنظيم ومر�قبة مر�شى 
جر�حة �لعظام قبل �لعملية وبعد �لعملية ، �أنظمة عتاد وبر�مج كمبيوتر حمتوية على �شري �لعمل �جلر�حي 
�لرقمي لال�شتخد�م يف جر�حة �لعظام ، �أنظمة عتاد وبر�مج كمبيوتر لال�شتخد�م يف جر�حة �لعظام لتوثيق 

معلومات �ملر�شى �أو �لأحد�ث �ملتعلقة بجر�حة �لعظام ولتوفري حلول �لتدريب جلر�حة �لعظام.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  VELYSباللغة �لإجنليزية.

�ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137220

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312484 :بتاريخ: 2019/06/17
 ، ، نيو برنزويك  �أند جون�شون بالز�  �أند جون�ش�ون وعنو�نه:  و�ن جون�شون  �لأ�شم : جون�ش�ون 

نيوجري�شي ،  08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
مانعات ت�شرب فربينية جر�حية.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة VERASEAL باللغة �لإجنليزية.
�ل�شر�طات: 

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��ر����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137264

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312485 :بتاريخ: 2019/06/17
�لأ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون وعنو�نه:  و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،  

08933 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�سورة العالمة       

  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10

�أجهزة طبية حتديد�ً �أجهزة لتطبيق ور�س مانعات �لت�شرب �لفربينية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة VERASEAL باللغة �لإجنليزية.

�ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137265

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312443 :بتاريخ: 2019/06/16
�لأ�شم : ديبوي �شينثي�س، �إنك وعنو�نه:  700 �أورثوبيديك در�يف و�ر�شو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42
��س( ي�شتمل على برنامج  �إيه  �إيه  ، برنامج كخدمة )��س  �لآلية  �لفني لالأنظمة �جلر�حية  خدمات �لدعم 
مكونات  وو�شع  �ملخ�شو�شة  �لعظام  غر�شات  �إن�شاء  يف  للم�شاعدة  �ل�شحية  �لرعاية  جم��ال  يف  لال�شتخد�م 
 ، �لعظام  جلر�حة  �لعملية  �أثناء  و�لتحليل  �لعملية  قبل  �لتخطيط  ويف  �جلر�حية  �لعملية  خ��الل  �لعظام 
برنامج كخدمة )��س �إيه �إيه ��س( ي�شتمل على برنامج لر�كب �لقو�لب �ل�شناعية على �ل�شور �لإ�شعاعية 
و�حلو�شبة  �لكمبيوتر  وبر�مج  عتاد  جمال  يف  �ل�شت�شار�ت   ، �لقو�لب  وو�شع  �ل�شور  على  �لقيا�شات  وعمل 
�ل�شحابية يف جمال جر�حة �لعظام و�ل�شت�شار�ت يف جمال ت�شميم �جلناح �جلر�حي جلر�حة �لعظام وغرف 
قبل  للتنزيل لال�شتخد�م من  قابلة  بر�مج غري   ، �لعظام  �لعمليات �جلر�حية جلر�حة  �لعمليات وحت�شني 
مر�شى جر�حة �لعظام قبل �لعملية وبعد �لعملية ، بر�مج غري قابلة للتنزيل ت�شمح ملقدمي �لرعاية �ل�شحية 

بالتفاعل مع وتنظيم ومر�قبة مر�شى جر�حة �لعظام قبل �لعملية وبعد �لعملية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  VELYSباللغة �لإجنليزية.

�ل�شر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137314

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312441 :بتاريخ: 2019/06/16
�لأ�شم : ديبوي �شينثي�س، �إنك وعنو�نه:  700 �أورثوبيديك در�يف و�ر�شو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
�سورة العالمة   

   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10

�إن�شان �آيل )روبوت( جر�حي ، �أجهزة �آلية )روبوت( لال�شتخد�م من قبل �أطباء �لرعاية �ل�شحية يف �لعمليات 
، غر�شات جر�حية متكونة من  �لعظام  �أدو�ت ومعد�ت طبية وجر�حية لال�شتخد�م يف جر�حة   ، �جلر�حية 
مو�د ��شطناعية ، �أجهزة وبر�مج حتديد �ملوقع �جلر�حي مقدمة كوحدة معها ، �أجهزة طبية حتديد�ً �أنظمة 
جر�حية �آلية متكونة من �أذرع جر�حية �آلية وح�شا�شات وكامري�ت و�أدو�ت جر�حية وبر�مج لالإد�رة �لت�شغيلية 
مرئية  عر�س  ووح��د�ت  �ملوقع  حتديد  و�أدو�ت  و�أجهزة  مالحية  و�أدو�ت  و�أجهزة  فيديو  و�شا�شات  لالأنظمة 
و�أجهزة م�شاهدة ب�شرية و�أجهزة ت�شجيل و�أدو�ت �لتحكم �للكرونية وم�شاند للكامري�ت �ملالحية وم�شاند 
لالأذرع �لآلية و�شا�شات تعمل باللم�س وجميعها تباع كوحدة ، �أجهزة طبية على هيئة ح�شا�شات ملر�قبة �ملر�شى 
قبل و�أثناء وبعد جر�حة �لعظام ، �أجهزة طبية تدمج �لو�قع �لفر��شي �أو �لو�قع �ملعزز لال�شتخد�م من قبل 
�أنظمة �لت�شور   ، �إعادة تاأهيل �ملر�شى  �أو  �إ�شر�ك �ملر�شى  �أو  �أطباء �لرعاية �ل�شحية يف �لعمليات �جلر�حية 
�لطبي لال�شتخد�م يف جر�حة �لعظام متكونة من عتاد �لكمبيوتر و�شا�شات ومعد�ت معاجلة �لفيديو و�إد�رة 
�أو  تعقب  �أجهزة  متكونة من  �أنظمة مالحية جر�حية  ، معد�ت جر�حية حتديد�ً  �لت�شغيل  وبر�مج  �ل�شور 
�أدو�ت طبية وجر�حية حممولة   ، �لت�شريح �خلا�س باملر�شى  �أو حُمدد�ت لتوفري �ملعلومات حول  ح�شا�شات 
باليد ل�شتخد�مها مع تركيبة من �أنظمة �ملالحة �جلر�حية وخا�شة �أدو�ت ومعد�ت جر�حية قابلة للتعقب ، 
�أجهزة طبية لتحليل �مل�شية ، �أنظمة �أجهزة طبية متكونة من �أنظمة عتاد وبر�مج كمبيوتر حمتوية على �شري 
�أنظمة عتاد وبر�مج  �لعمل �جلر�حي �لرقمي لال�شتخد�م يف جر�حة �لعظام ، �أنظمة �أجهزة طبية حتديد�ً 
�لعظام  بجر�حة  �ملتعلقة  �لأح���د�ث  �أو  �ملر�شى  معلومات  لتوثيق  �لعظام  جر�حة  يف  لال�شتخد�م  كمبيوتر 
و�لت�شور  �جلر�حي  �ل�شتهد�ف  �أنظمة  حتديد�ً  طبية  �أجهزة   ، �لعظام  جلر�حة  �لتدريب  حلول  ولتوفري 
لال�شتخد�م خالل جر�حة �لعظام متكونة من لوحات تخطيط كهربية �لقلب وحمدد�ت �ملو�قع وتطبيقات 
بر�مج قابلة للتنزيل وهو�تف متحركة وعلب هو�تف متحركة وجميعها تباع كوحدة وم�شتخدمة لتجميع 

و�إر�شال بيانات �ملر�شى خالل جر�حة �لعظام.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة  VELYSباللغة �لإجنليزية.

�ل�شر�طات: 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137221

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   312518 :بتاريخ: 2019/06/17
�لأ�شم : ميزون بي مور ذ.م.م وعنو�نه:  7536 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة

  
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35

خدمات �لدعاية و�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، توجيه �لأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، خدمات جتميع ت�شكيلة 
و�لعطور  و�لهد�يا  و�لأحذية  �ل�شم�شية  و�لنظار�ت  �ليد و�جللود  �لغري، حتديد�ً حقائب  �ل�شلع ل�شالح  من 

و�ل�شاعات و�ملجوهر�ت و�ملالب�س وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة.
باللغة  هايب  ب��ي  و  �لإجنليزية  باللغة   B HYPE وكلمة  ح��رف  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 

�لعربية.
  �ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 20 يونيو  2019 العدد 12661 

EAT 137165

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20 

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

�ل�شالم للت�شوير
رخ�شة رقم:CN 1166738 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

�نور  �مل���دع���و / حم��م��د  ف��ق��د 
�لدين  ممتاج  حممد  ح�شني 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )BC0997916(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0543321535

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د �مل��دع��و / روم��ي��اله بت 
�شاكيم �شاجنلري ، �ندوني�شيا   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)B3991430( من يجده 
رقم   بتليفون  �لت�شال  عليه 

0504003009

فقدان جواز �ضفر

�����ش���ام���ه   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�شوريا      ، �ل���زه���وري  ك��ام��ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )n006448533( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0505660736

فقدان جواز �ضفر

ج���ه���ان   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
ن�شيف ، �ملغرب   �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )Y T 4 9 2 5 4 8 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0505335882

فقدان جواز �ضفر
فقد �ملدعو / حممد نا�شر 
�جلن�شية  ن����ي����ج����ريي����ا     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )A 0 7 4 7 8 3 4 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0562693906

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو / و�شيم �شديق 
باك�شتان     ، ح�شني  ���ش��دي��ق 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )QR5468621( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0505908500

فقدان جواز �ضفر

ج�������و�ن   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�وغند�     ، ناكابريى  باولينا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1401157( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0586963540

فقدان جواز �ضفر

ف������ق������د �مل��������دع��������و /ن��������دمي 
باك�شتان     ، حم��م��د  ���ش��ه��ز�د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )QH5140662( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0506126233

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو / حممد خالد 
باك�شتان   ، ب��خ�����س  ك�����رمي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
 )DW4125342 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501205965

فقدان جواز �ضفر
�شار  �شيينى    / �ملدعو  فقد 
�جلن�شية  �ل�������ش���ن���غ���ال     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )A 0 1 8 1 2 4 8 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0527295239

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو / �شيخه �شوفيا 
لومانا فيال نويفا ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC6299910( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0554790430

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو / حممد  مرت�شى 
باك�شتان     ، ع���ل���ي  ����ش���وك���ت 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من   )BU0978092(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0568318592

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو/ حممد �شهيد 
باك�شتان   ، حم��م��د  ن����ز�ر 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
يرجى   )5150261(
ت�شليمه  عليه  يعر  ممن 
�لباك�شتانية مركز �شرطة 

بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ع���ائ�������ش���ة 
�شوريا   ، م�����ش��ل��ح  م�����ش��ط��ف��ى 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)005020259( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شورية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4481( 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس    20   يونيو    2019  م   -   العـدد  12661  
Thursday   20   June   2019  -  Issue No   12661

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

�لعاملية  �لإم�����ار�ت  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت   
�شناعية  �شركة  �أك���رب  ؛  لالأملنيوم 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 
�ليوم  و�ل��غ��از،  �لنفط  قطاع  خ��ارج 
للريا�شة  دب��ي  ع��امل  �شرعى  �أنها 
�لذي ي�شم �شالة ريا�شية د�خلية 
للتمارين  جم��ه��زة  م��ر�ف��ق  ت�شمل 
و�لز�ئرين  للمقيمني  تتيح  و�لتي 
�لبدينة  ل��ي��اق��ت��ه��م  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
بعيد�ً عن ح��ر�رة ف�شل  ون�شاطهم 

�ل�شيف.
دبي  ’عامل  ب������اأنرّ  �لإ�����ش����ارة  جت����در 
مركز  تنظيم  م��ن  للريا�شة‘هو 
دبي �لتجاري �لعاملي بال�شر�كة مع 

جمل�س دبي �لريا�شي. 
�ل�شيد  ����ش���رح  د  �ل�������ش���درّ ه����ذ�  ويف 
نائب  ب���وح���م���ي���د،  ع��ي�����ش��ى  خ����ال����د 
رئي�س �أول �لعالقات �حلكومية يف 

لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة 
’عامل  يف  م�شاركتنا  “�إنرّ  ق��ائ��اًل: 
�شيتيح  ل��ه  للريا�شة‘ودعمنا  دب��ي 
ملوظفينا وكافة �ملقيمني يف �لدولة 

 ، �لبدنية  لياقتهم  على  �حل��ف��اظ 
ويف �لوقت ذ�ته خلق �لوعي �لالزم 
حول �أهمية �حلفاظ على �ل�شحة 

و�للياقة«.

�ل��ع��ام م�شاحة  ه��ذ�  ي�شغل �حل��دث 
�أل��ف مر مربع،   25 تبلغ  مكيفة 
50 ملعباً يخدم  �أكر من  وي�شم 
يف  مب����ا  خم��ت��ل��ف��ة،  ري���ا����ش���ًة   20

�حر�فية  م���الع���ب  ث���الث���ة  ذل����ك 
�ل���ق���دم �خل��م��ا���ش��ي��ة وثالثة  ل��ك��رة 
و�لرجبي،  �ل�شباعية  �ل��ق��دم  لكرة 
ثالثة  �ل�شلة،  ل��ك��رة  م��الع��ب  �شتة 

�ملفتوحة،  �ل�����ش��ل��ة  ل���ك���رة  م���الع���ب 
�لطائرة،  �لري�شة  لكرة  ملعباً   18
ملعبني للتن�س ومنطقة خم�ش�شة 
ل��ت��ن�����س �ل���ط���اول���ة، ث��الث��ة مالعب 

للكريكت،  ملعبان  �لطائرة،  للكرة 
و�شالت لركوب �لدر�جات و�شالة 

ريا�شية حديثة.
ت�������ش���ت���م���ر ف����ع����ال����ي����ات ع�������امل دب����ي 

للريا�شة لهذ� �لعام من 19 يونيو 
م  و�شُتقدرّ ���ش��ب��ت��م��رب.   10 وح���ت���ى 
لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة 
مل��وظ��ف��ي��ه��ا م����ا ي���زي���د ع����ن 150 
�ملر�فق  ل�شتخد�م  جمانية  �شاعة 
ريا�شاتهم  ممار�شة  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 

لة.   �ملُف�شرّ
�لعاملية  �لإم���ار�ت  �شركة  �أنرّ  ُيذكر 
ل��الأمل��ن��ي��وم ك��ان��ت م���ن ���ش��م��ن �أحد 
�ل����رع����اة �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني ل���ع���امل دبي 
�ملا�شيني  �ل��ع��ام��ني  يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
و�لتي جذبت �أكر من 500 �ألف 

ز�ئر من ع�شاق �لريا�شة.
�ل�شركة مر�فق ريا�شية  كما توفر 
للموظفني يف مقرها يف جبل علي 
و�ل��ط��وي��ل��ة،  و�ل��ت��ي ت�����ش��م  �شالة 
ريا�شة للرجال و�أخرى خم�ش�شة 
للن�شاء، �إ�شافًة �إىل مالعب متعددة 
�ل�شتخد�م مثل �لتن�س، كرة �ل�شلة 

، كرة �لقدم، وغريها �لكثري.  

•• دبي  - الفجر

�أعلنت مدينة دبي �لريا�شية عن �إطالق �ملخيرّم 
ي�����ش��م جمموعة  �ل�����ذي  �ل�����ش��ي��ف��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
ع��ة م���ن �ل���ري���ا����ش���ات مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع  م��ت��ن��ورّ
�أعمارهم  ي��ر�وح  �للذين  �لأط��ف��ال  تف�شيالت 
بني 3 �إىل 11 �شنة، وذلك يف “قرية �لبطولة” 
و�شط مدينة دبي �لريا�شية خالل �لفرة 30 

يونيو ولغاية 8 �أغ�شط�س.
للطلب  تلبيًة  �ل�شيفي  �ملخيم  �إط���الق  وي��اأت��ي 
�ملتز�يد من قبل �لأهايل مب�شاركة �أطفالهم يف 
�لعطالت،  خالل  �ملختلفة  �لريا�شية  �لأن�شطة 
كما ي�شم باقة متنوعة من �لريا�شات �ل�شهرية 
�لتي ي�شرف عليها مدربني موؤهلني وخرب�ء يف 
جمالهم �شمن �لأكادمييات �لريا�شية يف مدينة 
لكرة  �لإ�شبانية  �ملدر�شة  وه��م:  �لريا�شة،  دب��ي 

و�أكادميية  للرجبي،  دب��ي  ن�شور  ون��ادي  �ل��ق��دم، 
جمل�س �لكريكيت �لدويل، و�أكادميية “كالرك 

فر�ن�شي�س” للتن�س.
وقال فيجاي �شاجانهار، �ملدير �ملايل يف مدينة 
دبي �لريا�شية: “ندرك يف مدينة دبي �لريا�شية 
�أن �لريا�شة متتلك �لقدرة على توحيد �لأفر�د 
و�ل��ث��ق��اف��ات حت���ت م��ظ��ل��ة و�ح�����دة، ون��ح��ن على 
باأوقات  �شيحظون  �مل�شاركني  ب���اأن  �لثقة  مت��ام 
حافلة باملرح و�لرفيه، ف�شاًل عن فر�شة بناء 
عالقات �جتماعية بنرّاءة، وتعلرّم كوكبة متنوعة 
�لكامنة  �ملو�هب  بع�س  و�كت�شاف  �مل��ه��ار�ت  من 
لذ�  �ملتاحة،  �لريا�شية  �لأن�شطة  ع��رب  لديهم 
ن��ح��ن ف���خ���ورون ل��ل��غ��اي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م ه���ذ� �ملخيرّم 

�حلافل بالن�شاط و�ملتعة«.
�أ�شهر  خالل  �لعالية  �حل��ر�رة  لدرجات  وجتنباً 
�ً، �شيقام �ملخيرّم �ل�شيفي يف  �ل�شيف �لأكر حررّ

ما  �لريا�شية”،  “�لقرية  �ملغطاة من  �ل�شالت 
يتيح لالأطفال فر�شة جتربة جمموعة متنوعة 
ف�����ش��اًل عن  ل��دي��ه��م،  �ملف�شلة  �ل��ري��ا���ش��ات  م��ن 
و�لدودج  �ل��ر�ون��درز،  كلعبة  �ملبتكرة  �لريا�شات 
و�لفنون  �لقدم،  �لطاولة، وجولف  وتن�س  بول، 
و�شد  �لب�شري،  و�ل�شطرجن  �ليدوية،  و�حل��رف 

�حلبل.
تبد�أ �أ�شعار خميم �ل�شيف هذ� �لعام من 695 
من  “يومياً  �ل��و�ح��د  لالأ�شبوع  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
ع�شر�ً”،   3 �ل�شاعة  ولغاية  �شباحاً   9 �ل�شاعة 
على   20% ب��ن�����ش��ب��ة  ح�������ش���وم���ات  �إت����اح����ة  م����ع 
�لت�شجيل �ملبكر �لذي يجري قبل نهاية يونيو، 
 20% بن�شبة  �لأ�شقاء على ح�شٍم  كما يح�شل 
ل��الأه��ايل طلب وج��ب��ات �شحية  �أي�����ش��اً. وميكن 
و�مل�شروبات  �مل���اأك���ولت  م��ن��اف��ذ  م��ن  لأط��ف��ال��ه��م 

�لعديدة �ملوجودة يف �لوجهة.

ينطلق خالل الفرتة من 30 يونيو ولغاية 8 اأغ�سط�ش

عم بالأن�ضطة يف املخيم ال�ضيفي ل� »مدينة دبي الريا�ضية« جدول مفرّ

للعام الثالث على التوايل

الإمارات العاملية لالأملنيوم ترعى عامل دبي للريا�ضة

�ل�شلبي  �آر” �لتعادل  �أيه  “يف  بالفيديو  �لإع��ادة  فر�س منتخب فنزويال وتقنية 
على �لرب�زيل �مل�شيفة يف �جلولة �لثانية من مناف�شات �ملجموعة �لأوىل لكوبا 

�أمريكا 2019، و�لتي �شهدت فوز �لبريو على بوليفيا 1-3.
خيبة  تعوي�س  �ىل  �ل�شاعي  �ل��رب�زي��ل��ي،  �ملنتخب  �أم���ام  قائمة  �لفر�شة  وك��ان��ت 
�شقوطه �ملدوي على �أر�شه يف مونديال 2014 حني خ�شر يف ن�شف �لنهائي �أمام 
�أملانيا 1-7، حلجز بطاقته �ىل �لدور ربع �لنهائي بعد �أن فاز يف �جلولة �لأوىل 

على بوليفيا -3�شفر.
�آر” كانا  �أي��ه  “يف  �لفيديو  وتقنية  با�شكونان  �لت�شيلي خوليو  �ملبار�ة  لكن حكم 
جنمي �للقاء بامتياز بعد �أن تدخال لإلغاء ثالثة �أهد�ف للمنتخب �مل�شيف �لذي 

غادر �مللعب يف �شالفادور دي باهيا و�شط �شافر�ت �ل�شتهجان من جمهوره.
ب�شبب  �لقارية  �لبطولة  نيمار عن  �لفرن�شي  �شان جرمان  باري�س  وبغياب جنم 
�لإ�شابة، عانى �ملنتخب �لرب�زيلي جمدد� ليجاد طريقه �ىل �ل�شباك، على غر�ر 

�ملبار�ة �لأوىل �شد بوليفيا �لتي ح�شمها يف بد�ية �ل�شوط �لثاين بف�شل ثنائية 
لفيليبي كوتينيو، �أولهما من ركلة جز�ء، قبل �أن ي�شيف �لبديل �إيفرتون �لثالث 

يف �أو�خر �للقاء.
وجنح �ملنتخب �لفنزويلي يف تعطيل فعالية لعبني مثل جنم ليفربول روبرتو 
�أ�شحاب  �شدد  �إذ  جمرياته  بو�شوح  تظهر  �لأول  �ل�شوط  و�ح�شاء�ت  فريمينو، 
�أن ن�شبة ��شتحو�ذهم  �لأر���س بني �خل�شبات �لثالث مرة و�ح��دة فقط، يف حني 
على �لكرة بلغت 75 باملئة. يف �لو�قع، �لفر�شة �لأخطر يف �لدقائق �ل�45 �لأوىل 
�لرب�زيلي  �لقائم  �لكرة بجانب  ر�ن��دون  �شالومون  كانت لفنزويال عندما حول 
بعد عر�شية من يانغل هريير�. و�عتقد �لرب�زيليون �أن �لفرج جاء يف �لدقيقة 
�ألغى  �حلكم  �أن  �إل  �ل�شباك،  يف  �لكرة  فريمينو  ح��ول  عندما  �للقاء  من   38
�أن لعب ليفربول �رتكب خطاأ على �ملد�فع �لفنزويلي ميكيل  �لهدف لعتباره 
فيالنويفا قبل ت�شديد �لكرة. ودخل رجال �ملدرب تيتي �ىل ��شر�حة �ل�شوطني 

و�شط �شافر�ت �ل�شتهجان من �جلمهور �لرب�زيلي �لذي مل يكن ر��شيا على �أد�ء 
منتخبهم �ل�شاعي �ىل لقبه �لأول يف �لبطولة منذ 2007.

و�أدرك تيتي �شعوبة �ملوقف، فزج بغابريال جيزو�س بدل من ريت�شارلي�شون، وكان 
م�شيبا يف قر�ره لأن جنم مان�ش�شر �شيتي �لإنكليزي ن�شط �لناحية �لهجومية 
وكان قريبا من �فتتاح �لت�شجيل يف �لدقيقة 57 بكرة مباغتة لكنها مرت بجانب 
�لقائم. وبعدها بدقائق معدودة، �عتقد جيزو�س �أنه و�شع بالده يف �ملقدمة بعد 
�ىل  �حتكم  با�شكونان  �لت�شيلي  �حلكم  لكن  فريمينو،  من  عر�شية  �أر�شية  كرة 

�لفيديو وقرر �إلغاء �لهدف بد�عي �لت�شلل على فريمينو عند ت�شلمه �لكرة.
و�حتاجت �لرب�زيل بع�س �لوقت ل�شتيعاب �شدمة �لغاء هدف للمرة �لثانية يف 
�للقاء، وكانت قريبة من �لتعوي�س �إل �أن جيزو�س ف�شل يف حتويل كرة عر�شية 
متقنة من �جلهة �ليمنى رغم �أنه كان يف مكان مثايل للت�شجيل من د�خل �ملنطقة. 
وقبل نهاية �للقاء بثالث دقائق، تدخل �لتحكيم بالفيديو جمدد� لإلغاء هدف 

بر�زيلي عندما �خرق �إيفرتون دفاعات فنزويال من �لناحية �لي�شرى ومرر كرة 
عر�شية حولها كوتينيو �ىل �ل�شباك، لكن �لهدف �ألغي بد�عي وجود ت�شلل على 
فريمينو �لذي تدخل يف �للعبة. ويف ظل �لتوقف ل�شت�شارة “يف �أيه �آر”، �أ�شاف 
�حلكم 10 دقائق كوقت حمت�شب بدل �شائع وكان �لبديل فرناندينيو قريبا من 
خطف �لفوز يف �لثو�ين �لقاتلة بكرة ر�أ�شية لكن حماولته مرت بجانب �لقائم 
قبل �أن يعلن �حلكم نهاية �للقاء مع جتدد �شافر�ت �ل�شتهجان �لتي ��شتغربها 

قلب �لدفاع تياغو �شيلفا.
وق���ال لع���ب ���ش��ان ج��رم��ان ب��ع��د �ل��ل��ق��اء “فنزويال د�ف��ع��ت ك��ث��ري� ون��ح��ن لعبنا 
باأنف�شنا.  �لثقة  �لأخ��رية، وهذ� ما جعلنا نخ�شر  �لتمريرة  �أحيانا يف  با�شتعجال 
عندما ل ت�شجل، كل �شيء يبدو خطاأ “بالن�شبة للجمهور”. يف �ل�شوط �لثاين، 
تفا�شيل  ب�شبب  نفز  مل  نحن  منطقتهم.  م��ن  ف��ن��زوي��ال(  )لع��ب��و  يخرجو�  مل 

�شغرية«.

فنزويال توؤجل تاأهل الربازيل للدور الثاين

•• دبي-الفجر

��شتعر�س جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت للمبارزة خالل �جتماعه م�شاء �أم�س 
ح�شاد  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  برئا�شة  دبي  يف  �لأول 
�لعام  �لدكتورة هدى �ملطرو�شي �لأمني  و�أكدت   . �ملا�شي  �لريا�شي  �ملو�شم 
�لحتاد  م�شرية  يف  ��شتثنائيا  ك��ان   2019 –  2018 مو�شم  �أن  لالحتاد 
منذ تاأ�شي�شه من ناحية �مل�شاركات �لدولية و�لعربية و�ل��دور�ت �لتدريبية 
�لتي �أقيمت، وكذلك من حيث �لإجناز�ت �لتي حققها، مما �شاهم يف �ختيار 
�أهم �لعنا�شر يف �ملنتخب لتكون �شمن برنامج �لتاأهيل �لريا�شي لالأوملبياد 

2020 بطوكيو، وكذلك �ختيار �إحدى �لالعبات لالن�شمام �إىل برنامج 
يف  للم�شاركة  �ملتميز�ت  �لريا�شيات  لإع���د�د  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

�لأوملبياد.
وقالت �ملطرو�شي “ �إنه مت ��شتعر��س �إجناز�ت مر�كز �لحتاد على م�شتوى 
�لدولة و�لتو�شية بالركيز على �فتتاح �ملزيد منها بهدف ن�شر �للعبة بني 
�لوطنية  باملنتخبات  �مل�شاركات �خلا�شة  �طلعنا على  �لدولة، وكذلك  �أبناء 
مبختلف �ملر�حل �ل�شنية، وجممل �أعمال �ملدربني و�مل�شرفني على �ملنتخبات 

. «
ب��ط��ولت حملية   9 �أن �لحت���اد نظم  �إىل  �ل��ب��ط��ولت لفتت  �إج��م��ايل  وع��ن 

و�شاركت  �لدولة،  �إم��ار�ت  خمتلف  ��شت�شافتها  م�شابقة   54 على  ��شتملت 
�ملنتخبات �لوطنية يف خمتلف �ملر�حل �ل�شنية خارجيا يف 11 بطولة، حيث 
و�شعت  �لعربية  �لبطولة  يف  ملونة  ميد�لية   17 �لنا�شئني  منتخب  حقق 
لنا  ك��ان��ت  �لأن��دي��ة  م�شتوى  وع��ل��ى  �ل��ع��رب��ي،  �لت�شنيف  قمة  على  لعبينا 
م�شاركات �أي�شا حيث حقق لعبونا 23 ميد�لية متنوعة للفرق و�لفردي.

وفيما يخ�س تاأهيل �لكو�در �لوطنية قالت �إن جمل�س �لإد�رة �أ�شاد باجلهود 
�ل��ت��ي ب��ذل��ت يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق ح��ي��ث مت تنظيم و�ح����دة م��ن �أك���رب �ل����دور�ت 
 17 م��ن  �أك��ر  فيها  �مل�شاركني  ع��دد  وبلغ  �ملنطقة  يف  �لعربية  �لتحكيمية 
م�شتوى  �رت��ف��اع  يف  �شاهم  مما  �لعربية  �ل��دول  خمتلف  من  وحكمة  حكما 

لالحتاد  رئي�شا  �لقا�شمي  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  باعتبار  �لعربي  �لتحكيم 
�لعربي. وحول تنظيم �لأحد�ث و�لبطولت �لكربى �أ�شارت �ملطرو�شي �إىل 
�لعامل هما  �ملبارزة يف  �ثنتني من كربى بطولت  بتنظيم  قام  �أن �لحت��اد 
 235 �أكر من  كاأ�س �لعامل لل�شيد�ت لالإيبيه يف دبي، و�لتي �شارك فيها 
لعبة مثلن �أكر من 46 دولة من خمتلف دول �لعامل، وبطولة ند �ل�شبا 
�لعام  و�مل�شاركات عن  �مل�شاركني  �إقبال كبري� من  �شهدت  �لتي  �لرم�شانية 
�ملا�شي، و�شارك منتخب �لإمار�ت للمبارزة يف مع�شكرين دوليني �أحدهما يف 
م�شر، و�لثاين يف بولند� مما �شاهم يف رفع �مل�شتوى �لبدين و�لفني للجميع 

يف �ملناف�شات.

احتاد املبارزة ي�ضتعر�ض اإجنازات املو�ضم املا�ضي



اخلميس    20   يونيو    2019  م   -   العـدد  12661  
Thursday   20   June   2019  -  Issue No   12661الفجر الريا�ضي

1818

�لقدم  لكرة  �لأمل��اين  �ل��دوري  بايرن ميونيخ بطل  �أعلن 
دفاعه  قلب  رحيل  �لأرب��ع��اء  �ملا�شية،  �ل�شبعة  �ملو��شم  يف 
�ل�����ش��اب��ق بورو�شيا  ف��ري��ق��ه  م��ات�����س ه��وم��ل��ز وع���ودت���ه �ىل 

دورمتوند و�شيف مو�شم 2019-2018.
�ملرتبطة  �لأملانية  �شيد  لوكالة  �لبافاري  �ل��ن��ادي  و�أك��د 
�إىل  �أ�شارت  �لتي  �ملحلية  �لتقارير  بر�س،  بوكالة فر�ن�س 

30 عاما،  �لعمر  �لبالغ من  �ل�شابق  �ل��دويل  �ملد�فع  �أن 
يف ط��ري��ق��ه ل��ل��ع��ودة �إىل �ل��ف��ري��ق �ل���ذي ت���وج م��ع��ه بلقب 
عام  ميونيخ  �ىل  ينتقل  �أن  قبل  م��رت��ني،  �لبوند�شليغا 
دورمتوند  �أن  “كيكر” �لأملانية  جملة  و�أفادت   .2016
38 مليون  ب�  �لتعاقد مع هوملز لقاء مبلغ يقدر  �أع��اد 

يورو “43،6 ماليني دولر �أمريكي«.

�ل�شجل  �إىل  برو�س،  �لكامريون، هوغو  ملنتخب  �لبلجيكي  �ملدرب  �ن�شم  قبل عامني، 
�لذهبي للمدربني �لفائزين بلقب كاأ�س �لأمم �لأفريقية، على مد�ر تاريخ �لبطولة 

�لذي ميتد عرب �أكر من 6 عقود كاملة.
قاد برو�س �ملنتخب �لكامريوين للفوز بلقبه �خلام�س يف تاريخ �لبطولة، بتغلبه على 

نظريه �مل�شري 2-1، يف �ملبار�ة �لنهائية للن�شخة 31 من �لبطولة.
و�أ�شبح برو�س �ملدرب رقم 26 �لذي يحرز لقب �لبطولة على مد�ر 31 ن�شخة �شابقة، 
حيث �شبق لكل من �مل�شري ح�شن �شحاتة، و�لغاين ت�شارلز جيامفي، �أن قاد منتخب 
متتالية  ن�شخ  ث��الث  كونها  يف  �شحاتة  تفوق  م��ع  م���ر�ت،  ث��الث  باللقب  للفوز  ب��الده 
مع  �للقب  رينار  ه��رييف  �لفرن�شي  �أح��رز  كما  و2010.  و2008   2006 �أع���و�م  يف 

منتخبي ز�مبيا يف 2012، وكوت ديفو�ر يف 2015، ليكون �لوحيد �لذي توج باللقب 
مع منتخبني خمتلفني، كما �أنه �ملدرب �لأجنبي �لوحيد �لذي توج باللقب مرتني.

�لأجنبية  �ملد�ر�س  قائمة  �شد�رة  يف  نف�شها  �لتدريب  يف  �لفرن�شية  �ملدر�شة  وفر�شت 
ن�شيب  �للقب من  كان  �للقب، حيث  ح�شدت  �لتي  �لأفريقية”  �لقارة  خ��ارج  “من 
�ليوغ�شالفية،  للمدر�شة  �أل��ق��اب  ث��الث��ة  مقابل  ن�شخ،  خم�س  يف  فرن�شيني  م��درب��ني 
ولقبني للمدر�شة �ملجرية، ولقب و�حد لكل من مد�ر�س �لتدريب �لت�شيكو�شلوفاكية، 

�لهولندية، �لأملانية، �لرومانية، �لرب�زيلية، و�لإجنليزية.
و�أ�شاف برو�س �ملدر�شة �لبلجيكية �إىل �ل�شجل �لذهبي لكاأ�س �لأمم �لأفريقية، لتكون 

�ملدر�شة �لعا�شرة يف هذ� �ل�شجل.

بايرن يعلن رحيل هوملز 
وعودته اإىل دورمتوند 

املدر�ضة البلجيكية تنتظر من يخلفها على عر�ض الأمم الأفريقية

يدخل �ملنتخب �مل�شري �مل�شيف �إىل 
نهائيات �لن�شخة �لثانية و�لثالثني 
يف  �لإف���ري���ق���ي���ة  �لأمم  ك����اأ�����س  م����ن 
فح�شب  مر�شحا  لي�س  �ل��ق��دم،  ك��رة 
بل  �لأوىل،  �مل���ج���م���وع���ة  ل���ت�������ش���در 
للذهاب حتى �لنهاية وتعزيز �شجله 
باللقب  �لفوز  خ��الل  من  �لقيا�شي 
للمرة �لأوىل منذ 2010 و�لثامن 

يف تاريخه.
�ملر�شحني  م��ن  “�لفر�عنة”  ك���ان 
�ملناف�شني  ���ش��م��ن  ل��ي��ك��ون��و�  ب���ق���وة 
�جل�����دي�����ني ع���ل���ى �ل���ل���ق���ب �ل����ق����اري 
�ل�شت�شافة مقررة يف  عندما كانت 
تكون  �أن  �حل��ال  فكيف  �لكامريون، 
�أر����ش��ي��ه��م للمرة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات ع��ل��ى 
توجو�  ح��ني   2006 م��ن��ذ  �لأوىل 

�أبطال على ح�شاب �شاحل �لعاج؟
�أ�شحاب  ح���ظ���وظ  م���ن  ي���زي���د  وم����ا 
�لو�شافة  ن��ال��و�  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��اف��ة 
 2017 ع���ام  �لأخ����رية  �لن�شخة  يف 
يف  ي�شمون  �أنهم  �لكامريون،  �أم��ام 
ط���ر�ز حممد  م��ن  �شفوفهم لع��ب��ا 
�����ش����الح �ل��������ذي ف����ر�����س ن���ف�������ش���ه يف 
�أف�شل  ك��اأح��د  �لأخ��ريي��ن  �ملو�شمني 
�نتقاله  بعد  �ل��ع��امل،  يف  �ملهاجمني 
�ملتوج معه  �لإنكليزي  �ىل ليفربول 
بلقب ه��د�ف �ل��دوري �ملمتاز خالل 
�إحر�ز  �إ�شافة �ىل  �ملو�شمني،  هذين 
�للقب �لأغلى �ملتمثل بدوري �أبطال 

�أوروبا هذ� �ملو�شم.

بلغة �لأرقام، �شبق مل�شر �أن و�جهت 
�مل���ن���ت���خ���ب���ات �مل����ت����و�ج����دة م���ع���ه���ا يف 
�لكونغو  جمهورية  وهي  �ملجموعة، 
وزميبابوي،  �أوغند�  �لدميقر�طية، 
يف كاأ�س �لأمم، وخرجت منت�شرة يف 
مو�جهات مقابل هزمية و�حدة.  7

للمجموعة  م�شر  ت�شدر  ك��ان  و�إذ� 
�ل�شر�ع  فاإن  �ل��ورق،  حم�شوما على 
مبا�شرة  �مل��وؤه��ل  �لثاين  �ملركز  على 
مفتوحا  �شيكون  �لنهائي  ثمن  �ىل 
�أي�شا  �أم�����ل  م���ع  م�����ش��ر�ع��ي��ه،  ع��ل��ى 
�لتاأهل  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  ل�شاحب 
حتل  منتخبات  �أربعة  �أف�شل  كاأحد 

ثالثة يف �ملجموعات �ل�شت.
�لتحديات  ياأتي عر�س لأبرز  يف ما 
�ملجموعة  منتخبات  تنتظر  �ل��ت��ي 
تفتتحها  �لتي  �لبطولة  يف  �لأوىل 
م�����ش��ر �جل��م��ع��ة ���ش��د زمي��ب��اب��وي يف 

�لقاهرة.
�لبطولة  ت��ب��د�أ  �أن  م�شر  �إم��ك��ان  يف 
بحظوظها  متفائلة  وه��ي  �ل��ق��اري��ة 
�لنهائيات  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ب��ل��د  ك�����اأول 
وذلك  تاريخه،  يف  �خلام�شة  للمرة 
�لبطولت  يف  ���ش��ج��ل��ه��ا  �ىل  ن���ظ���ر� 
�حت�شنتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اب��ق��ة  �لأرب�����ع 

�أر��شيها.
ب��ال��ل��ق��ب يف ثالث  وت���وج���ت م�����ش��ر 
من �لن�شخ �لأربع �لتي �أقيمت على 
و1986   1959 �أع�����و�م  �أر���ش��ه��ا، 
يف  ث���ال���ث���ة  ح���ل���ت  ف��ي��م��ا  و2006، 

يف  خ�����ش��رت  ب��ع��دم��ا   1974 ن�شخة 
ن�شف �لنهائي �أمام ز�ئري )�لكونغو 
بنتيجة  ح���ال���ي���ا(  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 

.3-2
�ل�شاخب  �لت�شجيع  ك���ان  ول��ط��امل��ا 
من �لعو�مل �لتي وقفت �ىل جانب 
م�شر على �أر�شها، لدرجة �أن �لكثري 
من �ملدربني �لزو�ر تذمرو� من عدم 
تعليماتهم  �إي�����ش��ال  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 

لالعبيهم ب�شبب �ل�شخب �ملتو��شل 
يف �ملدرجات.

�لنجم  ه����و  ����ش���الح  �أن  و���ش��ح��ي��ح 
يكون  ل��ن  لكنه  م��ن��ازع،  دون  �ملطلق 
ت�شكيلة  يف  �ل��وح��ي��د  �ل��ث��ق��ل  م��رك��ز 
حماطا  �شيكون  ب��ل  �مل�شيف  �لبلد 
كبرية،  ب��خ��ربة  يتمتعون  بالعبني 
�ملجتهد  �ل��و���ش��ط  غ���ر�ر لع��ب  على 
ط���ارق ح��ام��د. ���ش��ارك��ت يف 23 من 

�لن�شخ �ل�شابقة )رقم قيا�شي(.
ع��������ان��������ى م�����ن�����ت�����خ�����ب �ل�����ك�����ون�����غ�����و 
باللقب  �ل���ف���ائ���ز  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة، 
عامي 1968 )�لكونغو-كين�شا�شا( 
�ىل  ل��ل��ت��اأه��ل  )ز�ئ��������ري(،  و1974 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ات و�ن��ت��ظ��ر ح��ت��ى �جلولة 
�لأخ�������رية م���ن �ل��ت�����ش��ف��ي��ات حلجز 
�ل�������ش���ع���ب على  ب���ال���ف���وز  ب���ط���اق���ت���ه 
كين�شا�شا،  يف  -1�شفر  ل��ي��ب��ريي��ا 

جمموعته  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  لينال 
خلف زميبابوي.

�لكونغو  ن���ت���ائ���ج  ت����وق����ع  ي�������ش���ع���ب 
�لأمر  يتعلق  عندما  �لدميقر�طية 
و�أبرز  �لقارية،  �لبطولة  بنهائيات 
�لن�شختني  يف  ح�������ش���ل  م����ا  دل����ي����ل 
�مل��ا���ش��ي��ت��ني ح���ني ح��ل��ت ث��ال��ث��ة عام 
وغانا  �ل��ع��اج  �شاحل  خلف   2015
خ��ارج ح�شابات  كانت  �أن  بعد  تو�ليا 

�ملناف�شة، ثم و�شلت �ىل ربع �لنهائي 
مر�شحة  ك��ان��ت  ح��ني   2017 ع���ام 

لل�شر�ع بقوة على �للقب.
وي��ع��ول ه���ذ� �مل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى �شرعة 
وقوة ثالثي �لهجوم ل�شيما مهاجم 
ف��ي��اري��ال �ل���ش��ب��اين ���ش��اب��ق��ا وبكني 
�شيدريك  ح��ال��ي��ا  �ل�����ش��ي��ن��ي  غ�����و�ن 
�أن ي��ك��ون لعب  ب��اك��ام��ب��و، وي��ت��وق��ع 
�آرثر  �لإنكليزي  يونايتد  هام  و�شت 

ما�شو�كو من ركائز خط �لدفاع.
بعد غياب عن �لنهائيات طيلة 39 
عاما، وحتديد� منذ �أن حلت و�شيفة 
�مل�شيفة،  غ��ان��ا  خ��ل��ف   1978 ع���ام 
�لنهائيات  غ��م��ار  �أوغ���ن���د�  ت��خ��و���س 
تو�ليا  �ل���ث���ان���ي���ة  ل���ل���م���رة  �ل���ق���اري���ة 
بعدما �شيطرت على جمموعتها يف 
�لفرن�شي  �مل��درب  بقيادة  �لت�شفيات 

�شيبا�شتيان دي�شابر.
�شجلها  ع��ل��ى  �أوغ����ن����د�  وح���اف���ظ���ت 
مرماها  يف  ه���دف  �أو  ه��زمي��ة  دون 
�لأوىل  �خل��م�����س  �مل���ب���اري���ات  خ����الل 
تخ�شر  �أن  ق��ب��ل  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات،  م���ن 
للمرة �لأوىل �شد تنز�نيا يف مبار�ة 
�شامنة  ك���ان���ت  ك���ون���ه���ا  ه��ام�����ش��ي��ة، 

لتاأهلها.
�أي فوز  وبعدما عجزت عن حتقيق 
خالل مبارياتها �لثالث يف نهائيات 
�لغابون 2017، تعول �أوغند� على 
حار�شها �ملحرف يف جنوب �إفريقيا 
ديني�س �أونيانغو ليكون م�شدر �إلهام 

�أف�شل  نتيجة  لتحقيق  م�شعاها  يف 
بح�شب ما �أ�شار �إليه دي�شابر.

و�عترب �ملدرب �لفرن�شي �أنه “ُيعتمد 
على ديني�س متاما، وناأمل �أن ينقل 
�لآخرين”،  �لالعبني  �ىل  خ��ربت��ه 
حتقيق  ه�����و  “هدفنا  م�������ش���ي���ف���ا 
مبار�تنا  يف  ل�شيما  ج��ي��دة،  ن��ت��ائ��ج 
�أمام جمهورية �لكونغو  �لفتتاحية 

�لدميقر�طية«.
يعتمد �ملنتخب �لأدنى ت�شنيفا بني 
لعبني  ع��ل��ى  �مل��ج��م��وع��ة  منتخبات 
�إف���ري���ق���ي���ا  حم����رف����ني يف ج����ن����وب 
�ملجموعات  دور  ت��خ��ط��ي  مل��ح��اول��ة 

للمرة �لأوىل.
لكن �عتماد �ملدرب و�لقائد �ل�شابق 
ت�شيدز�مبو�  ���ش��ن��د�ي  للمنتخب 
ع��ل��ى حم��رف��ني يف دول جم����اورة، 
ك��ان حم��ط �ن��ت��ق��اد م��ن جن��م �شابق 
كوتياوريبو  ديفيد  �ملد�فع  ب�شخ�س 
�لأف�شل  “من  ك��ان  �أن��ه  ر�أى  �ل��ذي 
ب�شكل  ���ش��ب��اك��ه  ي��ل��ق��ي  �أن  ل��ل��م��درب 
�أو�شع و�أن يجد مكانا )يف ت�شكيلته( 

لأف�شل �ملو�هب �ملحلية«.
ود�ئ����م����ا م���ا ي�����ش��دد �مل����درب����ون على 
�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  خ�شارة  ع��دم  �أهمية 
���ش��وء حظ  م��ن  لكن  بطولة،  �أي  يف 
�لأوىل  م���ب���ار�ت���ه���ا  �أن  زمي���ب���اب���وي 
�مل�شيفة  م�شر  مو�جهة  يف  �شتكون 
�لأم�������ش���ي���ة  ������ش�����الح يف  وجن����م����ه����ا 

�لفتتاحية.

اأبرز التحديات يف املجموعة الأوىل لكاأ�ش الأمم

املنتخب امل�ضري مر�ضح فوق العادة خلطف اللقب

ميندي،  ف��ريلن��د  �لفرن�شي،  �لأي�شر  �لظهري  �أب���دى 
ريال  ب��ن��ادي  ج��دي��د  ك��الع��ب  بتقدميه  �شعادته  �أم�����س 
بالفريق  كالعب  بها  ي��ديل  كلمات  �أول  ويف  م��دري��د، 
�شانتياغو  مبلعب  �ل�����ش��رف  م��ق�����ش��ورة  يف  “�مللكي” 
برنابيو، �أكد �أنه ي�شعر بالفحر لن�شمامه �إىل “�أعظم 

ناد يف �لعامل«.
بعث  �ل��ري��ال،  م��ع  مو��شم   6 ميتد  عقد  توقيع  عقب 
رئي�س  ت�����ش��ري��ح��ات  ع��ق��ب  �لأوىل  ب��ر���ش��ال��ت��ه  م��ي��ن��دي 

�لنادي �لإ�شباين فلورنتينو برييز.
وقال �لالعب �لفرن�شي: “�شرف يل �أن �أكون يف ريال 
مدريد، �أعظم ناد يف �لعامل، �شكر�ً للرئي�س على ثقته، 

و�شكر�ً جزيال للنادي، حتيا مدريد«.
لفح�س  �شابق  وق��ت  يف  عاماً”  ميندي”24  وخ�شع 
طبي، �أظهر عدم �إ�شابته باأي م�شكالت، على عك�س ما 
ن�شرته بع�س و�شائل �لإعالم عن �إ�شابته مب�شكالت يف 

لت تقدميه. �لفخذ �أجرّ

اأول ت�ضريح مليندي بعد 
ان�ضمامه لريال مدريد

•• نور �سلطان-الفجر

�لكتبي  في�شل  �لعاملي  بطلنا  �أك��د 
بطولة  يف  �ل���ذه���ب  ط��م��وح��ه  �أن 
للجوجيت�شو  �ل���ك���ربى  �جل����ائ����زة 
�ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �شتنطلق  �لتي 
مبدينة نور �شلطان يف كاز�خ�شتان 
حتت مظلة �لحت��اد �ل��دويل للعبة 
زمالئه  ك��ل  و  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�   ..
جيد  ب�شكل  ����ش��ت��ع��دو�  �ملنتخب  يف 
هذه  يف  �ل��ن��ت��ائ��ج  �أف�����ش��ل  لتحقيق 

�أعلى  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة و�حل�����ش��ول 
ن���ق���اط م���وؤه���ل���ة ل�������دورة �لأل����ع����اب 
بالوليات  �إقامتها  �ملقرر  �لعاملية 
 2021 يف  �لأم���ري���ك���ي���ة  �مل���ت���ح���دة 
�أف�شل  م�����ش��ارك��ة  �شت�شهد  و�ل���ت���ي 
�لثالثة  �لأوز�ن  يف  �ل��ع��امل  لعبي 
و85  و77   69 وه����ي  �مل��ع��ت��م��دة 

كجم.
وق�����ال �ل��ك��ت��ب��ي ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة : 
كجم   85 وزن  يف  �أ�شارك  “�شوف 
قوية  �لبطولة  تكون  �أن  وتوقع   “

م��ف��ت��وح��ة لالعبني  لأن���ه���ا  ن���ظ���ر� 
�مل��م��ي��زي��ن م��ن ك��ل دول �ل��ع��امل .. 
م�شري� �إىل ��شتعد�د�ته �ملكثفة من 
خالل �لتدريبات يف �لأيام �لأخرية 
بالبعثة  يلتحق  �أن  قبل  باأبوظبي 
م�شاء �ليوم “�خلمي�س” يف مدينة 
نور �شلطان بعدما حالت �لدر��شة 
مع  ����ش���ف���ره  دون  و�لم����ت����ح����ان����ات 
زمالئه بالبعثة يف �لوقت �ملحدد .

تو��شل  ع���ل���ى  �أن������ا   “  : و�أ������ش�����اف 
كاز�خ�شتان  يف  �لبعثة  م��ع  ي��وم��ي 

فهي  ت����دري����ب����ات����ي  وب���خ�������ش���و����س 
ي����ر�م، ولي�س  م��ا  ع��ل��ي خ��ري  ت�شري 
قمت  فقد  �ل���وزن  يف  م�شكلة  ل��دى 
�شاأ�شارك  �لتي  �لفئة  ب�شبطه على 
بها، وبالن�شبة لكل زمالئي �أع�شاء 
�شاركو�  �أغ��ل��ب��ه��م  ف�����اإن  �مل��ن��ت��خ��ب 
م��و���ش��ك��و ج���ر�ن���د �شالم  يف ج���ول���ة 
�لأ���ش��ب��وع �جل����اري وح��ق��ق��و� نتائج 
ف������اإن معدلت  ه���ن���ا  وم�����ن  ج���ي���دة 
�لرغبة  �أن  ك��م��ا  ع��ال��ي��ة  �ل��رك��ي��ز 
ت�شعد  �إجن�����از�ت  حتقيق  يف  �أك��ي��دة 

�شعادة  برئا�شة  �لحت���اد  م�����ش��وؤويل 
يوفر  �ل���ذي  �لها�شمي  �ملنعم  عبد 
لنا �أف�شل بيئة لالإعد�د و�لتناف�س 
�مل�شتجد�ت  كل  بالتف�شيل  ويتابع 
�خلا�شة باملنتخب وبن�شر وتطوير 
�للعبة يف �لإمار�ت و�آ�شيا وكل دول 
لالحتادين  رئي�شا  ه  ب��ع��دِّ �ل��ع��امل، 
�أول  �لإم��ار�ت��ي و�لآ���ش��ي��وي، ونائب 

رئي�س �لحتاد �لدويل ».
و�أكد في�شل �لكتبي قائد منتخبنا 
�لوطني �أن بطولة �جلائزة �لكربى 

مت��ث��ل جت��رب��ة ج��دي��دة ل��ه ويف كل 
منها،  ن�����ش��ت��ف��ي��د  ����ش���وف  �لأح�������و�ل 
من  ر�شيدنا  يف  نقاط  �أول  ون�شع 
�أجل �لتاأهل لالألعاب �لعاملية �لتي 
تعدُّ �أكرب من�شة عاملية .. و�أ�شاف : 
ومن  �ملناف�شات  لقرعة  “ بالن�شبة 
بالآخرين  كثري�  �أهتم  ل  �شاأو�جه 
و�أ�شع كل تركيزي على نف�شي فيما 
�ملدرب  �أت��رك در��شة �خل�شوم علي 
�لأخرية  تعليماته  يعطيني  �ل��ذي 
لعب  وطرق  �ملناف�شني،  بخ�شو�س 

كل و�حد منهم«.
وع��ن م��و�ع��ي��د �إج�����ر�ء�ت �ل���وزن .. 
ذكر �لكتبي �أنه مت حتديد �ل�شاعة 
�ملقبل  �جل��م��ع��ة  م�����ش��اء  �ل�����ش��اب��ع��ة 
 77 ل��الأوز�ن  كاز�خ�شتان  بتوقيت 
تبد�أ  �أن  ع��ل��ى  ك��ج��م،   94 و  و85 
�لفئات  لهذه  �لر�شمية  �ملناف�شات 
�شباح  م���ن  �ل��ت��ا���ش��ع��ة  يف  �ل���ث���الث 
ويف   .. “�ل�شبت”  �ل���ت���ايل  �ل���ي���وم 
يوم �ل�شبت يف متام �ل�شابعة م�شاء 
�إج��ر�ء�ت �ل��وزن لفئات  �شوف تقام 

56 ، و62، و69 كجم، فيما تقام 
نز�لتهم يوم �لأحد �ملقبل �عتبار� 

من �لتا�شعة �شباحا.
جدير بالذكر �أن �لإمار�ت �شت�شارك 
13 لعبا و5  يف هذه �لبطولة ب 
�لرجال  منتخب  ي��ق��ود  و  لع��ب��ات 
�مل���درب �ل��رب�زي��ل��ي ر�م���ون ليمو�س 
�لزعابي  عبد�هلل  �ملنتخب  وير�فق 
 .. �ل��رج��ال  ملنتخب  �إد�ري���ا  م�شرفا 
�ل�شيد�ت  م��ن��ت��خ��ب  ت���ر�ف���ق  ف��ي��م��ا 

�لإد�رية �آمنة �لأزدي.

بطلنا في�ضل الكتبي يتطلع للذهب يف بطولة اجلائزة الكربى للجوجيت�ضو بكازاخ�ضتان 

�أن��ه مت تغرمي  �لقدم،  �أعلن �لحت��اد �لإجنليزي لكرة 
لعب مان�ش�شر يونايتد �ل�شابق، بول �شكولز، مبلغ 8 
�آلف جنيه �إ�شرليني “10062 دولر”، وحتذيره 
من �أي ت�شرف م�شتقبلي، عقب �إقر�ره ب�شوء �لت�شرف 

فيما يتعلق مبر�هنات قام بها.
 ذكر �أن �لالعب �ل�شابق ملنتخب �إجنلر�، �أجرى 140 
عملية مر�هنة على مباريات كرة قدم يف �لفرة من 
�لثاين”  “كانون  ويناير   ،2015 “�آب”  �أغ�شط�س 

.2019
و�أ����ش���اف ���ش��ك��ول��ز يف ب��ي��ان وزع ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �إع���الم 

�ملا�شي،  �لأ�شبوع  �ل�شادر  �حلكم  “�أتقبل  بريطانية: 
�ملوقعة  �لغر�مة  ب�شدة  و�أتقبل  و�أتفهم  �لعتذ�ر،  �أود 
�إن��ه حم�س خطاأ،  علي من قبل �لحت��اد �لإجنليزي، 
�أي نية متعمدة لال�شتهانة  ومل يحدث ب�شبب وجود 

بالقو�عد«.
وتابع: “فهمت �أنه طاملا ل توجد �شلة �شخ�شية بيني، 
�أر�ه��ن عليها  وبني �أي مبار�ة من تلك �ملباريات �لتي 
�لآن  �أتفهم  فاإنني  ذل��ك  وم��ع  م�شكلة،  �أي  توجد  فال 
�أن هذه لي�شت هي �لق�شية، ويجب �أن �أقوم بخطو�ت 

للتاأكد من ذلك«.

الحتاد الإجنليزي يغرم �ضكولز



اخلميس    20   يونيو    2019  م   -   العـدد  12661  
Thursday   20   June   2019  -  Issue No   12661

19191919

الفجر الريا�ضي

�أخلي �شبيل �لفرن�شي مي�شال بالتيني، 
�لوروب���ي  ل��الحت��اد  �ل�شابق  �لرئي�س 
ل��ك��رة �ل��ق��دم و�مل���وق���وف ع��ن ممار�شة 
�ل�شباح  �شاعات  يف  ك��روي،  ن�شاط  �أي 
�لأوىل من �أم�س دون �أن توجه �إليه �أي 
ق�شية  يف  وح�شب  ��شتجوب  ب��ل  تهم، 
�لتحقيق �جلنائي �ملرتبط مبنح قطر 

حق ��شت�شافة مونديال 2022.
�لحتاد  رئ�س  �ل��ذي  بالتيني  و�أوق���ف 
�لأوروب������ي ل��ك��رة �ل��ق��دم ب��ني 2007 
مكتب  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ث��الث��اء  و2015، 
لل�شرطة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ف�����ش��اد  م��ك��اف��ح��ة 
يحقق  و�ل���ذي  ن��ان��ت��ري،  يف  �لق�شائية 
بالت�شويت  متعلق  م��زع��وم  ف�����ش��اد  يف 
مل��ن��ح قطر   2010 �ل���ذي ج���رى ع���ام 

��شت�شافة مونديال 2022.
و�شدد بالتيني على �أنه مل يرتكب �أي 
خمالفات، فيما �أكد بيان من حماميه 
�أن وقائع �لق�شية “جمهولة بالن�شبة 
له”، م�شري� �ىل �أنه ��شتمع �ىل موكله 

ب�شفة “�شاهد«.
�ل��ذي يحتفل مبيالده  وب��د� بالتيني 
لدى  م��ره��ق��ا  �جل���م���ع���ة،  ي����وم  �ل�64 
مغادرته مركز �ل�شرطة، وقال �لنجم 
“كان  لل�شحافيني  �ل�����ش��اب��ق  �ل����دويل 
�ىل  بالنظر  لكن  طويال،  )�لتحقيق( 
يكون  �أن  �إل  �لأ���ش��ئ��ل��ة، ل ميكن  ع��دد 
ط���وي���ال مب���ا �أن���ن���ي ���ش��ئ��ل��ت ع���ن كاأ�س 
�أوروبا 2016، كاأ�س �لعامل يف رو�شيا، 

كاأ�س �لعامل يف قطر، وفيفا«.
وك�����ش��ف حم��ام��ي��ه ول��ي��ام ب�����وردون �أنه 
�أن توجه  �لإف���ر�ج عن موكله دون  مت 
�إليه �أي تهم، م�شيفا �أنه كان “هناك 
�لكثري من �ل�شو�شاء حول ل �شيء”، 
مو�شحا �أن “�ملحققني �أر�دو� لأ�شباب 
�آر�ء  ت�شمع  �أن  ح�شر�،  تقنية  تقنية، 

يكتفو�  ل  ح��ت��ى  )ب��الت��ي��ن��ي(  �ل��ن��ا���س 
�لبع�س”،  ب��ع�����ش��ه��م  م���ع  ب��ال��ت�����ش��اور 
�أن���ه مت �ل���ش��ت��م��اع �ىل موكله  م��ذك��ر� 
 18 “قبل  ك�شاهد  علنية  جل�شة  يف 

�شهر�«.
“نحن،  �ل��ق��ول  ب����وردون �ىل  وخ��ل�����س 
�لث����ن����ان ع���ل���ى ح����د �����ش����و�ء، ه���ادئ���ان 

وو�ثقان بالن�شبة للم�شتقبل«.
“ميديابارت” �لفرن�شي  موقع  وك��ان 
�ل���ت���وق���ي���ف  ع������ن  ك���������ش����ف  م������ن  �أول 
�لحتياطي لبالتيني، ثم �أكد م�شدر 
فر�ن�س  لوكالة  �لتحقيق  م��ن  مقرب 
ب�شاأن �ل�شتماع  �ملوقع  بر�س ما ن�شره 
�ل�شابق،  �لإي��ط��ايل  يوفنتو�س  لنجم 
�أي�شا ب�شفة  م�شيفا �نه مت �ل�شتماع 
���ش��اه��د ح��ر �ىل ك��ل��ود غ��ي��ان، �لأم���ني 
�لعام لق�شر �لليزيه يف عهد �لرئي�س 
�ل�����ش��اب��ق ن��ي��ك��ول ���ش��ارك��وزي، م��ن قبل 
حمققي مكتب مكافحة �لف�شاد �لتابع 

لل�شرطة �لق�شائية يف نانتري.
�ل�شابقة  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  ت��وق��ي��ف  مت  ك��م��ا 
�شويف  �لريا�شة  ل�����ش��وؤون  ل�شاركوزي 
م���ع بالتيني  �ل���ت���ي ح�����ش��رت  دي������ون، 
وغ���ي���ان ع�����ش��اء ج��دل��ي��ا ع����ام 2010 
�شحيفة  بح�شب  �لل��ي��زي��ه  ق�شر  يف 
وغيان  �شبيل  �إخالء  “لوموند”، ومت 
فيليب  غ��ي��ان،  ووف��ق��ا ملحامي  �أي�����ش��ا. 
بو�شيه �لغوزي، فاإن �ملحققني طرحو� 
عدد� من �لأ�شئلة على موكله “ملعرفة 
�ملنظمة  ع��ن  يعرفه  ك��ان  وم��ا  ر�آه،  م��ا 
كاأ�س  منح  ع��ن  فقط  ولي�س  )ف��ي��ف��ا(، 
و2022  ل��رو���ش��ي��ا   2018 �ل���ع���امل 
كاأ�س  تنظيم  ع��ن  �أي�����ش��ا  لكن  لقطر، 

�أوروبا 2016 يف فرن�شا«.
باأنه  �أج���اب  غ��ي��ان  �أن  �ل��غ��وزي  وك�شف 
بوجود  م��ع��رف��ت��ه  ح��د  “على  يعلم  ل 
ع��ن��ا���ش��ر مي��ك��ن و���ش��ف��ه��ا ب��اأن��ه��ا تثري 
�لعامة  �لنيابة  وكانت  ف�شاد«.  �شبهات 

حتقيقا   2016 يف  ف��ت��ح��ت  �مل���ال���ي���ة 
و”تاآمر  خا�س”  “ف�شاد  ح��ول  �أول��ي��ا 
و�خفاء  ن��ف��وذ  و”��شتغالل  جنائي” 
رو�شيا  م��ن��ح  ح���ول  نفوذ”  ����ش��ت��غ��الل 
مونديايل  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ح����ق  وق���ط���ر 
2018 و2022، ومت �ل�شتماع �ىل 
�لأول- ك���ان���ون  ك�����ش��اه��د يف  ب��الت��ي��ن��ي 

دي�شمرب 2017.
و�أوق�������ف ب��الت��ي��ن��ي ع���ن مم���ار����ش���ة �أي 
ن�������ش���اط ك������روي ل��ث��م��ان��ي��ة �أع��������و�م يف 
م��ن��ت�����ش��ف ك����ان����ون �لأول-دي���������ش����م����رب 
�لتحكيم  حمكمة  قل�شتها   ،2015
�لعام  يف  ���ش��ن��و�ت  �أرب���ع  �إىل  �لريا�شي 
عام  م�شبوهة  دف��ع��ة  لقبوله  �ل��ت��ايل، 
يورو  م��ل��ي��ون   1،8 بقيمة   2011
للرئي�س  ب��ه  ق��ام  ��شت�شاري  عمل  ع��ن 
�ل�شوي�شري  �ل��دويل  لالحتاد  �ل�شابق 
يكن  2002، مل  ع��ام  بالتر  جوزيف 

مرتبطا بعقد مكتوب.

كوبا  بطولة  م��ع  �أخ���ري�  ك��اف��اين  �إدي��ن�����ش��ون  ت�شالح 
يف  و�لأرب���ع���ني  �ل�شاد�شة  بن�شختها  �مل��ق��ام��ة  �أم��ريك��ا 

�لتهديف  عن  ل�شيامه  حد�  و��شعا  �لرب�زيل، 
�أربع م�شاركات  بت�شجيله هدفه �لأول يف 

من خالل قيادة �لأوروغ��و�ي للفوز 
�لأحد  -4�شفر  �لإك���و�دور  على 

�ملجموعة  مناف�شات  �فتتاح  يف 
�ل�����ث�����ال�����ث�����ة. و�ن����ت����ظ����ر 

مبار�ة   11 �لفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  مهاجم 
�لقارية  �لبطولة  �ل�شباك يف  لكي يجد طريقه �ىل 
�لتي حتمل بالده رقمها �لقيا�شي “15 لكن �آخرها 
�لنح�س  ف��ك  وق���د   ،”2011 ع���ام  �ىل  ي��ع��ود 
�إذ  للت�شجيل  تعط�شه  متاما  يعك�س  بهدف 
ر�فعا  ر�ئعة،  �أكروباتية  ت�شديدة  من  ج��اء 
بقي�س  هدفا   47 �ىل  �لإج��م��ايل  ر�شيده 
وتوج  م��ب��ار�ة.   111 يف  �شيلي�شتي”  “ل 
�ملبار�ة  ت��ل��ك  يف  ج��ه��وده  ع��ام��ا  �ل�32  �إب����ن 
�لحتاد  قبل  م��ن  لع��ب  �أف�����ش��ل  باختياره 
�أن  ياأمل يف  وهو  “كومنبيول”،  �لقاري 
مع  ب��الده  تتو�جه  حني  تاألقه  يو��شل 
�لثانية  �جل��ول��ة  يف  �خلمي�س  �ل��ي��اب��ان 
يف  غرمييو”  دو  “�أرينا  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
�شخ�شيا  �شيعادل  حيث  �أل��ي��غ��ري،  ب��ورت��و 
رق���م دي��ي��غ��و ف����ورلن )112 م���ب���ار�ة( يف 
�لالعبني  �أك��ر  على لئحة  �لثالث  �ملركز 
دييغو  خلف  �لوطني  �ملنتخب  مع  م�شاركة 
غودين )128( وماك�شي بريير� )125(. 
ول يخفي كافاين، �لقادم من مو�شم �شعب 
مع �شان جرمان حيث غاب لفر�ت طويلة 
ب�شبب �لإ�شابة، طموحه يف �لبطولة �لقارية 
“عندما يقولون لنا باأننا مر�شحون )للقب(، 
�لوقت  فذلك لي�س من فر�غ...”، حمذر� يف 

ذ�ته “يجب �أن نبقي �أقد�منا على �لأر�س«.
ليونيل  �أ�شقطت  �ل��ت��ي  كولومبيا  ج��ان��ب  و�ىل 
مي�شي ورفاقه يف �ملنتخب �لأرجنتيني -2�شفر، 
م�شتهل  �لأف�����ش��ل يف  �لأوروغ������و�ي  منتخب  ك��ان 
ي��و����ش��ل فريق  �أن  �أم���ل  �ل��رب�زي��ل��ي، على  �مل�����ش��و�ر 
�ملدرب �أو�شكار تاباريز على هذ� �ملنو�ل ليتوج بطال 
2011 حني  �أر�س �لغرمي، مكرر� �جناز عام  على 
�أح��رز �للقب على �أر���س �لغرمي �لآخ��ر، �أي منتخب 
�لأرج��ن��ت��ني. وع��ن��دم��ا ت��وج��ت �لأوروغ������و�ي بلقبها 
بفر�شته  ك��اف��اين  ي��ح��ظ  2011، مل  ع���ام  �لأخ����ري 
�أ�شيب بركبته يف  �إذ  �لكاملة 
�مل���ب���ار�ة �ل��ث��ان��ي��ة، ومل 
�إل  �ملنتخب  �ىل  يعد 
للم�شاركة لدقائق يف 
�شد  �لنهائية  �ملبار�ة 

 2015 ع��ام  ن�شخة  ويف  “-3�شفر«.  �ل��ب��ار�غ��و�ي 
بعدما  للن�شيان  بطولة  ك��اف��اين  خا�س  ت�شيلي،  يف 
غونز�لو  �مل�شيف  �ملنتخب  مد�فع  قبل  من  ��شتفز 
خار� بحركة غري �أخالقية خالل مبار�ة �لدور ربع 
باإنذ�ر ثان، ما  �لنهائي، فقام ب�شفع �لأخ��ري وطرد 
�شاهم بخ�شارة بالده يف نهاية �ملطاف بهدف �شجل 
يف �لدقيقة 80. وخالل �لن�شخة �ملئوية �ل�شتثنائية 
�مل��ت��ح��دة، خ��ا���س كافاين  �ل��ولي��ات  2016 يف  ع��ام 
�لبطولة دون �أي �إ�شابات �أو مو�قف مثرية للجدل، 
لكن �ملنتخب باأكمله مل يكن موفقا وخرج من �لباب 

�ل�شيق بعد ف�شله يف جتاوز دور �ملجموعات.
م��ون��دي��ال رو�شيا  �أي  �لأخ����ري،  �ل��ك��ب��ري  ويف �حل���دث 
�ملنتخب  يف  ك�����اف�����اين  ق���ي���م���ة  جت���ل���ت   ،2018
�لنهائي  ث��م��ن  ت��األ��ق يف  ب��ع��دم��ا  �إذ  �لأوروغ����وي����اين، 
رونالدو  كري�شتيانو  على  �ل��ف��وز  ثنائية  بت�شجيله 
غاب   ،))1-2( �أوروب��ا  �أبطال  �لربتغاليني  ورفاقه 
�لنهائي �شد  رب��ع  ل��ق��اء  ع��ن  ج��رم��ان  ���ش��ان  مهاجم 
فرن�شا، فخ�شرت بالده �شفر2- وودعت �لنهائيات.

�ل�شابات  ورغ���م  �لأوروغ��وي��ان��ي��ني  �حل��ظ  وحل�شن 
كافاين �ىل  �ملن�شرم، و�شل  �ملو�شم  �لتي لحقته يف 
لي�شكل مع  ع��ط��ائ��ه  ق��م��ة  2019 يف  �أم��ريك��ا  ك��وب��ا 
�شو�ريز  لوي�س  �لإ�شباين  بر�شلونة  مهاجم  �شريكه 

قوة �شاربة تعترب �لأخطر يف �لعامل حاليا.
“هذين  ف��اإن  مو�شلري�  فرناندو  للحار�س  بالن�شبة 
�لالعبني يتمتعان بخربة كبرية وهذ� �لأمر مينحنا 
�لكثري من �لهدوء. نعرف كيف نتعامل مع �ملعاناة، 

وهذ� �أمر هام للغاية«.
من  قريبة  �ل��ي��اب��ان  �شد  �خلمي�س  م��ب��ار�ة  �شتكون 
�لرب�زيل،  بجنوب  �أليغري  بورتو  يف  �لأوروغ����و�ي، 
ما جعل رجال تاباريز ي�شعرون وكاأنهم يلعبون على 
�أر���س �لوطن يف ظل �لرحيب �حل��ار �ل��ذي حظو� 
غرمييو  �مل��ح��ل��ي  �ل��ف��ري��ق  م�شجعي  �أن  وح��ت��ى  ب���ه. 
كافاين  تنا�شد  �لتو��شل  مو�قع  على  حملة  �أطلقو� 
قاله  ملا  حمتمل  تف�شري  يف  ناديهم،  �ىل  بالن�شمام 
�ملهاجم موؤخر� ل�شبكة “�أي �أ�س بي �أن” حول رغبته 
ليربتادوري�س  ك��وب��ا  بطولة  لقب  ب��اإح��ر�ز  �لكبرية 
�أبطال  ل���دوري  �مل��و�زي��ة  �أم��ريك��ا �جلنوبية،  لأن��دي��ة 
�أوروب�����ا، و�ل��ت��ي �أح���رزه���ا �ل��ف��ري��ق �ل��رب�زي��ل��ي ثالث 

مر�ت “1983، 1995 و2017«.

�أك��د جن��م ن��ادي ري��ال م��دري��د �لإ���ش��ب��اين، �ل��رب�زي��ل��ي كارلو�س 
كا�شمريو، �أن عودة مو�طنه نيمار د� �شيلفا ل�شفوف بر�شلونة 
على  �لرب�زيلي،  �لنجم  “�مللكي” لأن  للنادي  م�شكلة  �شيمثل 
حد تعبريه، لعب كبري وقادر على �إحد�ث �لفارق ل�شالح �أي 

فريق يلعب له.
وقال كا�شمريو، �لذي ي�شارك مع منتخب �لرب�زيل يف بطولة 
كوبا �أمريكا 2019، يف ت�شريحات ل�شحيفة ماركا �لإ�شبانية: 
�إىل بر�شلونة ف�شيكون هذ�  ذهب  و�إذ�  للغاية  كبري  جنم  “�إنه 
�أمر�ً معقد�ً بالن�شبة لنا لأنهم بذلك �شيكون لديهم لعب �آخر 

مهم، �أما �إذ� جاء �إىل ريال مدريد ف�شيكون مرحباً به«.
وكانت و�شائل �لإع��الم �ملختلفة قد تكهنت يف �لأي��ام �لأخرية 
�لنادي  و�أن  �ل�شيف،  ه��ذ�  لرب�شلونة  نيمار  ع���ودة  ب��اق��ر�ب 
�لرب�زيلي  جنمه  ل�شتعادة  ج��ادة  مفاو�شات  ب��د�أ  �لكاتالوين 
�ل����ذي رح���ل ع��ن��ه ق��ب��ل م��و���ش��م��ني �إىل ب��اري�����س ���ش��ان جريمان 

�لفرن�شي.
قالها  �لتي  بت�شريحاته  ج��ريم��ان،  �شان  باري�س  مالك  وفتح 
�لباب  �ملا�شيني،  �ليومني  خ��الل  فرن�شا  يف  �لإع���الم  لو�شائل 
�أمام �لتكهنات برحيل نيمار بعدما �أكد �أنه لن ميانع يف �نتقاله 

�إىل �أي ناد �آخر �إذ� ما �أر�د �لالعب ذلك.
“لن  �لفرن�شية:  فوتبول  فر�ن�س  ملجلة  ت�شريحات  يف  وق��ال 
�أترك مبابي يرحل لأي ناد، ومل يجرب �أحد نيمار على �لتوقيع 
لباري�س �شان جريمان، ل �أريد �لتعاقد مع �ملزيد من �لنجوم، 
حول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�ً  خمتلفة«.  بعقليات  لعبني  يف  �أرغ���ب 
�ل�شيف،  ه��ذ�  مدريد  ري��ال  �أبرمها  �لتي  �جل��دي��دة  �ل�شفقات 
�أجاب كا�شمريو قائاًل: “ريال مدريد د�ئماً ما ياأتي بالعبني 
على م�شتوى عال مثل هاز�رد ورودريغو، نرحب بهم جميعاً، 

�شيكون لهم دور كبري بجانب باقي �لفريق«. 

كا�ضمريو: عودة نيمار �ضتمثل م�ضكلة كبرية لريال مدريد

يدخل حممد �شالح بطولة كاأ�س �لأمم �لإفريقية 2019 يف كرة �لقدم 
�أوروب��ا مع فريقه ليفربول  �أبطال  ب��الده، متوجا بلقب دوري  �أر���س  على 
مليون   100 ونحو  �لفر�عنة  منتخب  �آم���ال  يحمل  وجنما  �لإن��ك��ل��ي��زي، 

م�شري باللقب.
�لعمر،  �ل�شابعة و�لع�شرين من  15 حزير�ن-يونيو  �أمت يف  �ملهاجم �لذي 
مالأتها  مب�شرية  و�لفخور  �ل��ري��ف،  عمق  يف  جنريج  قرية  �ب��ن  �ملتو��شع 
�لتحديات و�ل�شعاب و�شول �إىل قمة �لكرة �لأوروبية بعد �أعو�م �لكفاح، هو 

جنم متوج يف عيون �ملاليني من ع�شاقه، وحتى لعبني تناف�شو� �شده.
�أن  “ت�شعر  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �ل�شليتي  نعيم  �لتون�شي  �ل��دويل  ويقول 
“منفرد�”.  تركه  يجب  ل  �لكرة.  يلم�س  �أن  ي�شكل خطر� مبجرد  �شالح 

مبجرد �أن يلم�س �لكرة، يح�شل �أمر ما«.
يف  �أنفيلد  ملعب  باأهازيج  �ملتوج  �مل�شري”  “�مللك  �ل�شريع،  �جلناح  ر�ك��م 
�أف�شل  �ملمتاز:  �لإنكليزي  �ل��دوري  يف  عاميه  يف  فردية  جو�ئز  ليفربول، 
 2019-2018 2017-2018، وهد�ف مو�شم  لعب وهد�ف مو�شم 
�أر�شنال  ومهجم  مانيه  �شاديو  �ل�شنغايل  �لفريق  يف  زميله  م��ع  ت�شاركا 

�لغابوين بيار-�إميريك �أوباميانغ.
ج��ز�ء مبكرة  ركلة  �شجل  توتنهام، حيث  �أم��ام  �لأب��ط��ال  دوري  نهائي  قبل 
�أب��دى �شالح رغبته يف منح بالده لقب  �شاهمت يف فوز فريقه -2�شفر، 
�ملوعد  م�شر  وت�شت�شيف  تاريخها.  يف  �لثامنة  للمرة  �لقارية  �لبطولة 
�أثرت  حيث   ،2018 رو�شيا  م��ون��دي��ال  خيبة  م��ن  ع��ام  نحو  بعد  �ل��ق��اري 
�لإ�شابة على �أد�ء �شالح وحدت من م�شاركته، ليخرج �لفر�عنة من �لدور 

�لأول بثالث هز�ئم يف م�شاركتهم �لأوىل يف �لنهائيات منذ 28 عاما.
�أ�شماء  ي�شكل �شالح رمز� لت�شكيلة من جيل �شاب، وموهبة لمعة �شمن 
مثل حممد �لنني وعمرو وردة وحممود ح�شن “تريزيغيه”. و�شيكون هو 
حمور ت�شكيلة �ملك�شيكي خافيري �أغريي بدء� من �ملبار�ة �لفتتاحية �شد 
75 �ألف  زميبابوي �جلمعة، يف ��شتاد �لقاهرة �لدويل �لذي يت�شع لنحو 

متفرج.
ويقول �ملحلل �لريا�شي كرمي �شعيد �إن مدربي �ملنتخب �مل�شري “ي�شعون 

خططهم وتكتيكاتهم على �أ�شا�س وجود �شالح يف �لفريق«.
دوري  نهائي  تلت  �إج���ازة  بعد  �ملنتخب  مبع�شكر  �شالح  �لتحق  �أي���ام،  قبل 
�لأبطال، حيث متكن من تعوي�س خيبة نهائي �لعام �ملا�شي حينما تعر�س 
�شريخيو  �لإ�شباين  مدريد  ري��ال  مد�فع  من  عرقلة  �ث��ر  قا�شية  لإ�شابة 
ر�مو�س، �أدت �ىل خروجه من �أر�س �مللعب يف �ل�شوط �لأول وخ�شارة فريقه 

.3-1
�لذي  �لوعر  للدرب  مثاليا  جت�شيد�  �لعام  ه��ذ�  �للقب  �إىل  �ل��ع��ودة  كانت 
خا�شه �أف�شل لعب �إفريقي لعامي 2017 و2018، لبلوغ عر�س �لكرة 

�لأوروبية.
بعد رفعه �لكاأ�س ذ�ت �لأذنني �لكبريتني يف �لأول من حزير�ن-يونيو، قال 
“�شحيت بالكثري من �أجل م�شريتي، �أن �آتي من قرية و�أنتقل �ىل �لقاهرة، 

و�أنا �أ�شبح م�شريا على هذ� �مل�شتوى هو �أمر ل ي�شدق بالن�شبة �إيل«.
و�أ�شاف “�أنا �شعيد جد� لأن هذ� �أمر ل يح�شل كثري� يف �حلياة هذ� حلم 

طفل �شغري كان يف �ل�شابعة �أو �لثامنة من عمره«.
بد�أت رحلة جنوميته من قريته �ل�شغرية يف دلتا �لنيل “على بعد 120 
�أن ينتقل �ىل  كيلومر� من �لقاهرة”، حيث ز�ول كرة �لقدم طفال قبل 
�لعجوز،  فالقارة  �لقاهرة،  �لعا�شمة  �ىل  ومنها  �مل��ج��اورة،  ب�شيون  مدينة 
�ىل  و�شول  �لإيطاليني،  وروما  فيورنتينا  �ل�شوي�شري،  بازل  بني  متنقال 

ليفربول، يف رحلة ت�شمنت جتربة للن�شيان مع ت�شل�شي �لإنكليزي.
بف�شل مثابرته ود�أبه، حتول �ىل جنم دويل ملء �ل�شمع و�لب�شر.

ن�شاأ يف بيت ب�شيط يطل مثل معظم مباين قرية جنريج على �شارع تر�بي 
�شيق، ويروي عارفوه �أنه بذل جمهود� كبري� يف �شباه.

�شباب جنريح  نادي  �أ�شبال  �ل�شعدين، مدرب  ويقول غمري عبد �حلميد 
موهبته  “كانت  �لثامنة،  يف  وه��و  �مل��رك��ز  على  �ل���ردد  �شالح  ب��د�أ  عندما 
وجمهود�  فولذية  “عزمية  موهبته  �ىل  و�أ�شاف  و��شحة منذ �ل�شغر”، 

و�إ�شر�ر�«.
�ىل  ع�شرة  �لر�بعة  يف  �شالح  �ن�شم  �شتية،  ماهر  �لقرية  عمدة  وبح�شب 
�ملقاولون �لعرب يف �لقاهرة، وكان مي�شي �شاعات يوميا للمو�ظبة  نادي 
على �لتمارين، م�شتقال �أربع و�شائل نقل: من جنريج �ىل ب�شيون، ومنها 
�ىل مدينة طنطا “عا�شمة حمافظة �لغربية” حيث ي�شتقل حافلة �أخرى 
�ىل و�شط �لقاهرة، قبل �لبحث عن و�شيلة تقله �ىل حي مدينة ن�شر يف 

�شرق �لعا�شمة �مل�شرية حيث مقر ناديه.
�لغربية.  �لثقافة  جو�نب  ببع�س  باحتكاكه  وتاأثر  حمافظة  �أ�شرة  يف  ن�شاأ 
“تامي” �لأمريكية يف ني�شان-�أبريل �ملا�شي �شمن لئحة  �ختارته جملة 
�إليها عن مو�قفه جتاه  �لعامل، وحت��دث  تاأثري� يف  �لأك��ر  �شخ�شية  �ملئة 
�مل�شاو�ة بني �جلن�شني، قائال “�أعتقد �أننا بحاجة �ىل تغيري �لطريقة �لتي 

نعامل بها �ملر�أة يف ثقافتنا«.
جانبه �لعائلي يح�شر بخفر يف حياة جنم �ختار، بعك�س �أقر�نه يف �للعبة 

زوجته  �خل�شو�شية.  من  كبري  جانب  على  �حلفاظ  �لأوىل،  �ل�شعبية 
ماغي، زميلة �ملدر�شة �لتي �قرن بها وهو يف �شن �لع�شرين، نادر� ما 
تظهر معه يف �ملنا�شبات، لكنها د�أبت مع �بنتهما مكة على �لحتفال �ىل 

جانبه لدى تتويجه هد�فا للدوري �لإنكليزي.
ل ز�ل �شالح مي�شي جزء� من عطلته �ل�شنوية مع �أ�شرته يف جنريج.

مطلع �ل�شهر �حلايل، �أثار جدل على مو�قع �لتو��شل عندما عاد �ىل قريته 
�أ�شرته.  منزل  �أم��ام  �لتز�حم  من  ��شتياءه  و�أب��دى  �لفطر،  عيد  لتم�شية 
وكتب على توير “�للي بيح�شل من بع�س �ل�شحفيني وبع�س �لنا�س �أن 
�لو�حد م�س عارف يخرج من �لبيت عل�شان ي�شلي �لعيد. د� ملو�س عالقة 

باحلب. د� بيتقال عليه عدم �حر�م خ�شو�شية وعدم �حر�فية«.
�آخ��رون مع رغبته يف  “متكرب�”، تعاطف  ويف حني �عترب �لبع�س �شالح 
“عندما  بر�س  لفر�ن�س  �شعيد  ك��رمي  ويو�شح  بخ�شو�شيته.  �لحتفاظ 

يتعلق �لأمر بنجوم وم�شاهري يتابعهم ع�شر�ت �ملاليني فاإنه �شيء طبيعي 
ي��وؤث��ر على  ه��ذ� ل  ول��ك��ن  �مل��و�ق��ف  م��ن خمتلف معهم يف بع�س  �أن جت��د 

�شعبيتهم«.
كل نقاط �جلدل �شتو�شع جانبا بدء� من م�شاء �جلمعة، حينما �شيتطلع 

�مل�شريون �إىل �شالح لتحقيق لقب نالوه للمرة �لأخرية يف 2010.
�أبو تريكة  وبح�شب �لنجم �مل�شري �ل�شابق حممد 
 2006 عامي  �إفريقيا  بطولة  بلقب  �مل��ت��وج 
هي  ����ش���الح  ع��ن��د  م���ي���زة  ف���اأه���م  و2008، 
يف �مللعب. لديه  يتعلم  ز�ل  وما  “�لتو��شع، 

حتديات كبرية هو قادر على حتقيقها«.

�ضالح على  الآمال  يعلقون  م�ضري  مليون   100

كافاين يت�ضالح اأخريا مع كوبا اأمريكا

�أكدت تقارير �شحافية، �أن جنم بر�شلونة، �لأرجنتيني ليونيل مي�شي، يريد 
��شتعادة خدمات لعب باري�س �شان جريمان، �لرب�زيلي نيمار د� �شيلفا، �إىل 

�لفريق �لكاتالوين هذ� �ل�شيف، ��شتعد�د�ً للمو�شم �جلديد.
قالت �شحيفة موندو �لإ�شبانية: “مي�شي طلب من رئي�س �لنادي جوزيف 
ماريا بارتوميو عودة نيمار �إىل بر�شلونة، بعد هروبه �إىل »PSG« يف �شيف 

يورو. مليون   222 مقابل   2017
و�أ�شافت �ل�شحيفة: “�إد�رة بر�شلونة تدر�س �إقحام �أنطو�ن غريزمان �شمن 
�ل�شفقة، رغم �أن �لفرن�شي ل يز�ل لعباً يف �شفوف �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين، 

حيث تو�شل �لبار�شا لتفاق مع �لالعب يف مار�س “�آذ�ر” �ملا�شي.
وكان بر�شلونة �تفق مع غريزمان على �لر�تب �لذي يتقا�شاه مع �لنادي 
بالفرة �ملقبلة، ومت �لتفاق على �ن�شمامه للبار�شا يف �أول يوليو “متوز” 
�ملقبل، حيث �شيتقل�س �ل�شرط �جلز�ئي وقتها من 200 �إىل 120 مليون 

يورو.
باري�س  �إىل  �أن ين�شم غريزمان  بر�شلونة يريد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
وبالتايل  �لالعب،  مع  �لبار�شا  �إليها  تو�شل  �ل��ذي  �لتفاق  بنود  على  بناء 

�شيتعني على جنم �أتلتيكو �أن يقرر ما �إذ� كان م�شتعد�ً لتغيري خططه.
و�أو�شحت �أن بر�شلونة �إذ� ك�شر �تفاقه مع غريزمان، و��شتمر 120 مليون 
يورو يف �شم نيمار، ف�شيتعني عليه تخفي�س ر�تب �لرب�زيلي، حيث يتقا�شى 

�لالعب مع باري�س 36.8 مليون يورو لكل مو�شم.
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أن بر�شلونة �شيطلب �أي�شاً من نيمار �شحب �لدعوى 
�حل�شول  رحيله  بعد  �لالعب  خاللها  طالب  و�لتي  �لنادي،  �شد  �ملقدمة 

على �جلزء �لثاين من مكافاأة جتديد عقده، و�ملقدرة ب�30 مليون يورو.

مي�ضي يتدخل لعودة نيمار 
اإىل بر�ضلونة

اإخالء �ضبيل بالتيني دون تهم 



�ضرق بنكا با�ضتخدام بندقية املوز
ق�شت حمكمة بريطانية بال�شجن ملدة 14 �شهر�، على رجل، �شرق 

بع�س �لأمو�ل من بنك م�شتخدما "ثمرة موز" ك�شالح.
حاول  حينما  �مل��ا���ش��ي،  م��ار���س   25 �إىل  �لق�شية  تفا�شيل  وت��ع��ود 
دور�شت  باركليز" يف  "بنك  م��ن  ف���رع  ���ش��رق��ة  ف��ون��دي��رل  ل��ورن�����س 
باإجنلر�، حيث قام بو�شع ثمرة موز يف كي�س بال�شتيكي برتقايل 

�للون، وتظاهر باأنها �شالح.
"نيوزويك" �لأمريكية، قال فونديرل وهو ي�شعد  وح�شب جملة 
�إىل موظفة م�شوؤولة عن �شر�ف �لأمو�ل: "هذه بندقية، �أعطني 
 1.378 50 عاما، بعدما �شرق حو�يل  �ملال". وهرب فونديرديل، 

دولر�، لكنه �شلم نف�شه بعد ذلك بوقت ق�شري.
ويف جل�شة ��شتماع يف بورمنوث، �أقر �لرجل بتهم �ل�شرقة و"�متالك 
عليه  �حلكم  مت  فيما  دور�شت،  ل�شرطة  وفقا  �شالح ناري ز�ئف"، 
موؤخر�. وقال �ملحقق كون�شتابل �أندي هيل لل�شحفيني: "رغم �أن 
��شرد�د  ومت  وجيزة  بفرة  �حل��ادث  ه��ذ�  بعد  نف�شه  �شلم  �ملذنب 
�ل�شندوق  بالن�شبة لأمني  للغاية  فاإنه كان حادثا مزعجا  �لنقود، 
�لفاكهة يف  �لتي ت�شتخدم فيها  �لأوىل  �ملرة  �ملعني". ولي�شت هذه 
رجل  �حتجز  فقط  �ملا�شي  مايو  �شهر  ففي  �شطو،  عملية  �رتكاب 
�إ�شر�ئيلي بنكني يف بئر �ل�شبع ومعه ثمرة �أفوكادو مطلية باللون 

�لأ�شود زعم �أنه قنبلة يدوية.

غوغل حتتفي بالفالفل
�حتفى موقع غوغل على حمرك بحثه بيوم �لفالفل �لعاملي، �لتي 
تعد و�حدة من �أ�شهر �لأطعمة �ل�شعبية يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، 
وباخل�شو�س يف م�شر ومنطقة بالد �ل�شام. و�أ�شبحت �لفالفل من 
�أ�شهر �لأطعمة �لتي �نت�شرت عامليا، حمافظة على ��شمها "فالفل" 
�لطعام  هذ�  ن�شاأ  �أن��ه م�شري، حيث  ويكيبيديا  رجح موقع  �ل��ذي 
�أ�شل ن�شاأته. و�لفالفل �ملعروفة  ح�شب �ملوقع، رغم �لختالف يف 
�أي�شا يف م�شر با�شم "�لطعمية" ت�شنع من �لفول، فيما ت�شنع يف 
بقية منطقة �ل�شرق �لأو�شط من �حلم�س، �أو من �حلم�س و�لفول 
�لنباتية. ولرمبا،  يف نف�س �لوقت، لذلك فهي غنية بالربوتينات 
�إذ  �أ�شلها، وه��و مو�شوع مل يح�شم،  ه��ذ� م�شدر �خل��الف يف  ك��ان 
فيه،  طرفا  �إ�شر�ئيل  حتى  �أ�شبحت  م�شتمر،  بجدل  مرهونا  بقي 
�لفالفل  �إظ��ه��ار  على  �لإ�شر�ئيلية  �لطعام  ثقافة  حتر�س  حيث 
كجزء �أ�شا�س من �ملطبخ �لإ�شر�ئيلي. لكن، وبعيد� عن هذ� �لنز�ع، 
�لطعام  مبعنى  �لقبطية،  �لقو�مي�س  �أح��د  يف  وردت  �لفالفل  ف��اإن 
يحتوي على �لكثري من �لفول"، ومع ذلك، فاإن �لقامو�س  "�لذي 

�ل�شتقاقي �لقبطي ل يحتوي على �لكلمة.

دبة ت�ضيع عن موطنها القطبي
�شلت دبة قطبية مرهقة طريقها و�بتعدت مئات �لكيلومر�ت عن 
موطنها �لقطبي �لطبيعي لتهيم على وجهها يف مدينة نوريل�شك 

�لرو�شية �ل�شناعية ب�شمال �شيبرييا.
�لأر����س  ع��ل��ى  و�مل��ر���س  �ل��وه��ن  ب���د� عليها  �ل��ت��ي  �ل��دب��ة  و��شتلقت 
وكانت  بالوحل  و�أقد�مها ملطخة  نوريل�شك  �شو�حي  ل�شاعات يف 

�أحيانا تنه�س للبحث عن �لطعام.
وقال ن�شطاء حمليون معنيون بالبيئة �إن هذ� هو �أول دب قطبي 
يظهر يف �ملدينة منذ �أكر من 40 عاما. وقال �أوليج كر��شيف�شكي 
خبري �حلياة �لربية �لذي �شور �لدبة عن قرب �إن �شبب و�شولها 
�إىل �ملدينة مل يت�شح لكنها رمبا بب�شاطة �شلت طريقها. وتابع �أن 

عيونها كانت د�معة ورمبا ل تب�شر جيد�.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يك�ضب رزقه من العمل كقذيفة مدفع ب�ضرية
�إذ� كنت تعتقد �أنك متار�س عماًل خطري�ً و�شاقاً، فرمبا تعيد �لتفكري يف ذلك، عندما تتعرف على و�رن برويف �لذي 

يعمل كقذيفة مدفع ب�شرية يف �ل�شريك. 
ويعد و�رن و�ح��د�ً من عدد قليل من �لأ�شخا�س �لذين ميار�شون هذه �لفقرة �خلطرية يف �ل�شريك، وي��وؤدي هذه 
يف  �شاين  �شن  �شاحل  على  زر�ع��ي  معر�س  يف  مثري�ً  عر�شاً  و�شيوؤدي  �لثاين" �ملا�شي،  "كانون  يناير  منذ  �لفقرة 

كوينزلند باأ�شر�ليا يف نهاية �لأ�شبوع.
ويبلغ طول �ملدفع 1.8 مر�ً وبقطر 60 �شم، و�شيحظى �جلمهور بفر�شة م�شاهدة و�رن، وهو يطري لرتفاع 40 

مر�ً من فوهة �ملدفع، وب�شرعة ت�شل �إىل 60 كيلومر�ً يف �ل�شاعة.
و�شيقوم و�لد و�رن بتفقد �لتح�شري�ت �للوج�شتية لهذه �ملغامرة، يف حني تتوىل زوجته عملية �لإطالق، بح�شب 

�شحيفة �أي بي �شي �لأ�شر�لية.
ويقول و�رن �إنه �ل�شخ�س �لوحيد يف �أ�شر�ليا �لذي يوؤدي هذه �ملغامرة، وخالل �إنطالقه يف �لهو�ء، لن يكون لديه 
�شوى خوذة حتمي ر�أ�شه من و�شائل �حلماية، وهو ُيدرك مدى خطورة ما هو مقدم عليه، حيث �شبق و�أن تويف 30 
�شخ�شاً وهم يوؤدون نف�س �لفقرة. وغالباً ما يكون �لعثور على �شبكة �أمان منا�شبة �جلزء �لأهم يف �ملغامرة، ويقول 
و�رن عن ذلك "لدينا �شبكة كبرية، لكن عندما تكون على �رتفاع 15 مر�ً يف �لهو�ء، وتطري ب�شرعة 60 كيلومر�ً 

يف �ل�شاعة، لن تبدو لك كذلك بالتاأكيد".
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ينجو من �ضكني يف جمجمته
جنح فريق طبي �أمريكي يف �إنقاذ حياة مر�هق من ولية كان�شا�س، مت نقله 

�إىل �مل�شت�شفى بينما كان �شكني طوله 25 �شنتيمر� يخرج من جمجمته.
ونقل موقع "فوك�س نيوز" عن جيمي ر��شل، و�لدة �إيلي غريغ، قولها �إنها 
كانت تتناول �لع�شاء عندما �شمعت �أطفالها يلعبون باخلارج، و�شمعت �بنها 

�لبالغ من �لعمر 15 عاما ي�شرخ.
"يف  �بنها:  �إ���ش��اب��ة  بكيفية  علم  غ��ري  على  ت��ز�ل  ل  �لتي  جيمي،  و�أ���ش��اف��ت 
�لبد�ية �عتقدت �أن �ل�شر�خ طبيعي، ثم جاء �إيلي �إىل �لباب وعندما فتحه 
كان وجهه عبارة عن كتلة من �لدم وقطعة معدنية تخرج منه، كان �لأمر 

�شادما للغاية".
�أنه  �أرى  �أن  ��شتطعت  ذل��ك  وبعد  معدين،  ق�شيب  �أن��ه  "�عتقدت  وتابعت: 
بالت�شال  مبا�شرة  وفكرت  فعال،  عليه  كان  ما  وه��ذ�  �شكني  ي�شبه مقب�س 

بال�شرطة".
ر�أى  حيث  �مل�شعفون  ه��رع  كان�شا�س،  يف  لالأطفال  مري�شي  م�شت�شفى  ويف 
�لأطباء �حتمال تلف �ل�شريان �ل�شباتي يف دماغه، �لأمر �لذي كان �شيوؤدي 
�إىل �لإ�شابة بال�شكتة �لدماغية �أو �أ�شر�ر ج�شيمة، فقرر �لأطباء نقله �إىل 

نظام �ل�شحة بجامعة كان�شا�س.
�إيلي،  �إنقاذ  �شاعة من   24 �أق��ل  وهناك مت تخ�شي�س فريق طبي متكن يف 
�لذي يخ�شع حاليا للعالج مبجموعة من �مل�شاد�ت �حليوية و�للقاح �شد 

�لكز�ز )�لتيتانو�س(، فيما �أمره �لأطباء بالبتعاد عن �أي �أ�شياء حادة.

اأ�ضرار طفولة زعيم كوريا ال�ضمالية يف كتاب
كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  ل  �شكرّ �حل��ادة،  وطباعه  �جلامدة  مبالحمه 
جونغ �أون، لغز� حمري� لكثريين، �إل �أن كتابا جديد� ك�شف خبايا طفولته 
كثريون  ي�شفها  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة،  �شخ�شيته  ك��ون��ت  �ل��ت��ي  �حل��ي��اة  وطبيعة 
كطفل  �أون  جونغ  كيم  تربية  تتم  مل  طفولته،  ومنذ  ب�"�لدكتاتورية". 
عادي، �إذ عا�س �شنو�ت حياته �لأوىل يف ق�شر بالعا�شمة �لكورية �ل�شمالية 

بيونغ يانغ، �إىل جانب منزل �لعائلة �ملطل على �لبحر يف مدينة وون�شان.
وكان كيم بعيد� متاما عن غريه من �لأطفال، حماطا بكبار رجال �لدولة، 
�شود�ء وربطة  ببدلة  �لثامن، عندما ظهر  وهذ� ما جتلى يف عيد ميالده 
�أن يلهو مع  �مل�شوؤولني �لكبار، بدل من  عنق وح�شل على باقات ورود من 

غريه من �لأطفال.
بو�شت"  "و��شنطن  �شحيفة  يف  �ل�شحفية  �أل��ف��ت��ه  �ل���ذي  �ل��ك��ت��اب،  وك�شف 
 The Great Successor: The " ��شم  �آنا فيفيلد ويحمل  �لأمريكية، 
�حلادة  �لطباع  �أن   ،"Secret Rise and Rule of Kim Jong Un
�إذ روى طباخ ياباين عمل يف منزل  كانت و��شحة على كيم منذ طفولته، 
بنظر�ت  ورمقه  مل�شافحته،  يده  مد  رف�س  كيم  �لطفل  �أن  �لزعيم،  عائلة 

حادة بالرغم من �أنه كان يف �ل�شاد�شة من عمره فقط.

نا�ضا: انفجار �ضبي�ض اإك�ض 
�ضيوؤجل  برنامج الرحالت 

قال مدير �إد�رة �لطري�ن و�لف�شاء 
�لنفجار  �إن  )ن��ا���ش��ا(  �لأم��ري��ك��ي��ة 
-ني�شان  �أب����ري����ل  يف  دم�����ر  �ل������ذي 
�شنعته  �ل��ذي  �لف�شاء"  "تاك�شي 
"دون  �شيوؤجل  �إك�س  �شبي�س  �شركة 
�إع�����ادة  ن��ح��و  ن��ا���ش��ا  �شك" حت����رك 
�لأمريكيني  �لف�شاء  رو�د  �إر���ش��ال 
من  �لدولية  �لف�شاء  حمطة  �إىل 

�أر��س �أمريكية هذ� �لعام.
نا�شا  مدير  بريدن�شتني  جيم  لكن 
و��شحا  زم��ن��ي��ا  ج����دول  ي��ق��دم  مل 
�لطو�قم  ن��ق��ل  ب��رن��ام��ج  ل��ت�����ش��ي��ري 
مليار�ت  يتكلف عدة  �لذي  جتاريا 
من �لدولر�ت وقال �إنه لن يحكم 
يجري  حتقيق  نتائج  على  م�شبقا 

ب�شاأن �حلادث.
يف  لل�شحفيني  بريدن�شتني  وق��ال 
"�جلدول  �جل��وي  باري�س  معر�س 
كما  يكون  ل��ن  �شك.  دون  �شيتغري 

خطط له من �لبد�ية".
�ألقت  ب��ري��دن�����ش��ت��ني  ت�����ش��ري��ح��ات 
ظالل جديدة على هدف �مللياردير 
�إر���ش��ال رو�د  ب��اإع��ادة  �إي��ل��ون ما�شك 
ف�شاء من �لأر��شي �لأمريكية �إىل 
معمل �لأب��ح��اث �ل��ذي ي��دور حول 
مطلعة  �شخ�شية  �أن  �إل  �لأر�����س 
�إك�س  �شبي�س  �إن  قالت  �لأم��ر  على 
�أبدت ب�شكل خا�س ثقتها يف �لعودة 

�إىل هدفها.
ولأعو�م ��شطرت �لوليات �ملتحدة 
لالعتماد على رو�شيا يف �لرحالت 
ويهدف  �ل���ف�������ش���اء.  حم���ط���ة  �إىل 
�إىل  جتاريا  �لطو�قم  نقل  برنامج 

تغيري ذلك.

�ضر العيون احلزينة لدى اجلراء
�حليو�نات  �لأ���ش��خ��ا���س  م���ن  �ل��ك��ث��ري  ي��ع�����ش��ق 
�لأليفة، خا�شة جر�ء �لكالب �ل�شغرية، و�لتي 
ك�شفت در��شة جديدة �ل�شبب ور�ء �أحد �ل�شفات 
�لتي تعلق �لب�شر بها، وهو "عيونها �حلزينة". 
"وقائع  در�����ش���ة يف جم��ل��ة  ب��اح��ث��ون يف  وق����ال 
ور�ء  �ل�شبب  �إن  للعلوم"،  �لوطنية  �لأكادميية 
�لب�شر  ه��و  للجر�ء  �حلزينة"  "�لعيون  �شكل 
"�أ�شو�شييتد  وكالة  ذك��رت  ما  ح�شب  �أنف�شهم، 
�ل�شنني  "�آلف  �أن  �لدر��شة  و�أو�شحت  بر�س". 
�لب�شر، �شجعت �لكالب على  �لتعاي�س مع  من 
كي  حو�جبها  برفع  لها  ت�شمح  ع�شلة  تطوير 

تبدو �أعينها مثل عيون �لأطفال".
�إىل  �لدر��شة  �شاركو� يف  �لذين  �لعلماء  و�أ�شار 
�لذئاب،  يف  م���وج���ودة  غ��ري  �لع�شلة  ه���ذه  �أن 

�أ�شالف �لكالب.
ت�شتخدم  �ل����ك����الب  �أن  �ل���ب���اح���ث���ون  وي��ع��ت��ق��د 
ه���ذه �ل��ع�����ش��ل��ة ل��ل��ت��و����ش��ل م��ع �ل��ب�����ش��ر، ورمبا 
����ش��ت��ع��ط��اف��ه��م ك���ي ي���ق���دم���و� ل��ه��ا �ل���ط���ع���ام �أو 
حتى  �أو  و�ل��ع��ن��اي��ة،  �ل����دفء  بع�س  مي��ن��ح��وه��ا 

لي�شحبوها يف نزهة للخارج.

يف خريفها ال�103.. حت�ضل على اجلن�ضية الأمريكية      
بعد �أن و�شل عمرها �إىل 103 �أعو�م، ح�شلت �مر�أة تقيم 
لتت�شدر  �لأم��ريك��ي��ة،  �جلن�شية  على  ف��ل��وري��د�  ولي���ة  يف 

بذلك عناوين �لأخبار.
�إن  د�د، جان مونتي�شتيم،  وقال مفو�س مقاطعة ميامي 
يوم  �أمريكية،  كمو�طنة  �ليمني  �أق�شمت  جوزيف  �أندريا 
�ملئة  �أ�شهر فقط من عيد ميالدها  ب�شعة  �جلمعة، قبل 
ه��اج��رت من  ج��وزي��ف  �أن  و�أ���ش��اف مونتي�شتيم  و�أرب��ع��ة. 
يف  د�ئ��م  ب�شكل  مقيمة  و�أ�شبحت  ع��ام��ا،   15 قبل  هايتي 

�لوليات �ملتحدة، وفق ما ذكرت وكالة �أ�شو�شييتد بر�س.
"يج�شد  جل��وزي��ف  �جلن�شية  م��ن��ح  �أن  �مل��ف��و���س  و�ع��ت��رب 
�لندماج يف مقاطعة ميامي د�د". وقد جرى ن�شر �شورة 
تظهر �ملر�أة �أمام ن�شخة طبق �لأ�شل من متثال �حلرية، 

�حتفال باملنا�شبة.

زرع قرنية فتحول اإىل اأخ�ضائي عيون 
يف  للقرنية  زرع  لعملية  خ�شوعه  م��ن  �شنو�ت  �شت  بعد 
ديكالن  متكن  فيها،  �لب�شر  فقد�نه  �إث��ر  �لي�شرى  عينه 
مرييف من حتقيق حلمه يف �أن ي�شبح �أخ�شائياً يف �أمر��س 
ب��دء دورة بحثية يف  �ل��ع��ي��ون.  وك��ان دي��ك��الن على و�شك 
لي�شبح  �لطبية،  �إ�س"  �إت�����س  �إن  "نورثمربيا  موؤ�ش�شة 
�أ�شيب  عندما  �لعني،  �أمر��س  عالج  يف  �أخ�شائياً  طبيباً 
�لذي حال دون  �لأمر  �لي�شرى،  �لب�شر يف عينه  بفقد�ن 
�إكمال در��شته. �إل �أن �حلظ حالف �ل�شاب �لطموح، �لذي 
حظي بفر�شة لإجر�ء عملية جر�حية لزرع �لقرنية بعد 
12 �أ�شبوعاً فقط من فقد�نه �لب�شر. و�إثر جناح �لعملية 
ديكالن  ��شتعاد  ط��وي��اًل،  ت��دم  مل  نقاهة  ف��رة  وق�شائه 
�لعيون، وح�شل  ب�شره، و��شتاأنف در��شته يف جمال طب 
�أن �شعف  يذكر  �مل��ج��ال.   ه��ذ�  �خت�شا�س يف  �شهادة  على 
�لأ�شخا�س، وهو  �لكثري من  يعاين منه  �أم��ر  �لروؤية هو 
حالة تنك�شية ت�شيب حو�يل و�حد من كل 375 �شخ�شاً، 
وميكن �أن توؤدي �إىل فقد�ن �لب�شر كلياً.  وبح�شب "�ملركز 
هذه  ع��الج  ف��اإن  �لعيون"،  لأم��ر����س  �لربيطاين  �لطبي 
�لتي  �لال�شقة  �لعد�شات  ��شتخد�م  ع��رب  ي��ك��ون  �حل��ال��ة 
ت�شحح �لب�شر، �إ�شافة �إىل قطر�ت �لعني، �إل �أن ما يقرب 
زرع  عملية  �إىل  �لنهاية  يف  يحتاجون  �ملر�شى  ثلثي  من 
للقرنية، بح�شب ما نقلت �شحيفة مريور �لربيطانية.  

عنكبوت ي�ضطاد فاأرا ويلتهمه
عادة ما ل يتم عر�س �لفئر�ن �ل�شغرية على قائمة طعام 
�لعناكب �ل�شيادة، لكن رجال �أ�شر�ليا من ولية تا�شمانيا 
�لتقط حلظة نادرة حاول فيها عنكبوت �لتهام "فاأر قزم" 
كم   64 بعد  على  �لوطني،  فيلد  م��اون��ت  مبتنزه  ن��زل  يف 
�ل�شورة  لت��ون  جو�شتني  ون�شرت  ه��وب��ارت.  غ��رب  �شمال 
"في�شبوك"  على  جمموعة  على  زوج��ه��ا  �لتقطها  �لتي 
�للقطة  وحققت  ت�شمانيا،  وح�شر�ت  لعناكب  خم�ش�شة 

�نت�شار� و��شعا.
وقال مدير جمموعة متحف علم �لعنكبوتيات يف �أ�شر�ليا 
غر�هام ميلدج، �إنه حدث "غري عاد". و�أ�شاف ل�شحيفة 
"غارديان" �لربيطانية: "�شيكون �لأمر نادر� �إىل حد ما. 
فري�شة"،  �لقزم  �لفاأر  فيها  ر�أي��ت  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  �إنها 
م�شيفا �أنه من �ل�شائع �أكر �أن نرى عنكبوتا �شياد� ياأكل 

�حل�شر�ت �ل�شغرية �أو �ل�شفادع �أو �لأبر��س.
حار�ش يتابع اإن�سان الغاب تدعى اإيلني وهي تتعلم اأ�ساليب الدفاع عن نف�سها يف مركز لإعادة التاأهيل يف حممية 

الغابات يف جانثو قبل اإعادتها اإىل احلياة الربية. ا ف ب

موكب الأمري وليام 
ي�ضدم م�ضنة 

�مل�شت�شفى  �إىل  م�شنة  �م���ر�أة  ُنقلت 
بعدما  بالغة  �إ�شابات  تعاين  وه��ي 
تابعة  ن����اري����ة  در�ج�������ة  ���ش��دم��ت��ه��ا 
�لأمري  مل��وك��ب  �مل��ر�ف��ق��ة  لل�شرطة 

�لربيطاين وليام وزوجته كيت.
كمربدج  ودوق���ة  دوق  موكب  وك��ان 
وند�شور  �إىل  لندن  من  طريقه  يف 
بعد ظهر يوم �لثنني عندما وقع 

�حلادث.
�لتي  �مل�شنة،  �إن  �ل�شرطة  وق��ال��ت 
ت����دع����ى �إي�����ري�����ن م����اي����ور وه������ي يف 
�ل��ث��م��ان��ي��ن��ات م��ن �ل��ع��م��ر، يف حالة 

حرجة لكنها م�شتقرة.
�شهود  ع��ن  ���ش��ن  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�ملر�فقة  �ل�������ش���رط���ة  �إن  ق���ول���ه���م 
�خلطاأ  �جل��ان��ب  يف  كانت  للموكب 
م������ن �ل�����ط�����ري�����ق لإخ�������الئ�������ه من 
�ل�����ش��ي��ار�ت م��ن �أج���ل م���رور �ملوكب 

عدما وقع �حلادث.
وقال �ملكتب �مل�شتقل �ملعني مبر�قبة 
رقابة  جهة  وهي  �ل�شرطة،  �شلوك 
ع��ل��ى �ل�����ش��رط��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، �إنه 

يحقق يف �لأمر.
�لزوجني  ب��ا���ش��م  متحدثة  وق��ال��ت 
وحزينان  "قلقان  �إن��ه��م��ا  �مللكيني 
�حلادث.  باأمر  ل�شماعهما  ب�شدة" 
لهما  �لتابعني  �ملوظفني  �أحد  وز�ر 

�ل�شيدة �مل�شنة وقدم لها �لزهور.
�شاحبا  "عربرّ  �ملتحدثة  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شمو �مللكي عن �أطيب متنياتهما 
على  و�شيبقيان  و�أ�شرتها  لإي��ري��ن 
�ت�������ش���ال خ�����الل ك����ل م���رح���ل���ة من 
تعافيها". وكانت �مر�أة قد �أ�شيبت 
ي��ق��وده��ا �لأمري  ���ش��ي��ارة  يف ح����ادث 
قرب  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  �مللكة  زوج  فيليب 
يف  �مل��ل��ك��ي��ة  ���ش��ان��دري��ن��ج��ه��ام  �شيعة 

يناير -كانون �لثاين.

ح�ضابك على في�ضبوك قد يك�ضف م�ضاكلك ال�ضحية
ميكن �أن تك�شف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي عنك 
يتمكن  ق��د  �مل��ث��ال،  �شبيل  تعتقد، فعلى  �أك��ر مم��ا 
بح�شب  �ل��ط��ب��ي��ة،  ح��ال��ت��ك  م��ع��رف��ة  م��ن  في�شبوك 

موقع "�شي �إن �إن".
�لتنبوؤ  من  �لباحثون  متكن  جديدة،  در��شة  ففي 
ت����ر�وح بني   - �لطبية  �حل����الت  م��ن  ن��وع��ا  ب�21 
�حل��م��ل و����ش��ط��ر�ب��ات �جل��ل��د - م��ن خ��الل حتليل 

ملفات تعريف �لأ�شخا�س على  في�شبوك.
�أن حت��دي��ث��ات ح��ال��ة في�شبوك  �ل��در����ش��ة  ووج����دت 
�لتنبوؤ  يف  خا�س  ب�شكل  "فعالة  كانت   )status(
مبا  �لعقلية،  �ل�شحة  و�أمر��س  �ل�شكري،  مبر�س 

يف ذلك �لقلق و�لكتئاب و�لذهان".
جملة  وه��ي  و�ن"،  "بلو�س  يف  �لدر��شة،  و�شُتن�شر 

علمية ميكن للعامة �لطالع عليها.
�مل�شتخدمني  �شخ�شية  "تنعك�س  �لدر��شة:  وقالت 
على  �ل�شحية  و�شلوكياتهم  �لعقلية  وح��ال��ت��ه��م 
�خلا�شة  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  ح�شابات 

بهم، وكلها ذ�ت تاأثري هائل على �ل�شحة".
�ل��ب��اح��ث��ون �ل�شجالت  �ل��در����ش��ة، رب���ط  ولإج�����ر�ء 
�لطبية �لإلكرونية للمر�شى �لذين و�فقو� على 
�مل�شاركة يف �لدر��شة بو�شائل �لتو��شل �لجتماعي 

�خلا�شة بهم.
 949،530 حتديثات  يف  �لباحثون  نظر  و�إجمال، 
كانت  م�������ش���ارك���ا،   999 ع����رب  ف���ي�������ش���ب���وك،  ح���ال���ة 

م�شاركاتهم �أطول من 500 كلمة.
وحدد �لباحثون �للغة �لتي من �ملحتمل �أن ت�شري 
�إىل �ل�شلوك �ملميز �أو �أعر��س بع�س �لت�شخي�شات. 
على �شبيل �ملثال، مت و�شع عالمة على �مل�شاركات 
�أو  "�شكر�ن"  �أو  "م�شروب"  ك��ل��م��ات  ذك���رت  �ل��ت��ي 

�لكحول. تعاطي  �إىل  "قنينة" لتخل�س 
لغة  "قوة  �أن  م���ن  �ل���در�����ش���ة  ح����ذرت  ذل����ك،  وم���ع 
بالت�شخي�س  ل��ل��ت��ن��ب��وؤ  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
وملكية  �خل�شو�شية  ب�شاأن  م��و�زي��ة  �أ�شئلة  تثري 

�لبيانات."

م�ضاجرة عنيفة بني بالك 
�ضاينا ووالدتها على الهواء

وقعت م�شاجرة عنيفة بني �ملغنية �لعاملية  بالك �شاينا  وو�لدتها  طوكيو توين ، 
حيث تفاقم �جلد�ل بينهما لتلقي �شاينا على و�لدتها زجاجات ومقعًد�.

�إعالن  ك�شف  "ديلي ميل" �لربيطانية  ن�شرته �شحيفة  تقرير  ذلك يف  وج��اء 
م�شل�شل �لو�قع �جلديد "ذ� ريل بالك �شاينا" و�لذي عر�س م�شاهد من هذه 
�أنك م�شابة  "�أعتقد  �مل�شاجرة، وظهرت و�لدة �شاينا يف لقطة وهي تقول لها 
لر�أيك" وتغادر  �أك��رث  "ل  �بنتها:  ت��رد  �أن  قبل  �لقطب"،  ثنائي  با�شطر�ب 

�ملكان.
ذ�  م�شاهدة  "عند  فقالت:  �جلديد،  مل�شل�شلها  حما�شها  عن  �شاينا  و�أع��رب��ت 
ريل بالك �شاينا، �شت�شاهد حياتي �حلقيقية غري �ملزيفة، فالعامل يعرف 

بالك �شاينا، ولكني قبل كل �شيء �أجنيال و�يت".


